OCENENIA EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2009
Ocenenia významným európskym kultúrnym miestam - oživenie európskej kultúrnej scény
14. MÁJ –HAGUE, Holandsko – Už siedmy rok sa uskutoční slávnosť udelenia Ceny Európskej únie za kultúrne
dedičstvo, tento krát v divadle Teatro Antico v sicílskej Taormine, dňa 5. júna 2009. Tento jedinečný program,
zacielený na vyzdvihnutie niektorých európskych kultúrnych a architektonických pokladov, bude prehliadkou
pozoruhodnej snahy uchovávať bohatú Európsku históriu prostredníctvom špeciálnych projektov, z viac ako 15-ich
krajín naprieč Európou.
Udelenie ceny je organizované Európskou komisiou a Europa Nostra - paneurópskou federáciou pre kultúrne dedičstvo,
ktorá reprezentuje viac ako 250 neziskových organizácií a viac ako 160 iných organizácií, oddaných kultúrnemu dedičstvu.
Tieto organizácie, aktívne v 45 krajinách Európy, budú oslavovať výnimočné iniciatívy v sektore európskeho kultúrneho
dedičstva. Vyzdvihnú príkladné výsledky v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva, výskumu a vzdelávania, ako aj
mimoriadne úsilie venované starostlivosti o kultúrne dedičstvo.
Cieľom ocenení je podporovať vysoký štandard a vysokú kvalitu zručností v oblasti zachovávania dedičstva a podnecovať
v tejto oblasti cezhraničné výmeny. Šírením „sily príkladu“ sa ocenenia takisto zameriavajú na podporu ďalšieho úsilie
a projektov súvisiacich s dedičstvom v celej Európe.
V priebehu rokov, bol program ceny svedkom neobyčajných príkladov ochrany Európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré
reprezentujú veľmi známe miesta v Európe ale aj takých, ktoré sú unikátnymi a skrytými pokladmi komunít, ktorým patria,
ako napríklad Trafalgar Square v Londýne (ocenené v roku 2003) alebo nádherný „Hernergut“ kúpací Pavilón v Horgene,
Švajčiarsku (ocenený v roku 2005).
Spomedzi 28 vybraných víťazov Ceny Európskej únie za kultúrne dedičstvo/Ocenenia Europa Nostra, bude sedem
ocenených hlavnou cenou, ako výnimočné príklady zachovania dedičstva. Víťazi budú oznámení v priebehu slávnosti. Každý
víťaz hlavnej ceny dostane finančnú odmenu vo výške 10 000 EUR. Víťazi boli vybraní z takmer 140tich projektov z 24
krajín. Ceny odovzdajú pán Ján Figeľ, európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež,
a Jej kráľovská výsosť, infantka Doňa Pilar de Borbón, prezidentka federácie Europa Nostra.
Každý z víťazov dostane pamätnú tabuľu (vidieť vyššie) ktorá bude umiestnená vonku na budove víťazov a bude slúžiť ako
pripomienka významného a pamätihodného úsilia na ochranu Európskeho architektonického dedičstva. Takéto medajly
môžno vidieť naprieč Európou u víťazov z predchádzajúcich siedmych slávností udeľovania cien a tohtoroční víťazi si už
čoskoro budú môcť vychutnať účasť v tejto prestížnej skupine.
Pre viac informácií o cene, projektoch alebo o obdržaní limitovaných novinárskych preukazov na naše stretnutie prosím
kontaktujte:
Christopher Flores (angličtina), Aspect Consulting na telefónnom čísle +32 2 510 6021 alebo emailom
Christopher@aspectconsulting.eu,

Aymeric Leruste (nemčina a francúzština), Aspect Consulting na telefónnom čísle +32 2 510 6023 alebo emailom
Aymeric@aspectconsulting.eru,
Fabien Pecot (španielčina), Aspect Consulting +33 1 43 59 29 84 alebo emailom Fabien@aspectconsulting.eu,

Poznámka pre redaktorov:
Europa Nostra je zameraná na začlenenie kultúrneho dedičstva a výhod z neho plynúcich do povedomia verejnosti a je
oddaná zámeru umiestniť kultúrne dedičstvo do centra záujmu verejnej politiky tak na Európskej ako aj na národnej úrovni.
Jej špecifické ciele sú, podporiť na Európskej úrovni vysoký štandard a kvalitu v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva,
architektúry, urbanistického a vidieckeho plánovania a presadzovania vyváženého a udržateľného vývoja v mestskom,
vidieckom a prírodnom prostredí.
Kategórie ocenení pokrývajú rôzne odbory: od reštaurovania budov a ich úprav na nové využitie, cez rehabilitáciu
urbanistickej mestského a vidieckeho prostredia, sprístupnenie archeologických lokalít až po starostlivosť o umelecké
zbierky. Udeľujú sa tiež ceny za výskum, vzdelávanie a projekty na zvyšovanie povedomia v súvislosti s kultúrnym
dedičstvom a za mimoriadne úsilie jednotlivcov alebo organizácií pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo.
Viac informácií:
www.europanostra.org
Úplný zoznam ocenených
Kategória 1 – Zachovávanie dedičstva:
• stredoveký hrad Gozzoburg, Krems, RAKÚSKO
• nástenné maľby hrobky rodiny Grotenfelt, Joroinen, FÍNSKO
• zvonica kostola v Kesälahti, FÍNSKO
• múzeum „Dokumentationsstätte Regierungsbunker“, Bad Neuenahr-Ahrweiler, NEMECKO
• archeologické nálezisko Nicopolis, Epirus, GRÉCKO
• múzeum Mátra, Gyöngyös, MAĎARSKO
• kostol Santi Faustino e Giovita, Fasano, TALIANSKO
• „Macro Future” a „Alternative Economy City”, Rím, TALIANSKO
• Via Latina na Univerzite v Coimbre, PORTUGALSKO
• La Casería de Tomillos, Alcalá del Valle, ŠPANIELSKO
• kostol Santa María La Mayor, Colmenar de Oreja, ŠPANIELSKO
• mlyny „Stanley Mills“, Stanley Perthshire, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
• školská budova v Logie, Craigo, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
• galéria „Pier Arts Centre“, Stromness on Orkney, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
• viadukt (High Level Bridge), NewcastleGateshead, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Kategória 2 – Výskum:
• štúdium, hodnotenie a návrhy štrukturálneho a architektonického reštaurovania budovy Bedestan, Nicosia,
CYPRUS
• súbor piatich reštaurátorských katalógov z rokov 2004 až 2008, Múzeum umenia, Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA
• inventár historických záhrad a naprojektovaných parkov v Írsku, ÍRSKO
• projekt „Noemova archa“ – Celkový vplyv zmeny klímy na architektonické dedičstvo a kultúrne krajinky,
TALIANSKO
Kategória 3 – Mimoriadne úsilie:
• Dr. Glenn Murray, Segovia, ŠPANIELSKO
• Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de la Imágenes, ŠPANIELSKO
• profesor David Walker, OBE, Edinburgh, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Kategória 4 – Vzdelávanie, odborná príprava a zvyšovanie povedomia:

•
•
•
•
•
•

Dom stredovekého dedičstva na povodí rieky Meuse, Bouvignes-sur-Meuse, BELGICKO
program „Udržateľné Egejské more“, GRÉCKO
Pontemanco, navrhovaná vyučovacia metóda na štúdium krajiniek, TALIANSKO
Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, SLOVENSKO
„Kultúrne mravce“, projekt Nadácie na šírenie kultúrneho povedomia, Istanbul, TURECKO
projekt suchého kamenného múru v údolí Upper Colne Valley, Huddersfield, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

