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ÚVOD
V Európe sú rozmanité kultúry, ktoré majú vlastné vnímanie identity a pamiatok. Napriek
tomu existujú aj témy spoločné pre všetky krajiny, avšak priority a odpovede na otázky
súvisiace s týmito témami sa od krajiny ku krajine odlišujú.
Kultúrne dedičstvo v Európe čelí veľkým výzvam, ktoré spôsobili tieto faktory:
• globalizácia
• demokratizácia
• migrácia
• európska jednota.
Naša koncepcia toho, čo tvorí kultúrne dedičstvo, vyplýva zo spoločenského
a intelektuálneho rozvoj a ten ovplyvňuje aj spôsob, akým pracujeme. Nové koncepcie si
vyžadujú nové spôsoby komunikácie v rámci aj mimo spoločenstva, ktoré sa zaoberá
kultúrnym dedičstvom. Tento trend si žiada okrem iného prípravu expertov na kultúrne
dedičstvo, ktorí budú schopní využívať širokú škálu schopností a komunikovať so všetkými
vrstvami spoločnosti.
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nadbytočné využívanie historických štruktúr
krátkodobý prístup k rozvoju a ekonomickým tlakom
identita a historický význam
vpyv cestovného ruchu
široké spektrum sociálnych problémov
princípy plánovania a účasť rozhodujúcich osôb
nedostatočné povedomie o hodnote kultúrneho dedičstva.

AKČNÝ PLÁN
Riaditelia európskych pamiatkových inštitúcií sa dohodli, že budú:
• pokračovať v stretávaní v rámci Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií
s cieľom:
o výmeny skúseností, podnetov a úspešnej praxe
o posilňovania a podpory existujúcich štruktúr, ktoré sa zaoberajú kultúrnym
dedičstvom a cestovným ruchom
o realizácie nižšie uvedených špecifických aktivít.

ŠPECIFICKÉ AKTIVITY:
•

zabezpečenie zverejňovania výsledkov tohto stretnutia

•

stanovenie spoločných štatistických informácií o európskom kultúrnom dedičstve
formou zvýšenia zodpovednosti voči kultúrnemu dedičstvu a pomocou ostatných
dostupných nástrojov

•

zaviazanie sa využívať nové Fórum o európskom kultúrnom dedičstve za účelom
výmeny informácií a zdieľania najlepšej praxe vo všetkých aspektoch riadenia
historických pamiatok a ich udržateľného využívania

•

vytvorenie špecifickej publikácie Fóra o európskom kultúrnom dedičstve analyzujúcej
ekonomické a sociálne výhody investovania do historického prostredia, vrátane
udržateľného cestovného ruchu.

BUDÚCE STRETNUTIA:
Fórum bude každý rok hostiť iný člen.
Fórum vytvorí sekretariát, ktorý bude k dispozícii na tri roky, s cieľom zabezpečenia
priebežnej komunikácie.

