Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért
és sportért felelős uniós biztos

Az Európa Tanács 2017. május 17-én fogadta el az
Európai Parlament határozatát, amellyel a 2018-as évet a
Kulturális Örökség Európai Évének nyilvánította. A Temati
kus Év kiváló alkalmat ad arra, hogy Európa gazdag és színpompás kulturális örökségét közösen ünnepeljük.
Európa kulturális öröksége mindenhol körülvesz bennünket;
megtalálható a városainkban, a falvainkban, a természetben és a régészeti lelőhelyeken is. Hozzátartozik szellemi és
kulturális örökségünk, amely éppúgy fellelhető az irodalomban, a művészetben, a tárgyakban, mint a kézműves
mesterségekben, a történetekben, az ételekben, a zenében
és a filmekben. Ez a sokszínűség időben és térben is összekapcsol bennünket, európaiakat.
A Kulturális Örökség Európai Évének célja, hogy minél több
embert ösztönözzön az egyetemes európai kultúra
felfedezésére, felkutatására és megerősítse polgáraiban az európai azonosságtudatot; az európai családhoz való tartozás érzését. 2018-ban kiemelt figyelmet
fordítunk kulturális örökségünk
➔ társadalmi értékére és közösségi
kohézióerősítő szerepére;
➔ gazdasági növekedéshez való hozzájárulására;
➔ európai kulturális diplomáciában betöltött
szerepére;
➔ megóvásának fontosságára a jövő generációi
számára.

KultÚra

Európában a kulturális örökség gazdasági jelentősége számottevő. Az ágazatban több mint 300 000 ember dolgozik,
s további 7,8 millió európai munkahely kapcsolódik hozzá, többek között a turisztikai és az építőipari ágazatokon keresztül.
Kulturális örökségünk a társadalomra is pozitív hatással van;
javítja az életminőséget, fokozza a társadalmi kohéziót és
élénkíti a kultúrák közötti párbeszédet. .

A Kulturális Örökség Európai Évének előkészítése
A Kulturális Örökség Európai Éve számos európai,
nemzeti, regionális és helyi szintű kezdeményezést foglal
magába. Nemzeti szinten az Évet az egyes uniós tagálla
mok által kijelölt koordinátorok szervezik. Európai szinten az
uniós intézmények együtt felelnek a szervezésért: a Bizottság,
a Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság. Tematikus Év hazai
és nemzetközi szintű megvalósításába az örökségvédelmi
szakma kiemelkedő képviselői is bekapcsolódnak.
Mit tartogat számunkra a Kulturális Örökség Európai Éve?
2018-ban Európa több ezer kulturális rendezvénynek
ad otthont. A Kulturális Örökség Európai Éve keretében tíz
jelentős európai kezdeményezést nevezett meg az Európai
Bizottság az Év négy célkitűzésének – szerepvállalás, fenntarthatóság, megőrzés, innováció – szolgálatában, amelyeket az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más európai
szervezetekkel együttműködésben kíván megvalósítani. Cél,
hogy a Tematikus Év eredményei hosszútávon is nyomot
hagyjanak Európában.
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“A kulturális örökség nem
csupán múltbeli örökség,
hanem a jövő forrása is”
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Tíz európai kezdeményezés, négy célkitűzés szolgálatában

Szerepvállalás

Fenntarthatóság

Megörzés

Innováció

Közös örökség: a kulturális örökség mindenkié
Kulturális Örökség az iskolákban: Európa legértékesebb kincseit és hagyományainak felfedezése
Az ifjúság a kulturális örökségért: a fiatalok új életre keltik az örökséget
Átalakuló örökség: az ipari, vallási, katonai helyszínek és tájak újragondolása
Turizmus és kulturális örökség: felelősségteljes és fenntartható turizmus kiépítése a kulturális
örökség köré
Az örökség ápolása: a kulturális örökség területén végzett beavatkozások minőségi
standardjainak kidolgozása
Veszélyben az örökség: a kulturális javak tiltott kereskedelme ellen folytatott harc és a kulturális
örökséget érintő kockázatok kezelése
A Kulturális örökséggel összefüggő készségek: jobb oktatás és képzés a hagyományos és
új szakmákhoz
Mindenki a kulturális örökségért: a szociális innováció, valamint az emberek és közösségek
részvételének előmozdítása
Tudományt és kulturális örökségért: kutatások, innováció, tudomány és technológia az örökségért

A hagyományok szerepe a Tematikus Év során:
➔ Kulturális Örökség Napjai: az épített örökség ünnepe
Európa 50 országában, mintegy 70.000 tematikus ese
ménnyel, több mint 20 millió látogatóval
➔ Európai Örökség cím: az európai eszméket erősítő,
az európai történelmi és kulturális értékeket képviselő
helyszínek elismerése
➔E
 urópa Kulturális Fővárosa: évente két európai várost
népszerűsítő program, 2018-ban a máltai Valletta és
a holland Leeuwarden mutathatja be gazdag kulturális
értéktárát
➔U
 niós szakmai díjak: többek között a Kulturális Örökség
Díja/Európa Nostra-díj odaítélése és átadása, a kulturális
örökség megóvása, gondozása, felkutatása, valamint a
kapcsolódó oktatás és népszerűsítés terén bevált legjobb
gyakorlatok elismeréseként
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Uniós pályázatok: a sikeresen pályázó programok a Kreatív
Európa, a Horizont 2020, az Erasmus+ a polgárok Európája és
más uniós támogatásokból valósulhatnak meg
A Kulturális Örökség Európai Éve 2018, mint márka
A Kulturális Örökség Európai Éve hivatalos programjainak az
Európai Bizottság egységes vizuális megjelenést biztosít. A
négy célkitűzés bármelyikével összhangban lévő események
és projektek európai szintű népszerűsítésére kínál lehetőséget
az Európai Bizottság. A nemzeti koordinátori döntés nyomán
a hazai eseménynaptárba bekerülő programok szabadon
használhatják a Tematikus Év hivatalos logóját, szlogenjét és
szóróanyagait.

További információk:

EAC-EYCH2018@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/
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