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„Dziedzictwo kulturowe  
to nie tylko spuścizna przeszłości,  

ale również bogactwo na przyszłość.”
Tibor Navracsics, Komisarz UE  

ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.

2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa 
Kulturowego (ERDK).
Obchody będą okazją do udziału w serii bezprecedensowych 
wydarzeń promujących bogactwo i różnorodność dziedzic-
twa Europy.

Europejskie dziedzictwo kulturowe otacza nas w  miastach, 
krajobrazach i  obszarach archeologicznych. Można je zna-
leźć nie tylko w literaturze, sztuce i przedmiotach, ale także 
w  rzemiośle, opowieściach, jedzeniu, piosenkach i  filmach. 
Dzięki swej różnorodności, dziedzictwo kulturowe łączy nas 
wszystkich. Rozwój technologii i Internetu sprawia, że obec-
nie stało się ono bardziej dostępne niż kiedykolwiek.

Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest  
zachęcenie większej liczby osób do odkrywania i  po-
znawania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz 
wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnej euro-
pejskiej rodziny. W 2018 roku nacisk zostanie położony na:

W jaki sposób ERDK będzie realizowany?

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego obejmie inicjatywy 
i  wydarzenia na poziomach europejskim, krajowym, regio-
nalnym i  lokalnym. Na poziomie krajowym ERDK organizo-
wany jest przez koordynatorów wyznaczonych przez każde 
z  państw członkowskich UE. Na poziomie europejskim sta-
nowi wspólne przedsięwzięcie unijnych instytucji: Komisji,  
Parlamentu i  Rady, jak również Komitetu Regionów oraz  
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zaan-
gażowani są również główni reprezentanci sektora kultury.

Co zaplanowano?

W 2018 roku w całej Europie będą miały miejsce tysiące dzia-
łań i  uroczystości. 10 głównych inicjatyw europejskich ma 
zapewnić, że zakres oddziaływania ERDK wykroczy poza rok 
2018. Inicjatywy te zostaną wdrożone przez Komisję Europej-
ską we współpracy z  kluczowymi partnerami (Radą Europy, 
UNESCO oraz innymi europejskimi organizacjami). 10 ini-
cjatyw maksymalnie zwiększy wsparcie dla czterech celów, 
którymi są: zaangażowanie, trwałość, ochrona i  innowacje.

Dziedzictwo kulturowe odgrywa ważną rolę w  gospodarce 
Europy. Ponad 300 tysięcy osób zatrudnionych jest w  tym 
sektorze, a 7,8 miliona europejskich miejsc pracy jest z nim 
pośrednio powiązanych, na przykład w  turystyce i  budow-
nictwie. Ponadto dziedzictwo kulturowe wywiera pozytywny  
– choć niedoceniany – wpływ na nasze społeczeństwa,  
przyczyniając się do poprawy jakości życia, spójności spo-
łecznej i międzykulturowego dialogu.

wartość dziedzictwa kulturowego  
dla społeczeństwa;

wkład dziedzictwa w gospodarkę;

rolę dziedzictwa w europejskiej  
dyplomacji kulturalnej;

znaczenie ochrony dziedzictwa, aby  
przyszłe pokolenia mogły się nim cieszyć.
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Dziesięć inicjatyw, cztery cele

Wspólne dziedzictwo: dziedzictwo kulturowe należy do nas wszystkich

Dziedzictwo w szkole: dzieci odkrywają najcenniejsze skarby i tradycje Europy

Młodzież dla dziedzictwa: młodzi ludzie wnoszą nowe życie w dziedzictwo
ZAANGAŻOWANIE

Zmieniające się dziedzictwo:  nowe projekty dla terenów i krajobrazów przemysłowych,  
religijnych, wojskowych

Turystyka a dziedzictwo: odpowiedzialna i zrównoważona turystyka wokół dziedzictwa kulturowego
TRWAŁOŚĆ

Pielęgnowanie dziedzictwa: wypracowanie standardów jakości dla interwencji w dziedzictwo kulturowe

Zagrożone dziedzictwo:  walka z nielegalnym handlem obiektami kultury oraz zarządzanie ryzykiem 
związanym z dziedzictwem kulturowym

OCHRONA

Umiejętności związane z dziedzictwem: lepsza edukacja i szkolenie w tradycyjnych i nowych zawodach

Wszyscy dla dziedzictwa:  wspieranie innowacji społecznych i zaangażowania poszczególnych osób  
oraz społeczności

Nauka dla dziedzictwa: badania, innowacje, nauka i technologia przynoszące korzyści dla dziedzictwa

INNOWACJE

ERDK będzie widoczny również w dobrze znanych europej-
skich inicjatywach poświęconych dziedzictwu kulturowemu, 
takich jak:

Dodatkowo wiele projektów zostanie dofinansowanych przy 
wsparciu programów: Kreatywna Europa, Horyzont 2020, 
Erasmus+, Europa dla obywateli i  innych unijnych progra-
mów finansowania. 

Tworzenie marki wydarzeń i projektów

Identyfikacja wizualna dla Europejskiego Roku Dziedzic-
twa Kulturowego będzie dostępna zarówno na poziomie  
krajowych, jak i  europejskich inicjatyw. Będzie można ją  
wykorzystać dla wydarzeń i projektów, które przyczynią się 
do realizacji celów ERDK.

DODATKOWE INFORMACJE:

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

Liczne Nagrody UE, a w szczególności nagroda w dzie-
dzinie dziedzictwa kulturowego / Europa Nostra za 
najlepsze praktyki w  ochronie dziedzictwa, zarządzaniu,  
badaniach, edukacji i komunikacji.

Europejskie Stolice Kultury, corocznie wybierane 
dwa miasta ucieleśniające bogactwo kulturalne Europy.  
W 2018 roku stolicami będą La Valletta (Malta) i Leeuwarden  
(Holandia).

Znak Dziedzictwa Europejskiego, przyznawany miej-
scom celebrującym i symbolizującym europejskie ideały, 
wartości i historię. 

Europejskie Dni Dziedzictwa, skupiające co roku po-
nad 70  000 wydarzeń i  angażujące ponad 20 milionów  
uczestników.
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