BAN HÀNG XÓM SEATTLE

BẢO TỒN DI TÍCH
Chương trình Bảo tồn Di tích chịu trách nhiệm cho việc chỉ định và bảo vệ
hơn 400 di tích về kiến trúc, địa điểm, thể vật, tàu bè, cộng thêm tám khu di
tích ở khắp Seattle. Cùng với sự tham gia của người dân trong việc duy trì
các tiêu chuẩn cao trong việc nâng cấp phục hồi và xây dựng mới, chương
trình cho phép họ nhận thức và giữ gìn được chất lượng, đặc tính, và đặc
điểm của các khu phố của họ.
Giữ gìn Quá khứ cho Tương lai

Pioneer Square Pergola

Cam kết của Seattle để bảo tồn di tích bắt đầu từ những nỗ
lực của công dân trong thập niên 1960 để ngăn chặn sự phá
hủy nhiều tòa nhà yêu quý và sự đề nghị kế hoạch "Đổi mới
Đô thị" và sự thông qua của nó đã tránh phá hủy đa phần
khu Pioneer Square và Pike Place Market ở trung tâm thành
phố. Năm 1970, Hội đồng thành phố Seattle đảm bảo sự tồn
tại của Pioneer Square khi nó được chỉ định là khu bảo tồn
di tích đầu tiên của thành phố, và cử tri thông qua dự luật
khu di tích cho Pike Place Market hai năm sau đó.
Năm 1973, Hội đồng thành phố Seattle thông qua Luật điạ
phương Bảo tồn Di tích để bảo vệ tài sản đầy ý nghĩa lịch sử
và kiến trúc ở khắp Seattle — và hơn 400 cấu trúc và địa điểm đã được chỉ định, kể cả Ward House,
căn nhà cổ nhất tồn tại và Space Needle tương lai.
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Từ năm 1970, Seattle thành lập tám khu di tích. Mỗi khu di
tích có một hội đồng phê chuẩn nhân dân, ủy ban, hoặc ủy
ban thuộc nhân viên của Chương trình Bảo tồn Di tích. Họ
gặp mặt để cân nhắc sự thay đổi và tính chất lịch sử trong khu
và đảm bảo rằng những thay đổi duy trì tính toàn vẹn kiến trúc
và lịch sử của các cấu trúc và không gian công cộng theo
đúng quy trình và tiêu chuẩn của luật thành phố. Đây là các
khu di tích:

Ballard Avenue Landmark District

Hội đồng Bảo tồn Di tích giám sát quy luật toàn thành phố cho các tòa nhà lịch sử, địa điểm, và thể vật.

Ban Hàng xóm Seattle

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN DI TÍCH
Trang mạng Chúng tôi — Thông
tin Tất cả về Việc Bảo tồn

Union Stables (Credit: Lara Swimmer)

Trang web của chúng tôi là cửa ngõ cho các
công việc thú vị và quan trọng về việc bảo tồn
di sản phong phú của kho tàng lịch sử và kiến
trúc của Seattle cho các thế hệ hiện tại và
tương lai. Nó được tổ chức để hướng dẫn
người dân, doanh nghiệp và chủ sở hữu tài
sản, kiến trúc sư, nhà quy hoạch, và các công
dân quan tâm khác thông qua các quy trình
pháp luật mà thống quản di tích riêng biệt và
khu di tích. Nó cũng cung cấp:
 Tổng quan về sự khuyến khích bảo
tồn di tích cho chủ sở hữu tài sản
 Thông tin về 8 khu di tích thành phố, gồm lịch tựu họp và tường thuật họp cho mổi khu
 Liên kết địa phương và liên bang các nguồn lực về di tích
 Danh sách các nơi di tích được chỉ định

Nguồn lực Đo vẽ Di tích
Năm 2000, thành phố Seattle khởi xướng một nỗ lực có hệ thống và toàn diện để đo vẽ và kê khai tài nguyên
lịch sử của họ. Sử gia kiến trúc chuyên nghiệp và tình nguyện viên đã đo vẽ và kê khai hơn 8.500 tài sản ở
khắp thành phố, bao gồm cả các khu lân cận thương mại, nhà ở được xây cất trước năm 1906, và các tài
nguyên thành phố sở hữu. Hiện chúng đang được liệt kê trong một bộ dữ liệu trực tuyến có sẵn cho công
chúng trên trang mạng của chúng tôi.

Giáo dục và tiếp cận
Chương trình Bảo tồn Di tích cung cấp giáo dục trực tiếp và tiếp cận cá nhân và nhóm có ý tưởng trong việc
đề xuất di tích và bảo tồn hoặc thông tin chung về bảo tồn di tích:
 Dự án đo vẽ và kê khai
 Tiếp cận các nhóm cộng đồng
 Tiếp cận từng chủ sở hữu tài sản
Gaslight Inn
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