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 Szanowni Państwo,

 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Zespół Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Grupy 

Wyszegradzkiej mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. 

Forum dotyczyć będzie zagadnień związanych z ochroną i nowoczesnym zarządzaniem dziedzictwem kulturowym,  

stawiając sobie za cel:

 – rozpoznanie aktualnych trendów i wyzwań;

 – wymianę poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk;

 – identyfikację optymalnych strategii i rozwiązań oraz formułowanie rekomendacji

 Organizowana jako spotkanie eksperckie w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pierwsza 

edycja Forum będzie okazją do podsumowania dwudziestu lat transformacji w obszarze kultury i dziedzictwa w regionie 

oraz wskazania wspólnych problemów i nowych wyzwań w tym zakresie. Adresujemy ją do osób odpowiedzialnych za 

kształtowanie polityk kulturalnych, ekspertów i specjalistów w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, 

jak również do opiekunów oraz zarządców obiektów i miejsc historycznych z Europy Środkowej.

 W związku z rosnącym znaczeniem współpracy wyszegradzkiej Forum, stanowiąc merytoryczny wkład V4 

w zagadnienia europejskiego dziedzictwa kulturowego, powinno stać się głosem szeroko rozumianej Europy Środkowej 

skierowanym do Brukseli w sprawach dziedzictwa oraz jego ochrony i zarządzania. Intencją organizatorów jest aby pierwsza 

edycja Forum zgromadziła nie tylko wybitnych referentów, specjalistów z Czech, Węgier, Słowacji i Polski, ale również 

zachęciła do udziału, w tej i kolejnych edycjach, ekspertów i przedstawicieli instytucji z innych krajów regionu. 

 Międzynarodowe Centrum Kultury z woli ministrów kultury Grupy Wyszegradzkiej jest od  r. 2007 koordynatorem 

zespołu ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego, stąd też  za punkt wyjścia dla trzydniowych obrad i dyskusji pragniemy 

przyjąć materiały konferencji pt. „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Systemy zarządzania dziedzictwem 

kulturowym w krajach Grupy Wyszegradzkiej”, zorganizowanej przez MCK we współpracy z wyszegradzkimi partnerami 

w roku 2010.

 Osoby chcące wziąć udział w Forum proszone są o przesłanie do dnia 15 maja 2011 r. pocztą zwykłą lub elektroniczną 

formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty. Opłata konferencyjna wynosi 50 € (200 PLN), w jej ramach 

zapewniamy udział w konferencji, egzemplarz materiałów pokonferencyjnych z r. 2010, wyżywienie (kolacja 7 lipca, przerwy 

obiadowe i kawowe 8–9 lipca). Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: heritage.forum@mck.krakow.pl
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