
Biblioteca virtuală „CLIO” 

Dezvoltare teritorială prin valorizarea patrimoniului 

http://online.sagepub.com/ - Baza de date SAGE a fost fondat acum 50 de ani 

de Sara Miller McCune şi are ca scop sprijinirea şi difuzarea de cunoştinţe mai 

uşor de utilizat şi educat, pentru o comunitate globală. Baza de date SAGE 

publică peste 800 de cărţi pe un an, peste 850 de reviste – inclusiv revistele a 

peste 400 unităţi de învăţat, societăţi şi instituţii – într-o gamă largă de discipline 

care să cuprindă afaceri, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale şi tehnologie, şi 

medicină. Alături de acestea, SAGE are în biblioteca să, o suită de produse 

inovatoare, precum arhivele, date, studii de caz, pagina şi instrument online, 

precum şi numeroase metode de cercetare.  

 

2. http://usj.sagepub.com/ - URBAN STUDIES – este liderul internaţional în 

domeniul studiilor urbane. Încă de la debutul sau din anul 1964, Jurnalul a rămas 

în fruntea de dezbaterilor intelectuale şi a politicilor oraşului, şi a general 

numeroase contribuții la  abordarea interdisciplinară în domeniul urbanismului, 

oferind o gamă completă a teoriilor şi emanaţiilor intelectuale alături de ştiinţe 

sociale. Scopul editorilor este de a menţine şi extinde rolul studii urbane şi 

impactul lor în viaţa oraşelor, adresându-se atât profesioniştilor cât şi zonei de 

cercetare academică cu un nivel ridicat. Pe lângă calitatea tematicilor şi 

articolelor propuse, revista este, de asemenea, implicate în dezvoltarea Social 

Media ca mijloc de informare a dezbaterilor largi despre starea oraşelor 

contemporane. 

 

3. http://www.territoiresenmouvement.com/  - baza de date TERRITORIRE EN 

MOUVEMENT care îşi propune să stocheze cât mai multe informaţii despre 

politicile urbane adoptate în Franţa. Sintagma „teritorii în mişcare” atrage atenţia 

asupra factorilor subiectivi pe care un teritoriu amenajat îi include, care sunt 

interşanjabili şi permament influenţaţi de factori diferiţi, de la cei economici la cei 
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sociali. Se pune accent pe resursele  patrimoniale ale teritoriului şi pe 

prezervarea lor, în contextul globalizării.  

 

4. http://www.eukn.org/ - EUKN Europe's Urban Knowledge Platform 

(RETEAUA EUROPEANA URBANA DE CUNOSTINTE IN URBANISM) - EUKN 

este o reţea a instituţiilor guvernele naţionale profund implicate în elaborarea 

politicilor EU, care se concentrează pe generarea unei comunităţi profesionale 

care împărtăşeşte cunoștințe de specialitate în urbanism şi cele mai bune practici 

de politica urbană care să inspire factorii de decizie politică, practicienilor şi 

cercetătorilor, care contribuie la dezvoltare urbană şi viaţa oraşului. EUKN este 

specializat pe studii urbane, colective, oferind acţiuni preventive şi receptive la 

cerinţele europene şi cele mai bune practici urbane şi factorii de decizie politică. 

Ca lideri în problemele urbane, am dezvoltat o bază de date de cunoştinţe vaste 

de înaltă calitate, care cuprinde standarde comune, practici şi de cercetare 

actualizate. Această vastă bibliotecă electronică oferă acces gratuit la studii de 

caz, rezultatele cercetării, documente de politici, ştiri şi evenimente actualizate. 

 

5. http://urbact.eu/ - PROGRAMUL URBACT (RETEAUA ORASELOR CU 

DEZVOLTARE URBANA INTEGRATA) - De mai mult de zece ani, programul 

URBACT a fost programul de cooperare teritorială Europeană cu scopul de a 

stimula dezvoltarea urbană durabilă integrată în oraşe din Europa. Este un 

instrument al politicii de coeziune, co-finanţat de către Fondul European de 

dezvoltare regională, 28 membru statele, Norvegia & Elveţia. Misiunea URBACT 

consta în a permite oraşe să lucreze împreună şi să dezvolte soluţii integrate 

pentru provocările urbane comune, de reţea, de schimb de bune practici şi 

identificarea a experienţelor comune pentru îmbunătăţirea politicilor urbane. 

 

6. http://unhabitat.org/ -  UN-HABITAT este Programul de lucru al Naţiunilor Unite 

spre un viitor urban mai bun. Misiunea să este de a promova dezvoltarea 

aşezărilor din punct de vedere social şi ecologic durabil şi de realizarea de 

adăposturi adecvate pentru toate categoriile de populaţii. Oraşe se confruntă cu 
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provocări demografice, ecologice, economice, sociale şi spaţiale fără precedent. 

A existat o schimbare fenomenală faţă de urbanizare, astfel încât 6 din fiecare 10 

oameni din lume se aşteptata să locuiască în zonele urbane până în 2030. UN-

Habitat valorifica experienţa sa şi poziţia de a lucra cu partenerii pentru a formula 

viziunea urbane de mâine. Acesta funcţionează pentru a se asigura că oraşele 

vor deveni cuprinzătoare şi accesibile, după criterii de creştere economică şi 

dezvoltare socială. 

 

7. http://www.tandfonline.com/  - TAYLOR AND FRANCIS ONLINE – Grupul 

Taylor & Francis publică cărţi pentru toate nivelurile de studiu academic şi 

dezvoltare profesională, o gamă largă de subiecte şi discipline, inclusiv umaniste, 

ştiinţe sociale, medicina, ştiinţe comportamentale, legi şi mediul construit. 

Amprentele noastre includ Routledge, CRC Press, Garland ştiinţă, psihologie 

Press, Earthscan, presa Focal, şi Taylor & Francis. Vom publica manuale pentru 

domeniilor emergente, precum şi cel mai stabilite şi pentru studenţii în toate 

etapele de studiile lor. Cărţile noastre pentru dezvoltarea profesională sunt scrise 

de experţi recunoscuţi în domeniul lor. Lucrări de referinţă şi enciclopedii noastre 

au câştigat o reputaţie ireproşabilă pentru acurateţea şi fiabilitatea lor şi sunt 

utilizate pe scară largă la nivel mondial. Programul nostru de cercetare este 

format din cărţi unice şi multi-autor şi colecţii editate, şi se caracterizează prin 

dinamice de intervenţiilor în stabilit subiecte şi studii inovatoare pe teme 

emergente. 

 

8. http://www.latitude-platform.eu/  - LATITUDE. PLATFORM FOR URBAN 

RESEARCH AND DESIGN - este o organizaţie non-profit cu sediul în Brussles 

(BE) şi Veneţia (IT), care se concentrează pe cercetarI urbane, teritoriale şi 

design. Co-fondat de arhitecti-urbanistilor, platforma include membri 

internaţionali savanţi şi experţi precum ingineri, antropologi, graphic designeri 

pentru a dezvolta lucrări interdisciplinare şi experimentale, abordarea 

problemelor urgente contemporane precum urbane, de mediu şi sociale 

fragilitate, vulnerabilitate de inundaţii, reconstrucţia post-criză, urbane siguranţă 
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şi securitate. Latitudine dezvoltă poziţii critice prin cercetări internaţionale, 

design, expoziţii, scrierile şi conferinţele.Latitude este o acknowleged de centrul 

de cercetare de către Uniunea Europeană şi colaborează cu universităţi şi 

culturale, instituţii la nivel mondial de cercetare. 

9. http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/smart-city-living-lab - SMARTCITY 

LIVING LAB - În contextul creşterii urbanizarii şi a noilor provocări urbane, 

precum si a noilor forme de guvernare urbana in care cetăţenii au nevoie de 

implicarea, a crizelelor economice şi ecologice si a competitivitatii teritoriale, 

oraşe europene trebuie să găsească soluţii creative pentru punerea în aplicare a 

politicilor şi proiectele urbane. Ca răspuns la această observaţie, SmartCity LL a 

fost creat în 2007 cu următoarele ipoteze: cultură şi TIC sunt un catalizator 

pentru o dezvoltare teritorială durabilă cu mize locale şi sociale. În contextul 

politicilor teritoriale şi proiectele urbane, instrumentele digitale creative pot 

contribui la luarea mai bine în considerare a utilizărilor şi nevoile imediate. 

10.http://www.cultema.eu/territories.php -

http://www.cultema.eu/heritage_platform/index.php -  CULTEMA - Patrimoniu 

istoric şi cultural are multiple faţete. Valorile culturale sunt reprezentate atât 

regional și teritorial şi  identitatelor sunt factorii cheie ai dezvoltării durabile. 

Proiectul Cultema urmăreşte dezvoltarea unei strategii partajate pentru creşterea 

investiţiilor în patrimoniu cultural prin marketing, stabilirea noilor capabilităţi 

instituţionale şi implementarea modelelor inovatoare de guvernare, capabile să 

reducă barierele administrative, sociale şi economice între patrimoniului cultural 

şi potenţialii investitori. Proiectul priveşte valorile culturale, nu doar din 

perspectivă investiţiilor, ci ca un factor de creştere economică. Pornind de la 

recensământ şi evaluarea proprietăţilor culturale, se vor defini şi integra planurile 

de dezvoltare PPs, precum şi modele de afaceri pilot care vor fi implementate, cu 

implicarea comunităţilor locale şi a părţilor interesate. Oportunităţi pentru 

investiţiile în domeniul patrimoniului cultural vor fi definite şi promovate în faţa 

publicului larg, sub forma serviciile de informaţii livrate permanent, mai ales prin 

platforma web şi reţeaua de laborator Cultema. 
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http://www.eukn.org/- EUKN Europe's Urban Knowledge Platform (RETEAUA 

EUROPEANA URBANA DE CUNOSTINTE IN URBANISM) 

http://maps.google.ro/maps?hl=ro&q=quartier+de+l%27union+lille&bav=on.2,or.r

_qf.&bvm=bv.44990110,d.ZWU&biw=1440&bih=753&um=1&ie=UTF-

8&sa=N&tab=wl 

http://omparchitects.com/en/projects/ballymun-regeneration-masterplan/ 

http://online.sagepub.com/ - Baza de date SAGE 

http://unhabitat.org/ -  UN-HABITAT 

http://urbact.eu/ - PROGRAMUL URBACT (RETEAUA ORASELOR CU 

DEZVOLTARE URBANA INTEGRATA) 

http://usj.sagepub.com/ - URBAN STUDIES 

http://wbi.worldbank.org/wbi/documents?page=2 

http://www.audgen.gov.ie/documents/vfmreports/61_Ballymun.pdf 

http://www.banskastiavnica.sk/visitor/unesco-1/architecture-and-urbanism.html 

http://www.brl.ie/  

http://www.brl.ie/second.htm#introduction  

http://www.cultema.eu/territories.php -

http://www.cultema.eu/heritage_platform/index.php -  CULTEMA 

http://www.innovateballymun.org/content/measuring-socially-sustainable-urban-

regeneration-europe  

http://www.latitude-platform.eu/  - LATITUDE. PLATFORM FOR URBAN 

RESEARCH AND DESIGN 

http://www.lemoniteur.fr/155-projets/article/etudes-de-cas/877077-presentation-de-l-ilot-

stephenson-par-le-maire-de-tourcoing-et-le-constructeur-patrick-bouchain  

http://www.livablecities.org/articles/public-spaces-people-rethinking-streets 

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/smart-city-living-lab - SMARTCITY LIVING 

LAB 

http://www.rpsgroup.com/Ireland/Services/P/Project-Communications/Ballymun-

Regeneration.aspx 

http://www.see-vito.eu/ 

http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=102 
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http://www.tandfonline.com/  - TAYLOR AND FRANCIS ONLINE 

http://www.territoiresenmouvement.com/  - baza de date TERRITORIRE EN 

MOUVEMENT 

http://www.ville-roubaix.fr/actualites/actualite-detaillee/article/video-que-sera-

lunion-en-2015.html  

http://www.vsaa.lt/HerO_Good_Practice_Compilation.pdf 

PROGRAMUL URBACT (RETEAUA ORASELOR CU DEZVOLTARE URBANA 

INTEGRATA) - http://urbact.eu/; http://urbact.eu/en/our-projects/list-of-the-

projects/; http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/jessica-4-

cities/homepage/ 

Revista teritorii in miscare - http://tem.revues.org/2527?lang=en#tocfrom1n4 

UN-HABITAT- http://unhabitat.org/ 
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