
	  

Oslávme	  Európsky	  deň	  reštaurovania	  (konzervovania	  a	  reštaurovania)	  v	  celej	  Európe!	  
Reštaurátori	  pozývajú	  návštevníkov	  na	  svoje	  pracoviská:	  ateliéry	  v	  múzeách	  a	  galériách,	  
súkromné	  ateliéry,	  vysokoškolské	  ateliéry	  a	  in	  situ	  reštaurované	  a	  konzervované	  pamiatky.	  
Reštaurátori	  vysvetlia	  svoje	  skutočné	  projekty	  konzervovania	  a	  reštaurovania	  s	  prípadovými	  
štúdiami	  pre	  verejnosť.	  
	  

Cieľom	  Európskeho	  dňa	  reštaurovania	  (konzervovania	  a	  reštaurovania)	  kultúrneho	  dedičstva	  
je:	  
•	  zvyšovať	  povedomie	  o	  kľúčovej	  úlohe	  konzervovania	  a	  reštaurovania	  pri	  ochrane	  
kultúrneho	  dedičstva	  s	  tvorcami	  politík	  a	  občianskou	  spoločnosťou	  (verejnosťou);	  
•	  zdieľať	  vedomosti	  o	  komplexnej	  činnosti	  tejto	  samostatnej	  profesie	  ako	  aplikovanej	  vedy,	  
ktorá	  zahŕňa	  humanitné	  vedy,	  prírodné	  vedy	  a	  koná	  v	  súlade	  s	  etickým	  kódexom	  v	  mnohých	  
oblastiach	  kultúrneho	  dedičstva;	  
•	  zdôrazniť	  rešpekt	  a	  objavovanie	  spoločenských	  hodnôt	  prostredníctvom	  reštaurátorských	  
zásahov,	  ktoré	  sú	  odlišné	  od	  realizácií	  umelcov	  a	  remeselníkov,	  za	  účelom	  zabezpečenia	  
integrity	  materiálnych	  dôkazov	  zaručujúcich	  autentickosť	  kultúrneho	  dedičstva	  pre	  
identifikačný	  proces	  jednotlivca;	  
•	  transparentnosť	  medzinárodných	  kvalitatívnych	  štandardov	  profesie	  Reštaurátor	  na	  tejto	  
vysokej	  úrovni	  kompetencií	  na	  ochranu	  kultúrneho	  dedičstva	  prostredníctvom	  členských	  
organizácií	  E.C.C.O.	  v	  22	  európskych	  štátoch;	  a	  objasnenie dôležitosti	  tejto	  expertízy	  pre	  
trvalo	  udržateľný	  cestovný	  ruch	  aj	  ako	  katalyzátor	  inovácií	  v	  oblasti	  vedy	  pre	  kultúrne	  
dedičstvo.	  
 

Kampaň	  v	  sociálnych	  médiách	  
Európsky	  týždeň	  starostlivosti	  o	  zachovanie	  v	  zmysle	  konzervovania	  a	  reštaurovania	  bude	  
kampaňou	  sociálnych	  médií,	  ktorá	  sa	  bude	  konať	  od	  pondelka	  do	  soboty	  (08-‐14	  /	  10/2018)	  s	  
cieľom	  zdôrazniť	  Európsky	  deň	  konzervovania	  a	  reštaurovania	  kultúrneho	  dedičstva,	  ktorý	  sa	  
uskutoční	  v	  nedeľu.	  
Tento	  európsky	  týždeň	  starostlivosti	  o	  zachovanie	  v	  zmysle	  konzervovania	  a	  reštaurovania	  
má	  za	  cieľ:	  
•	  priblížiť	  európske	  kultúrne	  dedičstvo,	  históriu	  a	  spoločné	  hodnoty	  ľuďom;	  
•	  zapojiť	  mladšiu	  generáciu	  do	  starostlivosti	  o	  kultúrne	  dedičstvo;	  
•	  zdôrazniť	  špeciálne	  témy	  v	  oblasti	  konzervovania	  a	  reštaurovania,	  ktoré	  sú	  dôležité	  pri	  
zachovaní	  kultúrneho	  dedičstva	  ako	  autenticita,	  povedomie,	  prístup,	  udržateľnosť	  
	  

Chcete	  vedieť,	  čo	  sa	  deje?	  
Ak	  hľadáte	  nápady,	  skontrolujte	  webové	  stránky	  našich	  členov	  ACRE	  (Španielsko)	  a	  VDR	  
(Nemecko)!	  



ACRE:	  asociacion-‐acre.org/acciones/dia-‐
europeo-‐de-‐la-‐c-‐r/	  	  

VDR:	  www.tag-‐der-‐restaurierung.de	  	  

	  	  

Chceli 	  by	  ste	  s	  nami	  zdieľať	  svoje	  aktivity?	  	  

Máme	  pre	  Vás	  pripravené	  miesto!	  Pošlite	  na	  info@ecco-‐eu.org	  informačný	  link	  a	  my	  
budeme	  zdieľať	  tu:	  http://www.ecco-‐eu.org/eych-‐2018/european-‐day-‐of-‐conservation-‐
restoration/	  

O	  nálepku	  aktivity	  Európskeho	  roku	  kultúrneho	  dedičstva	  2018	  sa	  môžete	  (s	  odvolaním	  sa	  na	  
členstvo	  v	  E.C.C.O.)uchádzať	  tu:	  

https://europa.eu/cultural-‐heritage/how-‐label-‐your-‐event-‐eych-‐2018_sk	  

	  

	  


