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Anotacija 
Straipsnyje aptariami šių dienų miestų centrų regeneracijos iššūkiai ir tendencijos Vakarų Europoje. Pagrindinis 

dėmesys skiriamas Didžiajai Britanijai, kur pastaraisiais metais buvo įgyvendinta itin daug miestų centrų integralaus 
atgaivinimo projektų. Kaip pavyzdys analizuojamas Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrasis planas, kuriame 
itin daug dėmesio skiriama apželdinimui ir viešųjų erdvių kokybei. Remiantis šiuo pavyzdžiu persvarstoma miesto-sodo 
urbanistinė-architektūrinė koncepcija ir jos realizavimo galimybės šiuolaikiniame mieste. Straipsnyje apsvarstomos 
minėtų regeneracijos koncepcijų nuostatų pritaikymo Lietuvos miestams galimybės.  

Reikšminiai žodžiai: istorinis miesto centras, regeneracija, viešosios erdvės, želdynai, miesto-sodo koncepcija, 

Bradfrodas. 

 
Abstract 
The research is focused on the contemporary city center regeneration challenges in Western Europe. The main 

attention is devoted to the experience of the Great Britain in this field, where numerous projects of integrated city center 
regeneration were implemented in the last decades. We focus on the case of Bradford Center Regeneration Master plan, 
where the regeneration proposals are based on the green areas and high quality public spaces. This example encourages 
rethinking the urban-architectural concept of garden-city and the possibilities of its realization in historic city centers. 
We also discuss the possibilities to apply the experience of Western Europe to Lithuanian city center regeneration. 

Key words: Historic city center, regeneration, public spaces, green areas, garden-city concept, Bradford. 

 
Įvadas 

 
Miestų centrų regeneracijos patirtis rodo, kad sėkmingam istorinio miesto centro atgaivinimui 

būtina apgalvota strategija ir tam tikras kompleksiškumas. Lietuvoje kompleksiniai istorinių miestų 
centrų tvarkymo darbai buvo atliekami XX a. viduryje sovietinės okupacijos sąlygomis. Sovietinės 
santvarkos ypatumai – ideologiniai aspektai ir valstybinė žemės nuosavybė – lėmė tam tikrus 
architektūrinius sprendimus, požiūrį į gyvenimo sąlygų gerinimą, ir socialinių problemų sprendimo 
būdus. Po šalies nepriklausomybės atkūrimo miestuose ir jų centruose ėmė reikštis daugelis Vakarų 
pasauliui būdingų problemų ir tendencijų – viešosios erdvės komercializacija, į trumpalaikę 
ekonominę naudą orientuotos menkos architektūrinės kokybės intervencijos istorinėje miesto 
aplinkoje, gentrifikacija, dėl spekuliacijų nekilnojamuoju turtu nykstanti gyvenamoji funkcija 
miesto centre ir kt. Atkūrus privačią nuosavybę, sovietinio laikotarpio kompleksinė miestų centrų 
regeneracijos praktika taip pat tapo sunkiai įgyvendinama. Šiuo metu į sovietinio laikotarpio miestų 
centrų regeneracijos pastangas Lietuvoje žvelgiama kartu kritiškai ir su nostalgija. Ankstesni 
užsienio patirties tyrimai (Gražulevičiūtė ir Urbonas, 2010) parodė, kad šiuolaikinės miestų centrų 
regeneracijos pastangos taip pat remiasi kompleksiškumo arba integralumo nuostata. Šiuo atveju 
integralumas neapsiriboja vien tik statinių restauracija, infrastruktūros gerinimu ir apželdinimu. 
Regeneraciją imama suvokti kaip miesto aplinkos valdymą ne tik ir ne tiek medžiaginėje, bet ir 
socialinėje, kultūrinėje bei ekonominėje plotmėse. Istoriniams centrams ir rajonams atgaivinti vis 
dažniau pasitelkiamos socialinius, kultūrinius ir ekonominius veiksnius integruojančios strategijos. 
Vakarų Europos miestuose šios strategijos dažnai taikomos radikalios pokario modernizacijos 
klaidoms taisyti: užstatomos istoriniams rajonams nebūdingos didelės atviros erdvės, kuriamos 
bendravimą skatinančios viešosios erdvės, į miestų centrus grąžinama gyvenamoji funkcija, 
palaikoma socialinė įvairovė, skatinami smulkūs vietos ištekliais paremti verslai, vietos 
bendruomenių iniciatyvos, verslo sektoriaus, institucijų ir bendruomenių bendradarbiavimas. 



I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, V. Urbonas / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 80–94
 

81 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Tarptautiniai dokumentai taip pat įtvirtina nedalų socialinės miestų centrų sudėties ir įvairovės, 
kultūrinio ir ekonominio gyvybingumo ir medžiaginės aplinkos kokybės ryšį (Vienos..., 2005). Šis 
integralus požiūris į miestų centrų regeneraciją gali įgauti labai įvairią urbanistinę ir architektūrinę 
išraišką. Analizuojant užsienio patirtį, buvo pastebėta, kad daugiausia projektų ypač svarbų 
vaidmenį atlieka viešosios erdvės, skatinančios ir atspindinčios istorinių miesto dalių kultūrinį, 
socialinį ir ekonominį gyvybingumą ir formuojančios miesto teritorijos identitetą. Sovietiniu 
laikotarpiu įgyta kompleksinės miestų centrų regeneracijos patirtis ir situacijos pokyčiai po 
nepriklausomybės atkūrimo, skatina paanalizuoti integralaus miestų centrų atgaivinimo patirtį 
Vakarų Europos valstybėse. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti šiandieninę Vakarų Europos patirtį miestų centrų 
regeneracijos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant viešųjų erdvių kūrimui ir tvarkymui bei daug 
regeneracijos projektų vykdančiai Didžiajai Britanijai, persvarstant miesto-sodo urbanistinę-
architektūrinę koncepciją ir jos realizavimo galimybes šiuolaikiniame mieste, aptarti šios patirties 
pritaikymo Lietuvoje galimybes.  

 
Tyrimo metodai  

 

Tyrimui pasirinkta metodika apima: literatūros ir pavyzdžių analizę, atvejo analizę, 
palyginimą ir apibendrinimą. Siekiant tyrimo tikslo – įvertinti šiandieninę Vakarų Europos ir ypač 
Didžiosios Britanijos patirtį miestų centrų regeneracijos srityje – buvo analizuojama užsienio 
literatūra: literatūros apžvalgos, įgyvendinti miestų centrų regeneracijos projektai, projektiniai 
pasiūlymai. Šiam darbui reikšmingiems užsienio patirties aspektams giliau suprasti buvo atlikta 
Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrojo plano atvejo analizė. Ši analizė apima trumpą 
projekto aprašymą, jos sprendinių stiprybių, silpnybių, teikiamų galimybių ir keliamų grėsmių 
išskyrimą, dokumente aprašytų ir brėžiniuose bei vizualizacijose pateiktų koncepcinių viešųjų 
erdvių formavimo ir aplinkos tvarkymo sprendinių įvertinimą remiantis suformuluota kriterijų 
sistema. Kriterijų sistema sprendinių vertinimui sudaryta remiantis J. Jacobs (1961) įžvalgomis apie 
tradicinį ir modernistinį miestų planavimą ir viešųjų erdvių projektavimą ir gyvybingumą, C. Cadell 
ir kt. (2008) išskirtais miestų centrų regeneracijos iššūkiais ir bendrais kompaktiško ir laisvo miestų 
planavimo krypčių bruožais. Analizuojant Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrąjį planą, kai 
kurie jo sprendiniai buvo pavaizduoti grafiškai. Vakarų Europos patirties taikymo Lietuvos 
miestams galimybės aptariamos atsižvelgiant į dabartinę šalies situaciją.  

 

Tyrimo rezultatai 

 

1. Miestų centrų regeneracijos iššūkiai ir tendencijos Vakarų Europoje. 
Vakarų Europos valstybėse, taip pat kaip ir už „geležinės uždangos“ atsidūrusiose šalyse, 

miestų centrų tvarkymo ir gyvenimo kokybės juose gerinimo darbai, įvardijami kaip miestų centrų 
regeneracija, įsibėgėjo po Antrojo Pasaulinio karo, kuomet teko atstatyti ir perstatyti karo 
nuniokotas miestų dalis. Istorinio teisingumo siekis, praeities nostalgija, apgailestavimas dėl sukeltų 
karinių konfliktų ir jų padarinių, populiarėjančios modernizmo architektūros ir modernistinio laisvo 
miestų planavimo idėjos lėmė požiūrių į miestų centrų regeneraciją įvairovę: nuo istorinės 
rekonstrukcijos (Varšuva) iki istoriškai susiklosčiusios urbanistinės struktūros griovimo ir žalumoje 
skendinčių modernistinių minimalistinės architektūros statinių statybos (Švedija, Didžioji Britanija). 
Šiandieninė situacija Europoje ir visame pasaulyje gerokai skiriasi nuo pokarinės. Jai apibūdinti 
naudojami tokie terminai kaip globalizacija, individualizmas, pliuralizmas, vartotojų visuomenė, 
decentralizacija, regionalizmas, miestų tarpusavio konkurencija, įvairovė, multikultūralizmas 
(Peterson, 1991; Friedmann, 2005). Greta šių įvairiai vertinamų ir ateityje nevienareikšmiškų 
pasekmių turėsiančių socialinių, kultūrinių ir ekonominių tendencijų ryškios aplinkosaugos, 
ekologijos, darnaus vystymosi idėjos. Pakitęs politinis, socialinis, kultūrinis ir ekonominis 
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kontekstas skatina kitaip pažvelgti ir į miestų centrų regeneraciją. C. Cadell ir kt. (2008) atlikę 
išsamią Vakarų Europos miestų centrų regeneracijos patirties analizę, išskyrė šias tendencijas ir 
iššūkius, aktualius kuriant miestų centrų regeneracijos projektus: 

1. Būtinybė pripažinti miestų tarpusavio konkurenciją. Šiuolaikiniai sociologai, geografai ir 
urbanistai pripažįsta, kad miestai konkuruoja tarpusavyje siekdami pritraukti investicijas, verslus ir 
specialistus. Ypač svarbūs tampa miesto patrauklumas, patogumas ir išskirtinumas. Esant tokiai 
situacijai, tikėtina, kad miesto centro regeneracijos pastangos bus veiksmingesnės tokiu atveju, kai 
jos bus bendros miesto ekonominės sėkmės dalis. 

2. Būtinybė įvertinti platesnį metropolijos ar miesto įtakos aplinkiniame regione kontekstą. 
Miesto socialinė, ekonominė ir kultūrinė įtaka paprastai apima kur kas didesnę teritoriją nei miesto 
administracinės ribos. Į tai svarbu atsižvelgti tiek kuriant miestų vidinių teritorijų regeneracijos 
strategijas, tiek paskirstant jas įgyvendinus gaunamą naudą. 

3. Skirtingų sričių, profesijų ir institucijų tarpusavio bendradarbiavimo būtinybė, 
tarpdiscipliniškumas. Sėkmingas miestų vystymasis ir naujų galimybių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms kūrimas reikalauja ilgalaikių pastangų ir skirtingo lygmens bei sričių institucijų 
bendradarbiavimo, visuomenės, verslų, mokslo ir švietimo institucijų partnerystės.  

4. Būtinybė miestą valdančioms struktūroms suteikti realios galios ir ištekių. Konkurencijai 
vykstant miestų lygmenyje, šiame lygmenyje turi būti priimami sprendimai ir sutelkti ištekliai, 
leidžiantys juos įgyvendinti. 

5. Būtinybė skatinti darnią ekonominę plėtrą ir sudaryti sąlygas sėkmingam verslui. 
Ekonominis pagrindas miestų vidinių teritorijų atgaivinimui yra glaudžiai susijęs su vietinės 
ekonomikos sėkme. 

6. Būtinybė kurti patrauklią ir harmoningą gyvenamąją aplinką. Miestų centrų atgaivinimui 
svarbu ne tik klestinti ekonomika, bet ir socialinis gyvybingumas, neatsiejamas nuo gyvenamosios 
funkcijos plėtros. Vykdant daugelį sėkmingų regeneracijos projektų pavyko įgyvendinti apleistų ir 
visuomenės neigiamai vertintų teritorijų konversiją, sukuriant kompaktiško užstatymo 
gyvenamąsias teritorijas, patrauklias ir prieinamas įvairių socialinių sluoksnių gyventojams. 

7. Būtinybė kurti kokybišką infrastruktūrą ir patrauklias viešąsias erdves. Kokybiška 
infrastruktūra ir patrauklios viešosios erdvės kuria teigiamą miesto įvaizdį, tai padeda pritraukti 
privačias investicijas ir naujus aukštesnio socialinio sluoksnio gyventojus. 

8. Būtinybė į regeneracijos procesą įtraukti bendruomenę ir pasirūpinti, kad regeneracijos 
nauda būtų jaučiama ir matoma visos bendruomenės. Miesto centro regeneracijos naudą turi jausti 
viso miesto bendruomenė, tai skatina norą prisidėti atgaivinant ir gražinant miesto teritorijas, 
pasididžiavimą savo miestu ir bendruomenių tapatinimąsi su gyvenamąja vieta.  

9. Miestų regeneracijos ir valdymo tęstinumas, patirties ir įgūdžių perdavimo būtinybė. 
Miestų centrų atgaivinimams yra tęstinis procesas, trunkantis ilgą laiko tarpą. Regeneracijos 
valdymui gali būti kuriamos agentūros, reikalingi įgūdžiai gali būti įgyjami praktikoje ar suteikiami 
universitetuose. 

10. Svarbu tinkamai įvertinti kultūros svarbą miestų centrų regeneracijai. Kultūriniai 
projektai paprastai vadina reikšmingą vaidmenį atgaivinant miestų centrus. Aukšto lygio kultūriniai 
projektai, tarp jų ir „ikoninės“ architektūros pastatų statyba, gali pakeisti miesto ar jo dalies įvaizdį; 
vietinio lygmens projektai, kuriuos įgyvendinant bendruomenė įtraukiama į kūrybos, sporto, 
paveldo apsaugos veiklas yra ne mažiau reikšmingi. Kultūriniai projektai gali padėti bendruomenės 
nariams, ypač jauniems, atskleisti savo potencialą, atrasti naujų veiklos sričių, skatina 
pasididžiavimą savo gyvenamąja aplinka ir bendruomeniškumą. 

Kuriant miesto centro regeneracijos strategiją, svarbu įvertinti ne tik bendras miestų raidos 
tendencijas, bet ir konkretaus miesto specifiką ir situaciją. W. Alsop ir kt. (2003) teigimu, šiandien 
miestų centrų regeneracijos projektai daugiausiai remiasi kompaktiško daugiafunkcio miesto centro 
idėja, tuo tarpu dispersiško centro idėja, tinkanti didelius fragmentiško charakterio centrus 
turintiems miestams, nėra nagrinėjama (1 pav.).  
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1 pav. Miestų centrų regeneracijos kryptys Vakarų Europoje pagal W. Alsop ir kt. (2003) 

Fig. 1. Trends of city center regeneration in Western Europe according to W. Alsop et al. (2003) 

 
W. Alsop ir kt. (2003) išskyrė keletą skirtingų miestų centrų tipų, reikalaujančių skirtingų 

regeneracijos strategijų: kompaktiški daugiafunkciai miestų centrai (Lidsas, Mančesteris), miestų 
centrai, turintys išskirtinę istorinę vertę (Jorkas), miestų-uostų centrai (Liverpulis), į pramogas 
orientuotų, kurortinių miestų centrai (Blakpulas), dispersiški, fragmentiško charakterio miestų 
centrai (Bradfordas).  

 

 

2 pav. Oranžerija kaip viešoji erdvė Šefildo miesto centro (Didžioji Britanija) kompaktiškoje urbanistinėje struktūroje  
Fig. 2. Orangery as a public space in a compact urban structure of Sheffield (Great Britain) city centre 

 
Kokybiškos viešosios erdvės sėkmingai miesto centro regeneracijai svarbios tiek laikantis 

kompaktiško miesto centro, tiek dispersinės, taškinės regeneracijos požiūrio. G. Stauskio ir F. 
Eckardt (2011) teigimu, viešųjų erdvių kokybės gerinimas yra itin reikšmingas miestų ir jų 
bendruomenių ateičiai. Pavyzdžiui, Šefilde, įgyvendinant kompaktiško gyvybingo miesto centro 
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idėja paremtą „Miesto širdies“ projektą, buvo sukurtos kokybiškos į centro aplinką įsiliejančios, 

bendravimą skatinančios viešosios erdvės (2 pav.), verslo, mokslo ir kultūrinių industrijų kvartalai. 

Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrajame plane, paremtame taškinės regeneracijos idėja, 

pagrindinis dėmesys skiriamas viešosioms erdvėms. Būtent dėl šio požiūrio – idėjos išskirtinių 

viešųjų erdvių sukūrimą paversti miesto centro regeneracijos pagrindu – Bradfordo miesto centro 

regeneracijos planas buvo pasirinktas tolesniam tyrimui ir vertinimui. 

2. Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrojo plano sprendiniai ir jų įvertinimas.  

Trumpas plano idėjos ir sprendinių aprašymas. Alsop Architects ir Big Architecture (Alsop ir 

kt. 2003) parengtas ir 2003 m. pristatytas Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrasis planas 

remiasi dispersiško miesto centro taškinės regeneracijos idėja ir siekiu perkurti miesto identitetą, 

paverčiant Bradfordą miestu, kurio gyventojai galėtų didžiuotis savo miestu, jame kokybiškai 
gyventi, dirbti, mokytis ir pramogauti ir kuris būtų išskirtinis Šiaurės Anglijos regione tarp tokių 
miestų, kaip Liverpulis, Mančesteris, Šefildas, Lidsas ar Blakpulas (3–7 pav.). Dokumentą sudaro 
keturios svarbiausios dalys: miesto vaidmens ir išskirtinumo platesniame lygmenyje analizė, miesto 
charakteringų bruožų ir jų neišnaudoto potencialo aptarimas, idėjinės koncepcijos ir siūlymų miesto 
centro pertvarkymui pristatymas, projektinių siūlymų įgyvendinimo etapų aptarimas. Miesto ir jo 
centro išskirtinumo ir vietos regione paieškos paremtos problemos analize keturiuose lygmenyse 
dalinant analizuojamą teritoriją 1 kv. km kvadratais: 1) teritorijoje „nuo pakrantės iki pakrantės“, 
nuo Liverpulio iki Kingstono prie Halo; 2) 16x16 km miesto įtakos zonoje; 3) 8x8 km miesto 
teritorijoje; 4) 2x2 km miesto centro teritorijoje. Plane teigiama, kad tinkamai pertvarkytas ir 
pateikiamas Bradfordas gali tapti Šiaurės Anglijos dalies „nuo pakrantės iki pakrantės“, kaip vieno 
įvairialypio kraštovaizdžio su bendra turizmo strategija, bendros įvykių ir atrakcijų programos 
dalimi. 16x16 km miesto įtakos zonoje išskiriami Ero ir Vorfo upių slėniai, Brontë County istorinė 
teritorija su patraukliais kultūriniais kraštovaizdžiais, miesteliais ir kaimais, kokybiškomis 
gyvenamosiomis teritorijomis ir aukštųjų technologijų įmonėmis. Šios zonos centre esantis 8x8 km 
teritoriją užimtais Bradfordas apibūdinamas kaip policentriškas darinys, susidedantis iš daugelio 
bendruomenių, laikui bėgant suaugusių į miestą. Plano autoriai siūlo ne paneigti, o išryškinti miesto 
dispersiškumo kuriamą individualumą: dalinant miesto teritoriją į 64 1 kv. km segmentus siūloma 
kurti naują mentalinį Bradfordo miesto žemėlapį; kiekviename segmente reikia atrasti ir išryškinti 
arba sukurti išskirtinį ženklą-atrakciją, kuris patrauktų už šios teritorijos ribų gyvenančius žmones ir 
būtų vertas segmento teritorijos gyventojų pasididžiavimo – viešąją erdvę, originalų statinį, unikalų 
reginį, darnų verslą; kiekviename segmente siūloma plėtoti programą, galinčią apimti erdves 
mąstymui, maldai, susitikimams, ramiam poilsiui, piknikams, regyklas, atviras ir tankiai užstatytas 
erdves. Remiantis šia taškinės regeneracijos idėja ir įvertinus tai, kad Bradfordo centre stinga 
žaliųjų plotų, 2x2 km miesto centro teritorijoje siūloma kurti keturias išskirtines viešąsias erdves, 
kurios turėtų savarankiškai funkcionuoti sukurdamos keturis skirtingo identiteto miesto centro ir 
naujojo miesto mentalinio žemėlapio segmentus ir tapti prieigomis į aplinkines miesto teritorijas. 
Naujos, vietos istorijos ir topografijos įkvėptos, viešosios erdvės – Įduba (The Bowl), Slėnis (The 

Valley), Turgus (The Market), Kanalas (The Channel) – turėtų sukurti išskirtinį miesto centro 
kraštovaizdį, tapti keturių Bardfordo centro fragmentų vystymosi katalizatoriais, paskatinti vykdyti 
naujus ir persvarstyti bei išplėtoti jau numatytus ar pradėtus vykdyti projektus, įlieti gyvybės į 
istorines miesto dalis, tapti susitikimų, bendravimo erdvėmis daugiakultūriame mieste, padidinti 
nekilnojamojo turto vertes ir pritraukti investicijų, pakeisti ir pagerinti miesto įvaizdį ir paskatinti 
Bradfordo gyventojų identifikaciją su jų gyvenamąja vieta ir pasididžiavimą miestu.  
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3 pav. Bradfordo miesto centro regeneracijos siūlymai. Planuojamos keturios viešosios erdvės: 1 – Įduba (The Bowl), 

2 – Kanalas (The Channel), 3 – Turgus (The Market), 4 – Slėnis (The Valley) – ir aplink jas plėtojamos skirtingo 

identiteto miesto centro dalys. Pagal W. Alsop et al. (2003)  

Fig. 3. Regeneration proposals for Bradford city center. Four public spaces: 1 – The Bowl, 2 – The Channel, 3 – The 

Market, 4 – The Valley – are proposed with four areas of city center with distinctive identity developed around them. 

Based on W. Alsop et al. (2003)  

 

 

4 pav. Įduba (The Bowl) Pagal W. Alsop et al. (2003)  

Fig. 4. The Bowl. Based on W. Alsop et al. (2003) 
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Žaliosioms viešosioms erdvėms miesto centre sukurti plane siūloma visas miesto nuosavybėje 
esančias ir numatomas įsigyti nevertingai pastatais užstatytas teritorijas išvalyti, taip išryškinant 
daubos pavidalo miesto topografiją ir atveriant miestovaizdžio perspektyvų įvairovę. Miesto centro 
teritorija būtų paverčiama „100 horizontų parku“, „vienu kraštovaizdžiu su daugeliu regyklų“. 
Vadovaujantis šiuo „miesto sode“ principu turėtų būti vystoma visa 2x2 km miesto centro teritorija, 
tapsianti miesto tapatumo ir išskirtinumo formantu. Žemiausias miesto centro topografinės daubos 
taškas sutampa su centrine miesto erdve, kurioje yra miesto rotušė. Čia planuojamas viešųjų erdvių 
kompleksas – Įduba – apima didžiulio fontano, teritorijos smulkaus verslo plėtrai „verslo miško“ 
sukūrimą ir tarpmiestinio transporto mazgo atnaujinimą. Viešųjų erdvių komplekso, pavadinto 
Kanalu, tikslas – į miesto centro kraštovaizdį grąžinti vandenį atkuriant Lidso-Liverpulio kanalo 
atšaką, sukurti socializacijos, apsipirkimo ir gyvenimo erdves. Kanalo atšakos atkūrimas leistų 
miesto aplinkoje sukurti naują gyvenamąją teritoriją su darbo vietomis ir prekybos bei visuomenine 
funkcijomis idiliškame kaimiškame kraštovaizdyje. Upių ir kanalų atkūrimas taip pat svarbus 
vystant ir saugant miesto identitetą, kadangi Bradfordas industrinės revoliucijos metais išaugo kaip 
vilnos pramonės miestas greta vandens telkinių. Šioje miesto centro dalyje taip pat siūloma įkurti 
lygiagrečiai kanalui besidriekiantį parką, sieną laipioti ir demonstruoti kino filmus, kuriuos būtų 
galima žiūrėti iš automobilio, Broadway prekybos ir pramogų centrą ir konferencijų bei parodų 
centrą. Turgumi pavadinto viešųjų erdvių komplekso idėja – sujungti esamus apsipirkimo taškus į 
vientisą turgaus patirtį. Šioje miesto centro dalyje siūloma pabrėžti Bradfordo multikultūriškumą 
skatinant kurti įvairių etninių grupių gyventojų verslus, kuriant prieinamus būstus, bendruomenėms 
reikalingą infrastruktūrą ir ramybės sodą, kuris pabrėžtų čia jau esančią mečetę. Viešųjų erdvių 
kompleksas Slėnis plėtojamas apie numatomus atkurti kanalizuotus Beck ir Brook upelius įtraukiant 
į miestą gamtines teritorijas, jame numatoma renovuoti ir naujoms reikmėms pritaikyti istorinius 
pramoninius pastatus, leisti plėtotis natūralioms pelkių ekosistemoms, kurti naujų gyvenamųjų 
namų kvartalą ir bendruomenės daržus bei įkurti edukacinį pelkių centrą, vaikų žaidimų aikštelę ir 
pojūčių sodą. Dokumente teigiama, kad aptartus siūlymus galima įgyvendinti atskirais etapais per 
15 metų ir išskiriami trys įgyvendinimo etapai: per pirmuosius dvejus metus sukurti matomus 
pokyčių ženklus miesto kraštovaizdyje, per kitus penkerius metus atlikti miestovaizdžio 
pertvarkymus, sukuriant miesto parko kraštovaizdį, trečiajame etape numatoma įgyvendinti likusius 
svarbiausius plano sprendinius, kurie taptų katalizatoriumi miesto klestėjimui, ir įvertinti pirmųjų 
dviejų etapų įgyvendinimo rezultatus ir jų įtaką miesto ekonomikai ir bendruomenėms.  

Plano idėjos ir sprendinių įvertinimas. Atsižvelgiant į Bradfordo miesto centro bendrojo 
plano sprendinių pobūdį – dėmesį viešosioms erdvėms, socialiniam gyvybingumui ir ekonomikai ir 
siūlomų pertvarkymų mastą bei urbanistinę ir architektūrinę išraišką – aprašytus sprendinius buvo 
nutarta įvertinti trim požiūriais: 1) sprendinių atitikimas C. Cadell ir kt. (2008) suformuluotiems 
bendriems reikalavimams miestų centrų regeneracijos projektams; 2) sprendinių atitikimas J. Jacobs 
(1961) ir kitų urbanistų išplėtotai kompaktiško, socialiai gyvybingo miesto centro su kokybiškomis 
viešosiomis erdvėmis idėjai; 3) sprendinių atitikimas miesto-sodo ir laisvo modernistinio planavimo 
koncepcijų požymiams (lentelė). J. Jacobs 1961 m. išleistoje studijoje „Didžiųjų Amerikos miestų 
mirtis ir gyvenimas“ išplėtojo tuo metu daugeliui urbanistų netikėtas, o šiuo metu plačiai pripažintas 
ir taikomas miestų istorinių rajonų ir viešųjų erdvių tvarkymo bei gyvenamosios aplinkos 
planavimo nuostatas. Jų esmę sudaro tuo metu visuotinai pripažintos modernistinio miestų 
planavimo praktikos kritika ir vadinamosios tradicinės urbanistikos reikšmės miesto gyvybingumui 
atskleidimas. Knygoje pateiktas išvadas J. Jacobs suformulavo atlikusi tuo metu neįprastus 
sociologinius tyrimus. Pasak A. Samalavičiaus (2010), „Jacobs pagrindė visiškai naują miesto 
analizės bei interpretavimo metodiką – jo struktūros, erdvių, atskirų dalių empirinį stebėjimą ir 
intuicija paremtą asmenišką miesto patyrimą žvelgiant į jį jo gyvenimo dalyvio, o ne kažkokio 
įsivaizduojamo ,,objektyvaus“ stebėtojo, akimis“. J. Jacobs (1961) teigė, kad miestai yra realios 
vietos ir, norėdami suprasti, kaip jie funkcionuoja, labai daug naudingos informacijos galime gauti 
tiesiogiai stebėdami, kas juose vyksta, o ne kurdami nuo realybės atitrūkusias planavimo teorijas.  
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5 pav. Kanalas (The Channel). Pagal W. Alsop et al. (2003)  
Fig. 5. The Channel. Based on W. Alsop et al. (2003)  

 

 

6 pav. Turgus (The Market). Pagal W. Alsop et al. (2003)  

Fig. 6. The Market. Based on W. Alsop et al. (2003)  

 

 

7 pav. Slėnis (The Valley). Pagal W. Alsop et al. (2003)  

Fig. 7. The Valley. Based on W. Alsop et al. (2003)  
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Ji įvardijo gerai suprojektuotos miesto viešosios erdvės – gyvenamojo rajono aikštės ar parko – 

bruožus: 1) sudėtingumas arba įvairumas (jei visą erdvę galima apžvelgti vienu žvilgsniu ir visos 

jos vietos atrodo vienodai, o pati erdvė atrodo taip, kaip ir kitos, vargu ar ji stimuluos funkcijų 

įvairovę ir ar žmonės norės į ją sugrįžti), 2) centriškumas (nedidelės viešosios erdvės paprastai turi 

vieną bruožą, kuris suprantamas kaip jų centras; kartais visa erdvė yra centras, o įvairovę ir 

sudėtingumą kuria jos prieigos), 3) uždarumas (viešoji erdvė turi būti svarbiu reiškiniu miesto 

scenoje, pozityviu bruožu, o ne neapibrėžtu erdvės likučiu; miesto gyventojus traukia aiškiai 

apibrėžtos ir jiems pritaikytos erdvės, o ne erdvės likučiai prie pastatų), 4) saulėkaita ir pavėsis 

(saulėkaitos ir pavėsio pusiausvyra yra svarbus elementas sukuriantis tinkamą aplinką žmonėms; 

aukštas pastatas, ant aikštės metantis šešėlį, labai sumenkina jos gyvybingumą). Ji taip pat 

akcentavo miesto teritorijų daugiafunkciškumą, socialinę ir ekonominę įvairovę, tradicinį 

perimetrinį užstatymą, atskiriantį viešąsias ir privačias erdves ir aiškiai įrėminantį gatves, ir su šiais 

urbanistinės struktūros bruožais siejo miestų patrauklumą, socialinį gyvybingumą ir saugumą. 

J. Jacos (1961) neigiamai vertino pernelyg didelį atvirų erdvių ir žaliųjų plotų kiekį urbanistiniame 

audinyje. Jos teigimu, geras parkas nemėgsta konkurencijos: esant daugybei žaliųjų plotų, jų 

naudotojai taip pat bus išsklaidyti, ir nė viena erdvė nebus intensyviai naudojama ir neatrodys 

gyvybinga. Iš tiesų Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrajame plane itin didelis dėmesys 

skiriamas socialiniam ir ekonominiam gyvybingumui. Į miesto atgaivinimą žiūrima daugiau per 

socialinę-ekonominę, nei per architektūrinę-urbanistinę prizmę. Pavyzdžiui, dokumento įvadinėje 

dalyje teigiama, kad bendrojo plano tikslas – „sukurti miesto centrą, kuris skatintų žmones pagrįstai 

didžiuotis vieta, kurioje jie gyvena, mokosi, dirba ir pramogauja“.Analizuojant plano sprendinius, 

pastebima, kad socialinis gyvybingumas daugiau siejamas su funkcijų įvairove ir atvirų žaliųjų 

erdvių kūrimu, nei su urbanistinio audinio tankinimu. Bradfordo miesto centro regeneracijos 

sprendiniuose pastebimi kai kurie transformuoti miesto-sodo idėjos bruožai – siekis žmogų 

priartinti prie gamtos, sujungti gyvenimo kaime ir mieste privalumus. Pati miesto-sodo idėja siekia 

XIX a., kuomet sprendžiant gyvenimo kokybės gerinimo problemas dėl industrinės revoliucijos 

išaugusiuose vakarų pasaulio miestuose, buvo pasiūlyta daug utopinių gyvenviečių ir visuomenės 

organizavimo idėjų. 1898 m. publikuota E. Howardo miesto-sodo koncepcija buvo viena britų idėjų, 

pakeitusių miestų planavimą visame pasaulyje. Knygoje „Rytojus: taikus kelias į tikras permainas“ 

E. Howardas pateikė bendruomenės gyvenvietės, turėjusios pasižymėti vien privalumais ir 

neturinčios jokių trūkumų idėją: apskrito spindulinio plano žaliuoju diržu apjuostoje 2400 ha ploto 

gyvenvietėje turėjo gyventi iki 32 000 žmonių; savarankiška miesto-sodo gyvenvietė turėjo 

pramonės, gyvenamąją, žemės ūkio ir rekreacinę zonas; švariu oru, saulės šviesa ir atviromis 

erdvėmis pasižymėti turėjusios gyvenvietės turėjo sukurti kaimo ir miesto aplinkos sintezę su 

reikalinga socialine infrastruktūra darbo klasei; svarbus koncepcijos bruožas buvo ribotas plotas, 

ribotas gyventojų skaičius ir bendruomeninė žemės nuosavybė. Pagal E. Howardo koncepciją, 

miesto-sodo gyvenvietės galėtų jungtis į klasterius su centrine gyvenviete (Lucey, 1973; Reps, 

2002; Plan..., 2012; City..., 2012;). Tokio tipo gyvenvietės turėjo padėti išsaugoti kaimo ir gamtinę 

aplinką. E. Howardo idėja sulaukė pasekėjų Didžiojoje Britanijoje ir JAV ir davė pradžią regionų 

planavimo mokslui; kai kurie idėjos bruožai buvo panaudoti kolonijinio ir pokolonijinio laikotarpio 

miestų (Naujojo Delio, Kanberos) planavimui (City..., 2012). Per XX a. miesto-sodo idėja patyrė 

įvairių transformacijų. Galiausiai ji išsirutuliojo į priemiesčio-sodo – žalumoje skendinčios 

gyvenvietės miesto pakraštyje be pramoninės dalis – idėją, kuri iš esmės neatitiko pradinio 

E. Howardo sumanymo ir net jam prieštaravo. Tokie priemiesčiai-sodai prisidėjo prie horizontalios 

miestų plėtros, dabar kritiškai įvardijamo drieka, visame pasaulyje (Reps, 2002; Plan..., 2012). 

Išpopuliarėjusios ekologiškos gyvensenos idėjos šiandien vėl skatina atsigręžti į E. Howardo 

koncepciją: R. Freestone (2006) ne tik įžvelgia jos bruožų tradiciniame Kinijos miestų planavime, 

bet ir siūlo ją taikyti naujoms gyvenvietėms Azijos šalyse planuoti. R. Freestone (2006) išskiria 

tokius miesto-sodo koncepcijos privalumus: darnumas, žalumas, organiškumas, kompaktiškumas, 

darna su kaimo aplinka, įvairovė, tęstinumas, bendruomenės vystymas, bendruomenės nuosavybė, 
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socialinis teisingumas, viešosios erdvės, lankstumas, projektavimo gairių buvimas, partnerystės 
skatinimas, holizmas. Pirminė miesto-sodo, kaip riboto dydžio savarankiškos gyvenvietės, kurioje 
sujungiami kaimiškos ir miestietiškos gyvensenos privalumai, idėja radikaliai skyrėsi nuo 
Le Corbusier ir kitų XX a. pirmosios pusės modernistų urbanistikos idėjų, tokių kaip laisvas 
užstatymas, laisvai išdėstyti daugiaaukščiai pastatai, supami atvirų žaliųjų erdvių, griežtas funkcijų, 

transporto ir pėsčiųjų atskyrimas, daugiafunkcės gatvės vaidmens paneigimas, tiesių linijų ir 

geometrinių formų aukštinimas, minimalistinės architektūros pastatai, industrinė pastatų „gamyba“ 

ir estetika, pastatai stovintys ant atramų, žemę po jais atiduodant gamtai (Samalavičius, 2008). 

Tačiau J. Jacobs (1961), kritikuodama XX a. urbanistikos tendencijas, įžvelgė E. Howardo miesto-

sodo ir Le Cobusier „vertikalaus miesto-sodo“ koncepcijų panašumus. Idėjas sieja tradicinės 

urbanistikos paneigimas, racionalizmas, erdvinės ir socialinės tvarkos siekis, pagrindinių žmogaus 

poreikių tenkinimas (gyvenimas, darbas, judėjimas, kūno ir proto poreikių puoselėjimas), siekis 

sukurti parke skendinčią gyvenvietę (Samalavičius, 2008). Svarbu ir tai, kad nors šiandien laisvas 

modernistinis užstatymas labiau siejamas su vadinamaisiais miesto „miegamaisiais rajonais“ ar 

vidiniais priemiesčiais, tačiau itin vaizdžiai pirmą kartą ši idėja buvo iliustruota XX a. trečiame 

dešimtmetyje Le Corbusier pristatytuose Paryžiaus miesto centro radikalios rekonstrukcijos 

siūlymuose. Atsižvelgiant į tai, Bradfordo miesto centro bendrojo plano sprendiniai vertinami 

remiantis kai kurias originalios miesto-sodo koncepcijos bruožais ir modernistinio užstatymo 

koncepcijos bruožais. Siekiant geriau suprasti Bradfordo miesto centro bendrojo plano sprendinius, 

buvo atlikta jų stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Stiprybės ir silpnybės išskirtos 

išanalizavus plano sprendinių bruožus, galimybės ir grėsmes – numatomi pozityvūs ir negatyvūs 

pokyčiai miesto urbanistinėje ir socialinėje struktūroje, kultūriniame ar ekonominiame gyvenime 

įgyvendinus plano sprendinius. 

Stiprybės: kuriama ilgalaikė miesto centro regeneracijos ir tvarkymo strategija; įvertinama 

miesto specifika ir kuriama inovatyvi regeneracijos strategija; miesto centro regeneracijos kaip 

proceso suvokimas ir laiko dimensijos įvertinimas, išskiriant plano sprendinių įgyvendinimo etapus, 

numatant valdymo galimybes; miesto centro ir jo charakterio suvokimas platesniame regiono ir 

miesto įtakos zonos ir paties miesto kontekste; planas parengtas įvertinant miestų tarpusavio 

konkurenciją ir akcentuojant Bradfordo išskirtinumą; regeneracijos sprendiniai apima ne tik fizinės 

aplinkos pertvarkymą, bet ir socialinę, ekonominė ir kultūrinę dimensijas; pramonės paveldo 

išsaugojimas ir respektavimas, industrinio miesto identiteto išlaikymas; miesto identiteto 

stiprinimas pabrėžiant vietovės reljefą ir atkuriant kanalizuotus upelius ir dalį Lidso-Liverpulio 

kanalo atšakos; edukacinės funkcijos plėtra; sisteminis transporto problemų sprendimas, pėsčiųjų 

eismo skatinimas; numatyta privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė įgyvendinant plano 

sprendinius ir valdant miesto centrą; bendruomenės įtraukimas į sprendinių rengimą; miesto etninių 

bendruomenių įtraukimas į miesto centro identiteto formavimą; bioįvairovės ir ekosistemų plėtra ir 

apsauga; socialinės infrastruktūros plėtra; gyvenamosios funkcijos grąžinimas į miesto centrą, 

skirtingo tipo būstų kūrimas; žaliųjų plotų miesto centre gausinimas ir įvairovė; išskirtinis dėmesys 

viešosioms erdvėms; netikėtų funkcijų, tokių kaip daržininkystė, edukacinis pelkių centras ar 

pojūčių sodas, plėtojimas; dėmesys verslų vystymui ir ekonominiam klestėjimui; suteikiama 

galimybė kurti naują architektūrą istorinėje aplinkoje. 

Silpnybės: didelė plano apimtis ir dideli įgyvendinimo kaštai; didelės išlaidos įgyvendinto 

projekto nuolatinei priežiūrai; tradicinės urbanistinės Europos miesto centro struktūros 

neatitinkantis užstatymas; laisvas daugiaaukščių pastatų išdėstymas nebūdingas miesto centrui; nėra 

aiškaus viešosios ir privačios erdvės atskyrimo; nepakankamai išnaudojamas gatvės, kaip 

svarbiausios miesto viešosios erdvės, formuojančios jo įvaizdį, vaidmuo; siūlomų naujų statinių 

mastelis ir architektūra nebūdinga miesto centrui; modernistinė „uniformiška“ naujų statinių 

architektūra; sprendiniams būdingas pramoginė, kurortinė estetika; memorialinės funkcijos 

ignoravimas, monumentalių viešųjų erdvių nebuvimas; ypatingas komercinės ir vartojimo funkcijų 

sureikšminimas, pagrindinis dėmesys skiriamas apsipirkinėjimo ir vartojimo patirtims.  
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Lentelė. Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrojo plano sprendinių įvertinimas 
Table. Evaluation of proposals of Bradford Center Regeneration Masterplan 

Bendrojo plano 

sprendinių vertinimo 

kriterijai 

Sprendinių įvertinimas: 0 – sprendinys visiškai neatitinka kriterijaus;  

1 – sprendinys mažai atitinka kriterijų; ... 5 – sprendinys visiškai atitinka kriterijų 

Miestų centrų regeneracijos iššūkiai pagal C. Cadell ir kt. (2008)  
Miestų tarpusavio konkurencijos įvertinimas  5 (Bradfordo išskirtinumo Šiaurės Anglijos regione paieškos)  
Miesto įtakos platesniame regiono kontekste 
įvertinimas  

5 (Miesto ir miesto centro regeneracijos įtaka analizuojama 
miesto, miesto įtakos zonos ir regiono kontekste) 

Institucijų bendradarbiavimas ir 
tarpdiscipliniškumas  

5 (planas parengtas remiantis diskusijų ir viešųjų aptarimų 
rezultatais, įvertinamas ekonominis, socialinis, ekologinis 
aspektai) 

Miestą valdančioms struktūroms suteikiama 
reali galia ir ištekiai  

5 (plane numatyta miesto centro valdymo schema paremta verslų 
ir miesto valdžios partneryste) 

Darnios ekonominės plėtros skatinimas ir sąlygų 
sėkmingam verslui sudarymas  

5 (plane ypatingas dėmesys skiriamas ekonomikai, tiek smulkių 
verslų kūrimui, tiek esamų verslų plėtojimui) 

Patrauklios ir harmoningos gyvenamosios 
aplinkos kūrimas  

5 (plane numatytas naujų gyvenamųjų kvartalų kūrimas miesto 
centre) 

Kokybiškos infrastruktūros ir patrauklių viešųjų 
erdvių kūrimas  

5 (viešųjų erdvių plėtojimas sudaro Bradfordo miesto centro 
regeneracijos plano pagrindą) 

Bendruomenės įtraukimas ir sąžiningas 
regeneracijos naudos paskirstymas   

5 (planas parengtas remiantis diskusijų ir viešųjų aptarimų 
rezultatais, numatoma, kad plano teikiamus privalumus pajus visa 
miesto bendruomenė) 

Regeneracijos ir valdymo tęstinumas, patirties ir 
įgūdžių perdavimas  

5 (plane numatyti regeneracijos siūlymų įgyvendinimo etapai, jų 
rezultatai, sukurtų viešųjų erdvių ir parkų priežiūros ir valdymo 
galimybės) 

Kultūros svarbos miestų centrų regeneracijai 
įvertinimas  

3 (plane daugiausiai orientuojamasi į pramoginę kultūrą, 
laisvalaikį ir edukaciją) 

Iš viso (iš 50 galimų):  48  

 Viešosios erdvės ir skirtingo identiteto Bradfordo miesto 
centro dalys 

Įduba 
(The Bowl) 

Slėnis 
(The Valley) 

Turgus 
(The Market) 

Kanalas 
(The Channel) 

Gyvybingų viešųjų erdvių, kompaktiško miesto centro požymiai pagal J. Jacobs (1961) 

Kompaktiškumas, tankumas 2 2 3 2 

Perimetrinis užstatymas 1 2 2 0 

Daugiafunkciškumas, socialinė ir ekonominė 
įvairovė 

5 5 5 5 

Prioritetas pėsčiųjų eismui 5 5 5 5 

Sudėtingumas ir įvairovė 5 5 5 5 

Centriškumas 5 4 3 3 

Uždarumas 3 4 4 3 

Saulėkaita ir pavėsis 5 5 3 3 

Iš viso (iš 40 galimų): 31 32 30 26 

Miesto-sodo koncepcijos bruožai 

Taisyklingas planas 0 0 0 0 

Funkcinis zonavimas, funkcijų atskyrimas 3 1 3 3 

Socialinė infrastruktūra 3 4 3 3 

Savarankiškumas 2 2 2 3 

Dėmesys žaliosioms erdvėms, gyvenvietė 
skendinti parke 

4 4 2 4 

Kaimo ir miesto gyvensenos derinimas 0 2 0 1 

Kaimo ir / ar gamtinės aplinkos išsaugojimas 1 2 0 2 

Prieinami būstai 0 3 0 2 

Bendruomenės vaidmuo 3 3 3 3 

Iš viso (iš 45 galimų): 16 21 13 21 
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Lentelės tęsinys 

Modernistinio laisvo planavimo koncepcijos bruožai 

Laisvas užstatymas 4 3 2 4 

Gatvės reikšmės paneigimas, pėsčiųjų ir 
transporto eismo atskyrimas 

3 3 1 3 

Prioritetas automobiliui 2 2 2 2 

Funkcinis zonavimas, funkcijų atskyrimas 3 1 3 3 

Socialinė infrastruktūra 3 4 3 3 

Atviros erdvės ir žaliųjų plotų gausa 4 4 2 4 

Prieinami būstai 0 3 0 2 

Žaliose erdvėse išdėstyti daugiaaukščiai 
statiniai, tradicinės miesto struktūros 
atsisakymas  

4 3 1 4 

Šiuolaikinė minimalistinė architektūrinė estetika 5 4 4 5 

Tipizuota, uniforminė architektūra, industrinė 
pastatų estetika 

4 4 4 4 

Aiškios ribos tarp privačios ir viešosios erdvės 
nebuvimas 

5 3 3 5 

Iš viso (iš 55 galimų): 30 31 25 39 

 

Galimybės: socialiai ir ekonomiškai gyvybingas Bradfordo miesto centras prisidės prie miesto 
įvaizdžio gerinimo ir naujo miesto vaidmens regione įtvirtinimo; Bradfordo miesto centro sėkmės 
istorija paskatins panašias taškinės regeneracijos idėjas taikyti kituose panašaus charakterio 
miestuose; inovatyviomis koncepcijomis paremtos viešosios erdvės padės sukurti miesto centro 
identitetą ir paskatins bendravimą ir socialinę sanglaudą; žaliosios erdvės pagerins gyvenimo 
kokybę ir ekologinę situaciją miesto centre; bus išspręstos transporto problemos; gyvenamoji 
funkcija bus grąžinta į miesto centrą; suklestės smulkūs ir vidutiniai verslai; kokybiška išskirtinė 
nauja architektūra miesto centre taps miesto vizitine kortele ir laikmečio ženklu; senos ir naujos 
architektūros dermė atspindės Bradfordo miesto centro gyvybingumą ir evoliuciją; kultūrinių 
funkcijų gausa taps miesto centro įvaizdžio dalimi ir palaikys jo gyvybingumą. 

Grėsmės: dėl ypatingo dėmesio verslo skatinimui, ekonomikai, apsipirkinėjimui ir vartojimo 
patirčių išskirtinumui Bradfordas gali tapti ne kūrybingu miestu, o miestu-vartotoju; dėmesys 
ekologijai, bioįvairovei ir žaliosioms erdvėms gali nepajėgti kompensuoti Bradfordo kaip miesto-
vartotojo aplinkai daromos žalos; nauja daugiaaukščių stiklo pastatų architektūra gali greitai prarasti 
blizgesį ir tapti niūriu stiklo ir betono monstru, nieko bendra neturinčiu su vietos istorija ir kultūra; 
didelio masto intervencijos gali sunaikinti esamą miesto identitetą; gali nepavykti sukurti naujo 
pageidaujamo miesto identiteto; kaimiška ir gamtinės aplinkos estetika miesto centre gali suakinti 
„miestiškumo“ jausmą ir miesto centrui būdingą charakterį, gali pasirodyti nepriimtina miesto 
gyventojams ir lankytojams ir gali nesulaukti visuomenės paramos; vietos, kuriose plėtojamos 
ekosistemos, gali tapti nepatraukliais „šabakštynais“; „ikoninė“ architektūra ne visada pasiteisina ir 
ne visuomet sulaukia pakankamo lankytojų ir investuotojų dėmesio; gali nepavykti etninių mažumų 
darniai integruoti į miesto centro gyvenimą; viešosios ir privačios erdvių neatskyrimas, laisvas 
užstatymas paliekant žaliuosius plotus tarp pastatų gali paskatinti nusikalstamą elgesį, vandalizmą, 
nesaugumą; nauji būstai gali nepritraukti gyventojų į miesto centrą ir gali tapti nuostolingais; miesto 
centro valdymo atidavimas į privačių institucijų rankas gali paskatinti vienpusišką komercializaciją, 
vartojimo ir pramogų dimensijos išvystymą, neskiriant pakankamai dėmesio socialinei, kultūrinei, 
paveldosauginei, memorialinei ir kitoms plotmėms.  

Plano idėjos pritaikymo Lietuvoje galimybės. Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrojo 
plano sprendiniai atitinka svarbiausius C. Cadell ir kt. (2008) suformuluotus miestų centrų 
regeneracijos iššūkius. Be to, taškinės arba dispersinės miesto centro regeneracijos praktika 
reikalauja mažiau investicijų, leidžia pasireikšti kūrybingumui ir tikėtis išskirtinių ir pozityvių 
rezultatų. Šie bruožai skatintų apsvarstyti panašių strategijų pritaikymo Lietuvos miestų centrams 
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galimybes. Visgi Vakarų Europos ir ypač Didžiosios Britanijos praktikoje ryškėja tendencija kurią 
verta persvarstyti, prieš panašaus pobūdžio sprendinius rengiant Lietuvos miestų centrams. 
Ypatingas dėmesys ekonomikai, komercijai ir vartojimui Vakarų Europos ir ypač Didžiosios 
Britanijos miestų centrų regeneracijos projektuose yra šiandieninės laikmečio dvasios atspindys. 
Vienas pagrindinių tikslų Bradfordo miesto centro regeneracijos bendrajame plane – sukurti 
išskirtinę aplinką vartojimui. Šiuolaikiniai kultūriniai projektai, tokie kaip „ikoninės“ architektūros 
objektų statyba, taip pat turi neslepiamą ekonominę dimensiją – didinti miesto konkurencingumą, 
pritraukti investicijų. Negalima nesutikti su teiginiu, kad daugelis paveldo objektų ir vertingųjų 
požymių istoriniuose miestų centruose buvo sukurti ekonominio klestėjimo metais ir kad 
ekonominis klestėjimas lygiai taip pat būtinas miesto paveldui ir identitetui saugoti. Pasaulio miestų 
istorija rodo, kad be ekonominės sėkmės sunku sukurti ir išsaugoti architektūros ir urbanistikos 
paminklus, tačiau reikia pripažinti, kad ekonominė dimensija nėra vienintelė. A. Samalavičius 
(2009) pastebi, “Panašu, kad municipalinė politika ir vystymo strategijos tarnauja rinkos jėgoms, 
skatinančioms miestų gyventojus mėgautis vartojimo kultūros teikiamais malonumais. Tačiau 
tolesnė vartojančių miestų plėtra neteikia jokių alternatyvų vartotojų visuomenei. Tokie miestai 
kelia pavojų urbanistinei ekologijai ir didmiesčių ateities perspektyvoms.” Miestų centrų 
regeneracijos pastangas sutelkus į kultūros suprekinimą ir vartojimo skatinimą artėjama ne prie 
kūrybingo, o prie vartojančio miesto modelio, ilgalaikėje perspektyvoje nepasižyminčio nei 
kultūriniu ir socialiniu, nei ekologiniu darnumu. 

 
Išvados 

 
1. Miesto centras – medžiaginių ir nematerialių veiksnių sąveikos išraiška. Svarbiausios 

veikiančios dimensijos – ideologinė-politinė, kultūrinė, socialinė, ekonominė. Taigi miestų 
centrų regeneracijos pastangos turi būti apgalvotos skiriant dėmesio ir numatant poveikį 
kiekvienai šių plotmių. Nepakanka vien gerinti fizinės aplinkos būklę ar infrastruktūrą, kaip 
sovietinio laikotarpio regeneracijos projektuose arba tik sudaryti sąlygas verslui ir akcentuoti 
istorinės aplinkos suprekinimo galimybes, kas pastebima šiandieninės užstatytos aplinkos 
komercializacijos kontekste. 

2. Šiandieniniai miestų centrų regeneracijos klausimai turi būti svarstomi įvertinant situaciją ir 
problemas keliuose lygmenyse: 1) bendro pasaulinio kultūrinio, socialinio ir ekonominio 
konteksto pokyčius, tokius kaip globalizacija, miestų tarpusavio konkurencija, migracija ir 
multikultūralizmas, ekologinės problemos; 2) socialinės ir ekonominės dimensijų reikšmės 
didėjimą miestų aplinkos valdyme, komercializacijos teikiamas galimybes ir keliamas 
grėsmes, valdymo proceso, peržengiančio institucijų, kompetencijų ir disciplinų ribas, 
sudėtingumą; 3) konkretaus miesto ir jo istorinio centro ypatumus bei kontekstą. 

3. Bradfordo miesto centro regeneracijos sprendinių analizė parodė, kad dispersiškos arba 
taškinės miestų centrų regeneracijos metodo taikymas gali pasireikšti ir kompaktiško miesto 
centro, ir modernistinio laisvo miestų planavimo koncepcijai bei miesto-sodo koncepcijai 
būdingais sprendiniais. Tai skatina persvarstyti miesto-sodo koncepcijos pritaikymo miestų 
centrų regeneracijos projektuose galimybes. Kokybiškos viešosios erdvės ir skirtingų funkcijų 
žaliosios erdvės gali tapti miesto centro regeneracijos katalizatoriais. Bradfordo miesto centro 
regeneracijos bendrojo plano sprendiniuose bandoma sukurti miesto, skendinčio sode, įvaizdį. 
Parke skendinčio miesto koncepcija taip pat leidžia plėtoti ekosistemas ir natūralios gamtinės 
aplinkos fragmentus miesto apsuptyje. Visgi, kaip rodo jau istorine tapusi J. Jacobs (1961) 
studija, žaliosios erdvės kaip jungtis tarp pastatų yra diskutuotina idėja, galinti turėti neigiamų 
socialinių, kultūrinių ir ekonominių pasekmių. Tokia idėja galėtų būti taikoma tik išskirtiniais 
atvejais, regeneruojant nenaudojamas pramonines teritorijas, istorinės infrastruktūros 
elementus miesto centre. Išanalizavus Bradfordo miesto centro regeneracijos siūlymų 
brėžinius ir vizualizacijas, galima daryti išvadą, kad miesto centrui priimtinesnis sprendinys 
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būtų ne „miestas, skendintis sode“, o „sodas mieste“ su aiškiomis ribomis, sukuriantis 

kultivuojamos, prižiūrėtos aplinkos įspūdį. 

 

Literatūra 

 
1. Alsop W., West D., Allen J., Lebisch A., Larriva K., Feix J., Browne N., Sawyers B., Peake L., Lasen C., 

Swain S. Bradford Center Regeneration Masterplan, Alsop Architects Ltd and Big Architecture Ltd, Bradfrod, 

2003. 

2. Cadell C., Falk N., King F. Regeneration in European cities, Joseph Rowntree Foundation, Urban and Economic 

Development Group, York, 2008. 
3. City Beautiful and Garden City movements. [žiūrėta 2012-12-19]. Prieiga per internetą: 

http://www.idealcity.org.au/town_planning-4-garden_city.html. 

4. Freestone R. Reinterpreting the garden city concept. Chinese Planning Network, Beijing, 2006. 

5. Friedmann J. Planning cultures in transition. In: Sanyal B. Comparative planning cultures, New York and 

London, Routledge, 2005. P. 29–44. 

6. Gražulevičiūtė-Vileniškė I., Urbonas V. Miestų centrų atgaivinimas socialiniu ir architektūriniu aspektu – 

užsienio patirtis. Mokslas – Lietuvos ateitis, 2(3), 2010. P. 38–45. 

7. Jacobs J. The death and life of great American cities. New York, Vintage Books, 1961. 

8. Lucey N. The effect of Sir Ebenezer Howard and the Garden City Movement on twentieth century town 

planning. Rickmansworth, Hertfordshire, United Kingdom, 1973. [žiūrėta 2012-12-19]. Prieiga per internetą: 

http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm. 
9. Petersson O. Shifts in Power. In: Fredlund A. Swedish planning in times of transition. Boras, Centraltryckeriet, 

1991. P. 9–15. 

10. Plan of an ideal Garden City. 2012. [žiūrėta 2012-12-19]. Prieiga per internetą: 

http://www.architecture.com/HowWeBuiltBritain/HistoricalPeriods/TwentiethCentury/GardenCityMovement/Pl

anOfAnIdealGardenCity.aspx. 

11. Reps J. W. Ebenezer Howard. Garden cities of tomorrow. 2002. [žiūrėta 2012-12-19]. Prieiga per internetą: 

http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/howard.htm. 

12. Samalavičius A. Kaita ir tęstinumas: kultūros kritikos esė. Vilnius, 2008. 

13. Samalavičius A. Miesto kultūra. Vilnius, 2008. 

14. Samalavičius A. Miesto kultūros žymėjimas ir Jane Jacobs. Logos, 63, 2010. P. 157–164. 

15. Samalavičius A. Vartojantis ar kūrybingas miestas? Logos, 61, 2009. 170 p. 

16. Stauskis G., Eckardt F. Empowering public spaces as catalysers of social Interactions in urban Ccmmunities. 
Urbanistika ir architektūra, 35(2), 2011. P. 110–116. 

17. Vienos memorandumas tema „Pasaulio paveldas ir šiuolaikinė architektūra – istorinio urbanistinio 

kraštovaizdžio valdymas“, 2005. [žiūrėta 2009-01-29]. Prieiga per internetą: http://www.kpd.lt/lt/node/93/pdf. 

 

Trends of City Center Regeneration: Rethinking of Garden-city Concept 
(Received in January, 2013; Accepted in March, 2013; Available Online from 25th of April, 2013) 

 
Summary 

 
The aim of the article was to analyze the contemporary experience of Western Europe in the field of city center 

regeneration and to evaluate the possibilities of its application in Lithuania. The main attention was devoted to 

development and maintenance of public spaces and to the experience of Great Britain, which had implemented 

numerous regeneration projects in the last decades. This experience encourages re-evaluating a garden-city concept and 

the possibilities of its interpretation and application in city center regeneration. The methodology of the research 

includes the analysis of literature and examples, the case study, and the comparison and generalization. In order to 

assess the existing experience of city center regeneration in Western Europe, the literature, including literature reviews, 

articles, regeneration projects, and project proposals were analyzed. For the deeper understanding of some aspects of the 

topic the case study of Bradford City Center Regeneration Masterplan was accomplished. The case study includes a 

short description of the project, assessments of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the project 

proposals, and the assessments of design proposals for public spaces based on the system of criteria. The system of 
criteria for evaluation of design proposals was formulated based on the insights of J. Jacobs (1961) on the traditional 

and modernist urban planning and the design and viability of public spaces, on the challenges of contemporary city 

center regeneration distinguished by C. Cadell et al. (2008), and general features of the trends of compact and free 

planning of urban environment. In the course of the analysis of the Bradford City Center Regeneration Masterplan some 

of its proposals were represented in a graphical form. The possibilities of application of the experience of city center 
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regeneration of Western Europe in Lithuania were discussed considering local context. The analysis allowed 
formulating several conclusions. The analysis showed that the historic urban center is the expression of interaction 
between the material and intangible dimensions. The main dimensions that should be considered are the ideological-
political, cultural, social, and economic. The efforts of city center regeneration should be well thought of and should 
consider the impacts on all the previously mentioned dimensions. It is not sufficient to improve solely the material 
environment and the infrastructure as it was done in the Soviet city center regeneration projects; or to focus all the 
efforts on the economic development, businesses, and commodification of historic environment, as it can be seen in 
many contemporary commercialized regeneration efforts. The research has shown that the contemporary questions of 
city center regeneration should be considered by evaluating situation and problems in diverse ways and levels: 1) the 
general changes in the world’s cultural, social, and economic context, such as globalization, competition between cities, 
migration and multiculturalism, and ecological problems; 2) the increasing significance of social and economic 
dimensions in management of urban environment, threats and opportunities presented by the trend of 
commercialization, the increasing complexity of the management process, which transcends the boundaries of 
disciplines, competences, and institutions; 3) the peculiarities and context of individual city centers. The analysis of the 
design proposals presented in the Bradford City Center Regeneration Masterplan had demonstrated that the application 
of the model of dispersed city center regeneration can acquire both the expression of compact city center and modernist 
free planning and the features of garden-city concept. This encourages reconsidering the possibilities of application of 
some features of garden-city concept in city center regeneration projects. High quality public spaces and green spaces 
with diverse functions should become the catalyst for city center regeneration. The Bradford City Center Regeneration 
Masterplan shows the attempt to create the image of the city center in a park. This concept of garden-city also allows 
developing of ecosystems and the fragments of natural environment in urban landscape. However, as the classical study 
of J. Jacobs (1961) shows, the green spaces as the corridors and junctions between buildings is the idea, which should 
be treated with precaution and which can result in negative cultural, social, and economic consequences. The idea of the 
city in the park could be applied in regeneration of abandoned industrial sites, elements of historical infrastructure in the 
city centers. The analysis of the design proposals of Bradford City Center Regeneration Masterplan allows concluding 
that in other cases the more appropriate solution than city in the park is the park or garden in the city with clear 
boundaries and with the image of cultivated and maintained environment. 
 


