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Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το 2018 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Είναι η ευκαιρία για να πάρετε μέρος σε μια
σειρά μοναδικών εκδηλώσεων με τις οποίες θα εορταστεί
η πλούσια και ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά της
Ευρώπης!
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται παντού
γύρω μας, στις πόλεις μας, στα τοπία μας και στους
αρχαιολογικούς μας χώρους. Δεν βρίσκεται
μόνο
στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείμενα,
αλλά και στις δεξιότητες χειροτεχνίας, στις ιστορίες,
στις γεύσεις, στα τραγούδια και στις ταινίες.
Η πολιτιστική κληρονομιά μας ενώνει μέσα από την
ποικιλομορφία της. Χάρη στην τεχνολογία και στο
διαδίκτυο, σήμερα είναι περισσότερο προσβάσιμη από κάθε
άλλη φορά.
Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς
είναι να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο
να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την πολιτιστική
κληρονομιά της Ευρώπης, αλλά και να τονώσει το
αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το 2018 θα δοθεί
έμφαση:
➔σ
 την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για
την κοινωνία·

Η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει σημαντικό οικονομικό
ρόλο στην Ευρώπη. Στον τομέα αυτόν απασχολούνται
περισσότερα από 300.000 άτομα, ενώ έμμεσα συνδέονται
με αυτόν 7,8 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, όπως για
παράδειγμα στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών.
Επίσης, η πολιτιστική κληρονομιά έχει θετικό, αν και υποτιμη
μένο, αντίκτυπο στις κοινωνίες μας, συμβάλλει στην
ποιότητα ζωής, στην κοινωνική συνοχή και στον
διαπολιτισμικό διάλογο.
Με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Έτος;
Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα
περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο,
την ευθύνη για την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Έτους
έχουν συντονιστές που ορίστηκαν από κάθε κράτος μέλος
της ΕΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Έτος είναι μια κοινή
προσπάθεια από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα: την
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ενδιαφερόμενα μέρη
του επαγγελματικού τομέα έχουν επίσης ενταχθεί στην
προσπάθεια.
Τι θα περιλαμβάνει;
Κατά τη διάρκεια του 2018, θα πραγματοποιηθούν χιλιάδες
δραστηριότητες και εορτασμοί σε όλη την Ευρώπη. 10
σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες θα διασφαλίσουν τον
αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Έτους και πέρα από το 2018. Οι
πρωτοβουλίες αυτές θα υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε συνεργασία με βασικούς της εταίρους (Συμβούλιο
της Ευρώπης, UNESCO, ICOMOS και άλλους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς). Οι 10 πρωτοβουλίες θα μεγιστοποιήσουν την
υποστήριξη σε τέσσερεις στόχους: δέσμευση, βιωσιμότητα,
προστασία και καινοτομία.

➔ στη συμβολή της στην οικονομία·
➔ στο ρόλο της στην ευρωπαϊκή πολιτιστική
διπλωματία·
➔ στη σπουδαιότητα της διαφύλαξής της για τις
μελλοντικές γενιές.
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“Η πολιτιστική κληρονομιά δεν
είναι μόνο κληροδότημα του
παρελθόντος, είναι και πόρος
για το μέλλον μας”
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Δέκα ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε τέσσερις στόχους
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Η κληρονομιά είναι κοινή: η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους μας
Η κληρονομιά στο σχολείο: τα παιδιά ανακαλύπτουν τους πολυτιμότερους θησαυρούς και
παραδόσεις της Ευρώπης
Η νεολαία για την κληρονομιά: οι νέοι δίνουν νέα ζωή στην κληρονομιά
Η κληρονομιά σε μετάβαση: διαμόρφωση βιομηχανικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών χώρων και τοπίων
με διαφορετικό τρόπο
Τουρισμός και κληρονομιά: υπεύθυνος και βιώσιμος τουρισμός σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς
Φροντίδα και αγάπη για την κληρονομιά: ανάπτυξη πρότυπων ποιότητας για τις παρεμβάσεις στην
πολιτιστική κληρονομιά
Η κληρονομιά σε κίνδυνο: καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών και διαχείριση
των κινδύνων που απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά
Δεξιότητες σε τομείς που συνδέονται με την κληρονομιά: καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση για
παραδοσιακά και νέα επαγγέλματα
Όλοι για την κληρονομιά: προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και της συμμετοχής ατόμων και κοινοτήτων
Η επιστήμη στην υπηρεσία της κληρονομιάς: έρευνα, καινοτομία, επιστήμη και τεχνολογία προς όφελος
της κληρονομιάς

Το Ευρωπαϊκό Έτος θα έχει, επίσης, σημαντική θέση στις
επιτυχημένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αφορούν στην
πολιτιστική κληρονομιά:
➔ τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
που διοργανώνουν κάθε χρόνο περισσότερες από 70.000
εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 20
εκατ. άτομα·
➔ το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
που απονέμεται σε χώρους οι οποίοι προβάλλουν και
συμβολίζουν τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, τις ευρωπαϊκές αξίες
και την ευρωπαϊκή ιστορία·

Επιπλέον, πολλά έργα θα χρηματοδοτηθούν με την
υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ όπως
είναι τα προγράμματα Δημιουργική Ευρώπη, Ορίζοντας 2020,
Erasmus+, Πολίτες για την Ευρώπη κ.ά.
Απονομή του σήματος σε εκδηλώσεις και έργα
Η οπτική ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς θα είναι διαθέσιμη τόσο για εθνικές όσο και για
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εκδηλώσεις και έργα που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2018 και τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη
των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

➔ τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, που
αφορά δύο πόλεις οι οποίες ορίζονται για ένα έτος και
αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική ποικιλομορφία της
Ευρώπης. Το 2018, πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι η La
Valletta (Μάλτα) και το Leeuwarden (Ολλανδία).
➔ τα διάφορα βραβεία της ΕΕ και ειδικά το βραβείο
πολιτιστικής κληρονομιάς / Europa Nostra για
τις καλύτερες πρακτικές σχετικά με τη διατήρηση, τη
διαχείριση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επικοινωνία
που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά.
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