Závery z 9. výročného stretnutia EHHF
Belgicko 21. – 23. máj 2014

Pripomínajúc závery z výboru európskych ministrov kultúry z 21. mája 2014
o kultúrnom dedičstve ako strategickom zdroji pre udržateľnú Európu,
Uznávajúc kultúrne dedičstvo ako kľúčovú charakteristiku Európy a jeho
príspevok k identite a atraktívnosti Európy,
Uznávajúc príspevok kultúrneho dedičstva k udržateľnému rozvoju,
Pripomínajúc dôležité výzvy, ktorým Európa momentálne čelí, značné
demografické zmeny, ekonomickú krízu a pokračujúci sociálny a ekonomický
tlak,
Uznávajúc, že väčšina Európanov žije v mestách a obciach,
Uznávajúc, že ako výsledok hustej populácie sú globálne výzvy (ekonomické,
sociálne, ekologické a demografické) zhromaždené v mestách a obciach,
Uznávajúc, že kultúrne dedičstvo tvorí kľúčový komponent európskych miest,

Fórum EHHF vydáva nasledovné odporúčania:
Vyzýva Európsku komisiu na:
•

zabezpečenie toho, aby bolo kultúrne dedičstvo uznané počas revízie
Stratégie Európy 2020

•

pokračovanie v podpore kultúrneho dedičstva ako úvah presahujúcich
celý program Komisie.

Vyzýva štátne organizácie v oblasti kultúrneho dedičstva na:
• spoluprácu s národnými zodpovednými inštitúciami s cieľom zabezpečiť,
aby bolo kultúrne dedičstvo uznané počas revízie Stratégie Európy 2020
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• pokračovanie v podporovaní kultúrneho dedičstva na národnej
a medzinárodnej úrovni ako kľúčovej súčasti udržateľného rozvoja; kultúra
ako štvrtý pilier udržateľného rozvoja
• zvyšovanie uvedomenia a angažovanosti sektoru kultúrneho dedičstva pri
vývoji príslušných štandardov CEN
• podporu lepšieho dialógu a porozumenia medzi sektorom kultúrneho
dedičstva a kľúčovými záujmovými skupinami a partnermi, ako napríklad
developermi, aktérmi v oblasti cestovného ruchu, inštitúciami územného
plánovania, inými expertmi, občianskou spoločnosťou a jednotlivcami
• zdieľanie výskumu o energetických vlastnostiach historických budov
a mestských sídiel medzi členskými štátmi; ak je to nevyhnutné, na vývoj
spoločných výskumných projektov
• podporu nášho úspechu; nielen ‘dedičstvo ako riziko’, ale ‘znovu získané
dedičstvo’
• podporu lepších vzťahov a porozumenia potrieb turistov a obyvateľov
v kontexte historického prostredia
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Závery z rokovania
Archeológia
•

zlepšovanie dialógu medzi profesionálmi v oblasti kultúrneho dedičstva
a kľúčovými záujmovými skupinami, ako napríklad developermi a
inštitúciami územného plánovania, v prípade možnosti pri využití
existujúcich platforiem

•

pokračovanie v motivovaní s cieľom udržať vysokú úroveň profesionálnej
praxe a štandardov pri archeologickom výskume

•

vývoj viac inovatívnych prostriedkov financovania archeologických
úkonov, najmä v prípade menších vykopávok

•

zlepšenie spôsobu, akým sú archeologické výsledky rozširované
a popularizované s cieľom preukázať výhody pre financujúce subjekty
a širšiu verejnosť

Súčasná architektúra
•

podpora nášho úspechu; nielen ‘dedičstvo ako riziko’, ale ‘znovu získané
dedičstvo’

•

zlepšenie komunikácie s developermi a stavebným sektorom; ďalšie
vzdelávanie pre existujúcich zamestnancov alebo najímanie expertov /
bývaIých developerov

•

čo najskoršie zapojenie do procesu plánovania s cieľom zabezpečiť, aby
boli hodnoty kultúrneho dedičstva zohľadňované pri návrhoch
developerov.

Energetické parametre
•

zdieľanie existujúceho výskumu a podpora ďalšieho výskumu

•

zvyšovanie uvedomenia a angažovanosti sektoru kultúrneho dedičstva pri
vývoji
príslušných
štandardov
CEN
(napríklad
o energetických
parametroch budov / energetickej efektívnosti)

•

podpora lepšieho zdieľania informácií s vlastníkmi / užívateľmi
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•

podpora lepšieho zdieľania informácií s miestnymi úradmi / inštitúciami
územného plánovania / energetickými inštitúciami a ostatnými
záujmovými skupinami

•

zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania a podpora odbornosti

Cestovný ruch
•

zvyšovanie potenciálu európskych krajín v záujme poskytovania kvality pre
návštevníkov – na základe bohatej histórie a kultúrneho dedičstva

•

využívanie nových médií v záujme zlepšovania služieb pre turistov
a pochopenia toho, čo si návštevníci želajú

•

vývoj stratégií na znižovanie stresu v oblastiach preplnených turistami
s cieľom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi potrebami návštevníkov,
obyvateľov a historickým prostredím

•

zlepšenie dialógu medzi cestovným ruchom a expertmi v oblasti kultúrneho
dedičstva

•

podpora výmeny medzi rôznymi existujúcimi mestskými sieťami za účelom
zdieľania dobrej praxe a znalostí.
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