PATRIMONIUL CULTURAL:
CATALIZATOR PENTRU VIITORUL EUROPEI
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, când am marcat a 70-a aniversare a Declarației
Schuman, și a lansării procesului de integrare europeană;
Într-un moment în care Europa și întreaga planetă se luptă să depășească o criză fără
precedent cauzată de virusul COVID-19 și când trebuie să definim politici robuste pentru
a reporni și a reconstrui societățile și economiile;
Amintind că sectorul vast al culturii și al patrimoniului cultural a fost în mod particular și
puternic afectat de pandemie, cu implicații culturale, sociale și economice severe pentru
profesioniștii și voluntarii patrimoniului;
Impresionați de eforturile excepționale ale actorilor din domeniul culturii și patrimoniului
de a menține o stare de spirit pozitivă în rândul oamenilor, oferindu-le acces liber la o
ofertă extraordinar de bogată de conținut cultural;
Noi, reprezentanții vastei comunități a patrimoniului cultural activă în Europa ne-am reunit
sub egida Alianței Europene a Patrimoniului pentru a transmite un puternic mesaj de
solidaritate, speranță și unitate către liderii și cetățenii Europei. Suntem pregătiți să
contribuim la recuperarea socială și economică imediată a Europei, precum și la
consolidarea pe termen lung a proiectului European;
Inspirați de viziunea și cutezanța lui Robert Schuman și a contemporanilor săi, de acum
70 de ani, credem cu tărie că trebuie să vedem criza actuală ca pe o șansă de a pune
cultura și patrimoniul cultural acolo unde le este locul: în centrul renașterii Europei;
Așa cum Anul european al patrimoniului cultural 2018 a dovedit-o, există
numeroase moduri prin care patrimoniul cultural poate servi ca un catalizator
pentru schimbări pozitive.
În acest Manifest, subliniem 7 astfel de direcții principale și interconectate:

1

Acest MANIFEST DE ZIUA EUROPEI este lansat de către membrii Alianței Europene a Patrimoniului, o
platformă informală care reunește 50 de rețele europene și internaționale active în domeniul larg al
patrimoniului. Membrii Alianței Europene a Patrimoniului reprezintă preocupările unui grup foarte amplu,
compus din zeci de milioane de cetățeni ai Europei. De la lansarea sa, în iunie 2011, coordonarea Alianței
este asigurată de Europa Nostra.

1) VINDECÂND EUROPA
În vremuri de urgență sanitară, patrimoniul cultural joacă - și va continua să joace - un rol
esențial pentru bunăstarea fizică și mentală a fiecărui individ și a societăților noastre în
ansamblu. Așa cum a fost dovedit de numeroase studii și este recunoscut tot mai frecvent
de către decidenții publici, bunăstarea este un concept holistic ce cuprinde nevoile
emoționale, sociale, culturale, spirituale și economice care le permit indivizilor să își
împlinească întregul potențial și să se implice în societate la capacitatea lor maximă. Prin
urmare, investiția în patrimoniul cultural reprezintă o investiție în sănătatea publică,
bunăstare și creșterea calității vieții.

2) FIIND EUROPA
Într-un moment în care întreaga umanitate este confruntată cu o transformare profundă a
modului de viață, patrimoniul și valorile noastre culturale comune constituie o ancoră și o
busolă foarte necesare. Acestea pot, într-adevăr, imprima un simț al direcției și oferi
inspirație pentru a face alegerile corecte în continuare. Patrimoniul cultural asigură
conexiunea dintre rădăcinile, identitățile și tradițiile noastre, precum și imaginea de
ansamblu – europeană și globală. Participarea și implicarea în relație cu patrimoniul
cultural ne dau posibilitate de a ne bucura de diversitatea noastră și de a o folosi ca o
sursă de împlinire și creativitate. Modul în care cetățenii europeni simt și înțeleg
patrimoniul lor comun și modul în care acest proces de interpretare a patrimoniului este
înlesnit și gestionat sunt hotărâtoare pentru viitorul Europei. De aceea creșterea
investițiilor în cultură, educație, știință și inovație trebuie să stea la baza promovării
modului nostru de viață european - în întreaga sa diversitate. De aceea, o „Uniune
Europeană a Valorilor Împărtășite” trebuie să fie la fel de importantă ca uniunea
economică, monetară sau politică a Europei.

3) TRANSFORMÂND EUROPA PRIN DIGITALIZARE
Epidemia de COVID-19 a evidențiat importanța accesului digital la patrimoniul cultural.
Într-o perioadă în care oamenii caută să rămână apropiați unii de alții, păstrând totodată
distanța fizică, organizațiile dedicate patrimoniului cultural din întreaga Europă au
reacționat pe măsura provocării. Europa joacă deja un rol principal în digitalizarea
patrimoniului cultural și are potențialul de a avansa, prin noi tehnologii, precum inteligența
artificială și machine-learning, ce au la bază principii umaniste și etice. Este necesar acum
să ne implicăm împreună pentru a accelera și îmbunătăți această transformare digitală.
Trebuie, în același timp, să reducem clivajul dintre instituțiile care sunt echipate digital și
acelea care nu sunt. Trebuie să democratizăm accesul la patrimoniul nostru, să sprijinim
diversitatea, incluziunea, creativitate și implicarea critică în educație și difuzarea
cunoștințelor. Trebuie să încurajăm experimentarea și colaborările care cresc capacitatea
noastră pentru inovare. Și este nevoie să încurajăm utilizarea tehnologiei și deprinderilor
digitale pentru a întări rolul de portavoce al instituțiilor noastre culturale în promovarea
narațiunilor Europei.

4) CONTRIBUIND LA EUROPA VERDE
În pregătirea de către Uniunea Europeană a unui pas istoric, „Pactul Ecologic European”,
trebuie să ne asigurăm că dimensiunea culturală a transformării verzi a societății și
economiei noastre este însușită pe deplin. Patrimoniul nostru cultural, incluzând peisajele
culturale, este amenințat grav de schimbările climatice. Dar lumea culturii și patrimoniului,
cu bogăția sa de cunoaștere și aptitudini tradiționale, poate fi și de folos în dezvoltarea
practicilor de compensare și adaptare, care pot contribui la atingerea obiectivelor
ambițioase ale Pactului Ecologic European (European Green Deal). Susținem cu tărie
apelurile pentru o „recuperare verde” a Europei după pandemie și suntem convinși de
potențialul imens al patrimoniului cultural de a contribui la împlinirea acesteia.

5) REGENERÂND EUROPA
Deja cunoscutul studiu Patrimoniul cultural contează pentru Europa prezintă dovezi solide
privind beneficiile clare pe care investițiile în patrimoniu le aduc în regenerarea orașelor și
regiunilor, atât la nivel individual, cât și pentru comunitate. În perspectiva unor dramatice
pierderi de locuri de muncă, îndemnăm liderii UE să investească în regenerarea prin
patrimoniu a zonelor urbane și rurale, activând și amplificând astfel recuperarea socială și
economică a Europei. În acest fel, Europa își va păstra multe din locurile de muncă și
practicile corespunzătoare existente și, mai mult, va crea noi locuri de muncă profitabile,
de la meșteșuguri specializate, la utilizarea sofisticată a tehnologiilor digitale și a altor noi
tehnologii. Un astfel de „Nou Pact pentru Patrimoniul Cultural” va genera, la rândul său,
inovație socială și economică și va contribui la o schimbare majoră în bine a mediului
nostru de viață.
Potențialul uriaș al regenerării pornind de la patrimoniu în orașele și satele istorice și în
spațiul rural din întreaga Europă poate să devină elementul care schimbă jocul crescând
șansele unei Europe mai verzi și mai durabile.

6) OFERIND EXPERIENȚA EUROPEI
În fața impactului catastrofal al pandemiei asupra industriei turismului, ca urmare a limitării
călătoriilor și mobilității, care amenință 13 milioane de locuri de muncă în Europa,
susținem apelul pentru un „plan de salvare a turismului în UE”. Acest plan va trebui să
Includă măsuri speciale pentru recuperarea turismului cultural, unul dintre cele mai mari
segmente ale turismului, cu cea mai rapidă creștere pe plan mondial, reprezentând 40%
din întreg turismul european. Turismul are nevoie de patrimoniul cultural și patrimoniul
cultural are nevoie de turism. Dar ne revenim din această criză folosind-o ca pe o
oportunitate pentru a promova forme de turism mai inovatoare și mai sustenabile. Astfel,
vom genera beneficii pe termen lung pentru proprietarii privați și publici ai siturilor de
patrimoniu și pentru comunitățile care le înconjoară, generând experiențe de calitate și o
apreciere mai mare din partea vizitatorilor.

7) ÎMBRĂȚIȘÂND LUMEA ÎNTREAGĂ
În cele din urmă, după cum a arătat criza actuală, evidenta inter-conectare și fragilitatea
umană sunt un prilej unic pentru ca Europa să-și demonstreze și să-și dezvolte rolul
pozitiv și constructiv pe care îl are în lume. Cultura și patrimoniul cultural sunt factori cheie
în accentuarea unor valori precum respectul, înțelegerea și încrederea, ca premize pentru
solidaritate și cooperare globală. Europa va trebui, așadar, să-și valorifice bogatele
resurse culturale pentru promovarea cu succes a acestui proces.
În lumina celor de mai sus, trebuie să mobilizăm urgent și colaborativ puterea
transformatoare a culturii și patrimoniului cultural, pentru a da sens și a oferi
inspirație procesului de recuperare pe fundamente ecologice și inclusive a Europei
în urma pandemiei. ÎMPREUNĂ, putem activa potențialul deplin al patrimoniului
cultural, în folosul unui viitor mai bun pentru Europa Noastră.

Acest Manifest a fost făcut public la data de 9 mai 2020 de către
membrii Alianței Europene a Patrimoniului
(European Heritage Alliance):
1. ACCR (Association des Centres Culturels de Rencontres)
2. ACE (Architects‟ Council of Europe)
3. AEERPA (European Association of Architectural Heritage Restoration
Companies)
4. Blue Shield
5. CIVILSCAPE (European Landscape Convention)
6. EAA (European Association of Archaeologists)
7. E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers‟ Organisations)
8. ECF (European Cultural Foundation)
9. ECOVAST (European Council for the Village and Small Town)
10. ECTN (European Cultural Tourism Network)
11. ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners)
12. EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical
Heritage)
13. EFFORTS (European Federation of Fortified Sites)
14. EHHA (European Historic Houses Association)
15. EHTTA (European Historic Thermal Towns Association)
16. ELO (European Landowners‟ Organisation)
17. EMA (European Museum Academy)
18. EMF (European Museum Forum)
19. EMH (European Maritime Heritage)
20. ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres)
21. ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education)
22. ERIH (European Route of Industrial Heritage)
23. ETC (European Travel Commission)
24. EUROCLIO (European Association of History Educators)
25. EUROCITIES (The Network of Major European Cities)
26. EUROPA NOSTRA (The Voice of Cultural Heritage in Europe)
27. Europeana
28. EWT (European Walled Towns)
29. FEDECRAIL (European Federation of Museum and Tourist Railways)
30. FEMP (European Federation for Architectural Heritage Skills)
31. FRH (Future for Religious Heritage – European Network for historic places of
worship)
32. Heritage Europe-EAHTR (european Association of Historic Towns and
Regions)
33. ICOM (International Council of Museums)
34. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)
35. IFLA Europe (International Federation of Landscape Architects)
36. Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation)
37. INTO (International National Trusts Organisation)
38. ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)
39. Mad’in Europe
40. Michael Culture Association (MCA)
41. NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable and
Competitive Tourism)
42. NEMO (Network of European Museum Organisations)
43. OWHC (Organisation of World Heritage Cities)
44. Perspectiv (Association of Historic Theatres in Europe)

45. RANN (Réseau Art Nouveau Network)
46. SEE Heritage Network (South East European Heritage Network)
47. TICCIH Europe (The International Committee for the Conservation of the
Industrial Heritage)
48. Trans Europe Halles (TEH)
49. UIA workgroup Heritage Region 1 (International Union of Architects)
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https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-CallAction- Eng.pdf
Europe Fast Forward Heritage (2018) by Culture Action Europe
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Commission report on the evaluation of Europeana and the way forward
(2018)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1536235661093&uri=COM:2018:612:FIN
Evaluation of Europeana and orientations for its future development, (2016)
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fe9ea60-4cea-11e8be1d-01aa75ed71a1/language-en
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https://www.acecae.eu/fileadmin/New_Upload/_15_EU_Project/Creative_Europe/Conference
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Horizon 2020 - the new strategy of promoting Europe as a tourist
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Joint Statement ‘European tourism sector demands urgent supportive
measures to reduce devastating impact of COVID-19’ (March 2020)
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https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/ publications/global-culturalcitizenship_en.pdf
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