2018 - An European al Patrimoniului Cultural și
oportunitate pentru un demers de
consolidare a conștiinței naționale

Turneul realizat în acest an de Mircea Diaconu a fost dedicat problematicii conservării
patrimoniului cultural românesc și informării cetățenilor cu privire la desemnarea anului
2018 ca An European al Patrimoniului Cultural, în urma adoptării, de către Parlamentul
European, în luna aprilie 2017, a raportului legislativ elaborat de eurodeputat.
“În sfera culturii românești există și se manifestă mari neajunsuri de ordin tehnic, care
apar la nivel de administrare și administrație, și neajunsuri la nivelul conștiinței, sau mai
bine zis, al absenței conștiinței naționale solide. Cred că ar trebui să înființăm niște
centre culturale de civilizație românească în regiunile istorice.”
a declarat Mircea Diaconu în urma încheierii ediției 2017 a ocolului României.
Itinerariul a avut o lungime de aproximativ 2800 km și a cuprins 16 localități în care se găsesc
obiective de patrimoniu aflate în pericol, iar la întâlniri au participat reprezentanți ai
autorităților, instituțiilor de cultură, ONG-urilor locale și cetățeni. Acestora li s-au oferit
informații privind implicarea în inițiativa "2018 - An European al Patrimoniului Cultural" și
oportunitățile existente pentru dezvoltarea sectoarelor culturale și creative românești.
“Practic, voi continua să fac ceea ce mi-am propus încă de la începutul mandatului în
forul legislativ european, și anume să construiesc o punte între Bruxelles și România pe
bucățica mea de activitate, în sfera patrimoniului, și să contribui la soluționarea
problemelor de natură tehnică din domeniu. Dincolo însă de nevoile practice de
finanțare, conservare și valorificare a patrimoniului nostru, apare, cred eu, o nevoie și
mai mare: aceea de conștientizare, atât la nivel de stat, cât și la nivel de cetățean, a
civilizației, istoriei și culturii românești”, a adăugat Mircea Diaconu.
Primul An European dedicat patrimoniului cultural își propune să aducă în centrul atenţiei
publice istoria și valorile europene și să întărească, totodată, sentimentul identităţii naționale
și pe cel al unității europene. Mircea Diaconu consideră acest context ca o oportunitate de
reflecție asupra strategiei naționale de cercetare și diseminare a istoriei culturii și civilizației
românești și de consolidare a conștiinței noastre naționale.
“Un popor care nu-și cunoaște sau nu-și asumă trecutul, nu poate avea perspective
culturale, politice sau economice și îmi propun ca în viitorul apropiat să pornesc un
demers și în această direcție”, a adăugat eurodeputatul.
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“Patrimoniul cultural nu este numai o moștenire a
trecutului, ci și o importantă resursă pentru viitor”.

Obiectivele Anului European
al Patrimoniului Cultural
• să promoveze patrimoniul cultural ca
pe un pilon al diversității culturale și al
dialogului intercultural
• să evidențieze cele mai bune mijloace
pentru protejarea, conservarea și
valorizarea patrimoniului cultural

• să sublinieze potențialul economic al
patrimoniului cultural
• să accentueze rolul pe care poate să-l
joace patrimoniul cultural în relațiile
externe ale Uniunii Europene

Ce înțelegem prin patrimoniu cultural
în contextul acestui An European?
Anul European al Patrimoniului Cultural va lua în considerare patrimoniul cultural material,
imaterial și digital (atât cel creat în mediul digital cât și cel digitizat ulterior).
naturale, practici și meserii legate de domeniul cultural, diverse expresii ale creativității umane,
colecții păstrate și administrate de către instituții publice sau private (precum muzee,
biblioteci sau arhive) etc.

Organizarea Anului European
al Patrimoniului Cultural
Unde?
Proiectele și evenimentele organizate în
cadrul acestui An se vor desfășura pe întreg
teritoriul Uniunii Europene.

Activitățile se vor adresa atât publicului larg
cât și profesioniștilor din domeniul
patrimoniului cultural.
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Cum?
:
Anul European al Patrimoniului Cultural
Europeană, în colaborare cu Consiliul,
unesco și iccrom
de către o comisie alcătuită din
reprezentanți ai celor mai importante
organizații culturale europene, ai diverselor
instituții din domeniul patrimoniului
cultural și ale organizațiilor de tineret.

ă
de către Coordonatorul Naţional. Acesta va
selecționa proiecte și evenimente culturale
care să răspundă următoarelor criterii:
European;
- să mobilizeze un număr cât mai mare de
- să aibă un impact considerabil.

În România, coordonatorul național este Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Bugetul Anului European
al Patrimoniului Cultural
Bugetul total este de 8 milioane de euro, alocat pentru perioada 2017 (pregătirea Anului

• Comunicare
•
(prevăzută în cadrul Forumului Cultural European, decembrie 2017)
• Reuniuni
• Diverse evenimente legate de promovarea Anului European
• Proiecte selectate în urma apelurilor deschise în acest scop

•

2017

• Apeluri deschise în cadrul programelor
cadrul

și în

• 10

menite să asigure continuitatea Anului European.
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INIȚIATIVE
EUROPENE

Aceste “10 Inițiative Europene”

Patrimoniul comun:
aducerea patrimoniului cultural
european, a istoriei și a valorilor
comune mai aproape de oameni
Patrimoniul la școală:
descoperirea comorilor
europene la o vârstă fragedă
Tineretul pentru patrimoniu:
implicarea generațiilor
tinere în această inițiativă

Noi utilizări pentru patrimoniu:
reinterpretarea siturilor
industriale, religioase sau militare
Turism și patrimoniu:
promovarea turismului
cultural sustenabil

Prețuirea patrimoniului:
dezvoltarea unor standarde de calitate
pentru intervențiile pe siturile de
patrimoniu cultural
Patrimoniul în pericol:
culturale și gestionarea riscurilor legate
de siturile de patrimoniu

Competenţe legate de patrimoniu:
îmbunătățirea educației și formării
profesionale pentru meseriile legate
de patrimoniul cultural
Patrimoniul pentru toți: încurajarea
participării și inovației sociale
Știința pentru patrimoniu: utilizarea
cercetării și inovației pentru o mai bună
conservare a patrimoniului cultural
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eac-eych2018@ec.europa.eu

2018@patrimoniu.gov.ro

mircea.diaconu@europarl.europa.eu

