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Czym jest dziedzictwo 

kulturowe? 

 

 
Materialne, niematerialne i cyfrowe 

zasoby odziedziczone z przeszłości  

• zabytki  

• obszary przyrodnicze 

• umiejętności, wiedza i przejawy 

ludzkiej kreatywności (przekaz 

ustny, pieśni itp.) 

 

• zbiory muzealne, biblioteczne i 

archiwalne (obrazy, książki, 

itp.) 

• filmy 



Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spadek po poprzednich pokoleniach 

– to także fundament naszej przyszłości 
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Dlaczego ERDK 2018? 

• aby promować dzielenie się dziedzictwem kulturowym Europy i 

doceniać go jako dobro wspólne  
 

• aby zwiększyć wiedzę na temat wspólnej historii i wartości  
 

• aby wzmocnić poczucie przynależności do Europy   
 

• aby skuteczniej zachować, chronić, wykorzystywać, rozwijać i 

promować dziedzictwo kulturowe Europy oraz podkreślać jego 

znaczenie 

 



ERDK będzie promować 

• dziedzictwo kulturowe jako kluczowy element różnorodności 

kulturowej i dialogu międzykulturowego 

• wkład dziedzictwa kulturowego w rozwój społeczno-gospodarczy   

• istotną rolę dziedzictwa kulturowego w stosunkach pomiędzy UE a 

krajami trzecimi   

 



Gdzie? 

• projekty i wydarzenia będą realizowane w państwach UE 

 

• delegatury UE pomogą promować Rok poza państwami UE  

 



Do kogo będą 

skierowane działania? 

• dzieci  

 

• młodzież  

 

ogół społeczeństwa 

 

sektor dziedzictwa kulturowego 

A także do wszystkich zainteresowanych! 



Kto organizuje? 

• państwa członkowskie, władze 

regionalne i lokalne 

 

• społeczeństwo obywatelskie  

sektor dziedzictwa kulturowego  

 

 

organizacje międzynarodowe 
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Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego jest dla wszystkich! 



Organizacja na 

szczeblu europejskim 

• wspólne działania instytucji europejskich: Komisji, Parlamentu, 

Rady UE, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Komitetu 

Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.  

 

• wspólne działania różnych służb Komisji, które koordynuje DG 

ds. Edukacji i Kultury, przede wszystkim w dziedzinach: 

edukacji, rozwoju regionalnego, spójności społecznej, 

środowiska, turystyki, badań naukowych, polityki 

audiowizualnej itp. 



Organizacja na 

szczeblu krajowym 

 

• obchodami Roku w państwach członkowskich zarządzają 

krajowi koordynatorzy 

 

W Polsce koordynatorem ERDK 2018 jest  

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 



Jak to działa? 

• projekty transgraniczne i inicjatywy europejskie 

 

• liczne wydarzenia 

 

• kampania informacyjna i badanie Eurobarometru 

 

• inauguracja Roku podczas Europejskiego Forum Kultury w 
dniach 7-8 grudnia 2017 r. 

 



Wydarzenia związane z 

ERDK na szczeblu 

europejskim 

Europejskie Dni Dziedzictwa 

 

• obchodzone na początku września 
 

• tysiące wydarzeń i dostęp do rzadko 

otwieranych obiektów 
 

• co roku ponad 30 milionów uczestników 

 

http://www.europeanheritagedays.com/ 



Wydarzenia związane z 

ERDK na szczeblu 

europejskim 

Znak Dziedzictwa Europejskiego 

 

• przyznawany europejskim obiektom o dużej 

wartości symbolicznej i dużym znaczeniu 

historycznym 
 

• od 2013 r. Znak przyznano 29 obiektom 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/actions/heritage-
label_en 



Wydarzenia związane z 

ERDK na szczeblu 

europejskim 

Europejskie Stolice Kultury 

 

• dwa miasta wyznaczane co roku od 1985 r. 
 

• podkreślanie różnorodności kulturowej Europy  
 

• Europejskie Stolice Kultury w 2018 r.: Valletta 

(Malta) i Leeuwarden (Holandia) 

https://ec.europa.eu/programmes/cr
eative-europe/actions/capitals-
culture_en 



Wydarzenia związane z 

ERDK na szczeblu 

europejskim 

Europejskie Forum Kultury 

 

• organizowane raz na dwa lata 
 

• grudniowa edycja w 2017 r. będzie 

okazją do inauguracji Roku 

 
http://ec.europa.eu/culture/forum/ 



Budżet na lata 2017 

i 2018 

8 mln euro 

 

• na sfinansowanie projektów współpracy międzynarodowej w 

ramach programu „Kreatywna Europa” 

• na wspieranie realizacji 10 inicjatyw europejskich 

• na strategię komunikacyjną (badanie Eurobarometru, 

przygotowanie materiałów skierowanych do potencjalnych 

uczestników itp.) 

 

 



Dodatkowe 

finansowanie 

Wsparcie finansowe dla dziedzictwa kulturowego 

będzie dostępne za pośrednictwem różnych 

programów UE: 

• Erasmus+  

• Horyzont 2020  

• COSME  

• Europa dla obywateli 

• unijne fundusze strukturalne, Fundusz 

Spójności itp.   

 

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/librar
y/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf 



ERDK 2018 w Polsce 



Cele 

• zaangażowanie grup docelowych w działania związane z 

dziedzictwem 

• upowszechnianie wiedzy o znaczeniu dziedzictwa dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego i dialogu międzykulturowego oraz 

budowania tożsamości 

• podejmowanie debaty na temat ochrony, zachowania i 

ponownego wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz 

podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w szeroko 

rozumianym sektorze dziedzictwa 

 

 



Cele 

 

• zachęcanie do współpracy podmiotów działających w różnych 

sektorach (ochrona środowiska, biznes, sektor kultury i 

kreatywny, turystyka, itp.) i generowania synergii na rzecz 

dziedzictwa pomiędzy działaniami władz i społeczeństwa 

obywatelskiego 

• promowanie wspólnego dziedzictwa Europejczyków 

 

 



Przyłącz się do obchodów 

w Polsce! 



Patronat ERDK 2018 

• wykorzystanie identyfikacji wizualnej Roku:  

• logotyp (dostępny w 5 kolorach oraz wersji czarno-białej) 

• hasło Roku, tj. Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z 

przyszłością 

• hashtag #EuropeForCulture. 

• wsparcie promocyjne: 

• strona www.erdk2018.pl i media społecznościowe 

• newsletter ERDK 

http://www.erdk2018.pl/


Wydarzenia w ramach 

ERDK 2018 

• odbywające się od 7 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

• o charakterze informacyjnym, wystawienniczym, edukacyjnym i 

społecznym (np. kampanie społeczne) 

• o charakterze naukowym/badawczym, działania innowacyjne na 

poziomie krajowym i europejskim 

• promujące projekty i sieci związane z ERDK w mediach 

tradycyjnych i społecznościowych 



Wydarzenia w ramach 

ERDK 2018 

• promujące debatę nad oraz zwiększające świadomość o 

znaczeniu i roli dziedzictwa kulturowego  

• opierające się na współpracy ze społeczeństwem obywatelskim 

oraz interesariuszami zewnętrznymi 

• opierające się na wymianie doświadczenia i dobrych praktyk 

pomiędzy organizacjami/instytucjami 

 

 



Wydarzenia w ramach 

ERDK 2018 

Przykładowe typy działań:  

• wydarzenia kulturalne, przedstawienia, wystawy, festiwale 

• kampanie edukacyjne, warsztaty, wizyty studyjne, wymiany 

• kampanie informacyjne, działania promocyjne 

• konferencje, sympozja, debaty, badania naukowe 

• projekty multimedialne  

 



Wniosek o patronat 

ERDK 2018 



Wniosek o patronat 

ERDK 2018 



Rola Międzynarodowego 

Centrum Kultury w 

Krakowie 

• koordynacja obchodów ERDK 2018 w Polsce  

• patronat ERDK 

• promocja ERDK 2018 i jego celów 

• www.erdk2018.pl i media społecznościowe 

• materiały promocyjne i gadżety 

• współpraca z organizacjami, instytucjami, samorządami 

 

• realizacja projektów 

 

 

http://www.erdk2018.pl/


Rola Międzynarodowe 

Centrum Kultury w 

Krakowie 

• realizacja projektów: 

• konferencja nt. Europejskiego Znaku Dziedzictwa  

• seminaria nt. znaczenia dziedzictwa dla rozwoju 

• publikacje (eseje Johna Tunbridge’a, książka dla dzieci, 

kwartalnik Herito) 

• szkoła letnia 

• wystawy 



Więcej informacji 

www.erdk2018.pl 

 

 

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-

2018_en 

 

#EuropeForCulture 
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Dziękuję! 


