Изследователският и образователен проект "Геният на мястото" имаше за
цел да изследва и въведе в обществените дискусии картината на местата
на паметта в четири града на България като основа за инвестиционни
решения и културни инициативи. В съответствие са първоначално
формулираните цели екипът на ежемесечни срещи обсъди и формулира
хипотезата, че успешно развиващите се градове създават нови места
(структури и събития), около които се изгражда местната идентичност.
"Старите" елементи на градската среда, които са символични за града са
ясно разделени в две категории: наново усвоени и ребрандирани
традиционни топоси, от една страна, и елементи на градското наследство,
които изпадат в категорията на пренебрегнатото, делегитимирано и
оспорвано наследство. Тази хипотеза беше използвана в теренната работа
и заключителните обсъждания.
В хода на теренната работа бяха идентифицирани местата и паметниците,
определящи за градската идентичност и беше наблюдаван процеса на
измисляне на нови места. В хода на проучването бяха установени
контакти с широк кръг от разнообразни представители на местната
общност, които, от една страна, бяха ценни източници на информация по
темата, а от друга - представяха картината на доминиращите местни
представи и разкази.
Заключителният семинар-конференция беше рядка възможност за
общо обсъждане на хора от различни сектори, както от академичните
среди, така и от местните общности. Предстои да бъде публикуван
тематичен брой на Семинар_бг, който ще направи публично
достояние резултатите и аналитичните доклади, подготвени в
резултат на проекта. Изданието ще обогати знанията ни за процесите
в съвременните български градове и ще даде храна за нови разговори
и планове за опазване духа на градовете.
Територията

на

изследването

включваше

три

града

в

непосредствена близост (Хасково, Димитровград, Харманли) и едно
контролно посещение във Варна.

Заключителният етап на проекта имаше за цел да архивира обобщи и анализира
резултатите Една седмица след терена всички преподаватели и студенти участваха в
подробно заключително обсъждане на първично обработените материали и
първоначалните хипотези Материалите от терена и обсъждането бяха качени в общия драйв
На и ноември в Софийския университет се проведе конференция с четири панела и
доклади и презентации от четири различни типа участници изследователи от Софийски и
Пловдивския университети УАСГ и БАН представители на местната общност директори на
музеи Русе Габрово Димитровград работещи в общината Монтана Каварна Лом градски
активисти от неправителствения сектор и представители на бизнеса Изключително
интересната дискусия беше записана и части от нея ще бъдат публикувани В ход е
подготовката на брой на Семинар бг
със същото заглавие в който ще
влязат подготвените доклади на членовете на екипа и презентации на участниците в
конференцията
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Проведената лятна
школа по замисъл имаше
две цели:
1) да развива уменията
на студенти и
докторанти за теренна
работа, разработване и
проверка на хипотези и
представяне на
резултати;
2) масираният брой
предизвикани разговори
да предложи нови теми
и да въведе в
говоренето за "гения
на мястото" на хора,
които са активни
граждански, но
невинаги чувствителни
за промените и
липсата на промени в
градската среда.

