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i mi´dzyresortowej, która jest
istotà INSPIRE. 

Dobrym tego przyk∏adem jest
rozwój wzajemnie korzystnej
wspó∏pracy pomi´dzy Krajowym
OÊrodkiem Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków a Biurem Geodety
Województwa Mazowieckiego, 
co znalaz∏o wyraz w referacie
przygotowanym przez dzia∏ajàcy 
w KOBiDZ zespó∏ GIS, który 
w codziennych dzia∏aniach zaj-
muje si´ wdra˝aniem wspó∏czes-
nych rozwiàzaƒ geoinforma-
tycznych do zadaƒ zwiàzanych 
z inwentaryzacjà i ochronà 
zabytków nieruchomych. Obok
historii i planów na przysz∏oÊç 
w rozwoju systemów informacji
geograficznej w naszym OÊrodku,
jego g∏ównym wàtkiem by∏a pre-

zentacja osiàgni´ç w budowaniu
przestrzennej bazy danych o wpi-
sanych do rejestru zabytkach nie-
ruchomych na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Baza ta sta-
nowi jeden z elementów tworzo-
nego przez Biuro Geodety Woje-
wództwa Mazowieckiego – Mazo-
wieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej, który z kolei jest
cz´Êcià krajowej infrastruktury da-
nych przestrzennych. Informacje 
o wprowadzonych do niej za-
bytkach sà dost´pne wszystkim 
w serwisie internetowym www.
gismazowsza.pl. Na konferencji
reprezentowany by∏ równie˝ kra-
kowski Regionalny OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
który przedstawi∏ referat doty-
czàcy teoretycznych za∏o˝eƒ mo-

nitorowania miejsc o szczegól-
nym znaczeniu dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego. W myÊl
projektu istotnym elementem wy-
korzystywanym w procesie takie-
go monitoringu mia∏by byç m.in.
system informacji geograficznej.

Tegoroczne „Krakowskie spot-
kania z INSPIRE” uÊwiadomi∏y
raz jeszcze wszystkim uczestni-
kom, jak wa˝ny jest udzia∏ dyscy-
plin zajmujàcych si´ dokumen-
tacjà przestrzennà w dziele
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Pokaza∏y tak˝e, ˝e chcàc po-
szczyciç si´ w tej mierze sukcesa-
mi, „skazani” jesteÊmy na wspó∏-
prac´ interdyscyplinarnà, której
podstaw´ stanowi kultura wy-
miany informacji.

Marcin Kmicik

On 17-19 May 2007 the
Town Office of Cracow

organised a third symposium
from the ”Cracow Meetings with
INSPIRE” cycle, whose leading
topic was ”Cultural heritage 
as an element of geo-space”.
The conference atttracted about 
200 representatives of a widely
understood protection of the 
cultural heritage and geo-infor-
mation. This large and greatly
varied group proved conducive
for the development of contacts

and the establishment of inter-
dsiciplinary and interministerial
coopoeration, which remains the
essence of INSPIRE. 

An excellent example of
this approach is the progress-
ing collabiration between the
National Heritage Board of
Poland (KOBiDZ) and the Land
Surveyor Office of the Voivode-
ship of Mazovia, expressed in 
a paper prepared by the GIS
team working at KOBiDZ and
dealing with the implementation

of contenporary geo-infirmation
solutions connected with the
inventories and protection of
non-movable historical monu-
ments. The conference was also
attended by representatives of
the Cracow Regional Centre for
the Study and Documentation of
Historical Monuments, who read
a paper on the theoretical
premises of monitoring sites of
particular importance for Polish
cultural heritrage.

CRACOW MEETINGS WITH INSPIRE

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2007

Ju˝ po raz pi´tnasty w Polsce
odby∏y si´ Europejskie Dni

Dziedzictwa, których tradycja
jest jednak o wiele d∏u˝sza.
Pomys∏ narodzi∏ si´ w 1984 r.,
kiedy to we Francji zorganizowa-
no Dzieƒ Otwartych Zabytków.
Wówczas po raz pierwszy bez-

p∏atnie udost´pniono obiekty, do
których dost´p dotychczas by∏
ograniczony. Inicjatywa cieszy∏a
si´ tak du˝ym zainteresowaniem 
i poparciem spo∏ecznym, ˝e 
w 1991 r. zainspirowa∏a Rad´
Europy do ustanowienia Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

G∏ównym celem Europej-
skich Dni Dziedzictwa jest pro-
mowanie regionalnego dziedzic-
twa kulturowego oraz przypo-
minanie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej. Imprezy skie-
rowane sà do bardzo szerokiej 
i ró˝norodnej grupy odbiorców, co
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2. Muzeum Wsi Opolskiej, wystawa „Cztery pory roku w skansenie”.
2. Museum of the Opole Countryside, exhibition “Four seasons in 
a skansen museum“.

1. Muzeum im. Jana Dzier˝ona w Kluczborku.
1. The Jan Dzier˝on Museum in Kluczbork.

nadaje im wymiar uniwersalny.
W∏aÊnie takie inicjatywy sprawiajà,
˝e idea EDD zyskuje nowych zwo-
lenników, stajàc si´ tym samym
najwa˝niejszym wydarzeniem kul-
turalnym Starego Kontynentu.

Z ka˝dym rokiem imprezy 
organizowane w ramach EDD zy-
skujà na popularnoÊci. Podczas
ubieg∏orocznej edycji wzi´∏y w nich
udzia∏ blisko 22 miliony Europej-
czyków. Dzisiaj w obchody Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa w∏àczajà
si´ wszystkie paƒstwa europejskie
oraz Turcja, Armenia, Azerbejd˝an
i Gruzja. Dzi´ki temu obywatele
ka˝dego z 49 paƒstw, w tym
równie˝ z Polski, majà doskona∏à
okazj´ do poznania dorobku kultu-
rowego regionu, który zamieszkujà.

W tym roku EDD w ca∏ej Pol-
sce przebiega∏y po raz pierwszy
pod jednym wspólnym has∏em
„Ludzie goÊciƒca. W´drowcy, piel-
grzymi, tu∏acze”. Tak sformu∏o-
wany temat przewodni pozwoli∏
na przygotowanie bardzo bogatej
oferty programowej nawiàzujàcej
do ró˝nych form podró˝owania,
zarówno w sensie fizycznym, jak 
i duchowym.

Uroczysta ogólnopolska inau-
guracja EDD odby∏a si´ 8 wrze-
Ênia w Toruniu i by∏a po∏àczona 

z obchodami 10. rocznicy wpisa-
nia Êredniowiecznej zabudowy
miasta na list´ UNESCO.

Organizatorzy i koordynato-
rzy w 240 miejscowoÊciach w ca-
∏ej Polsce zaproponowali w czasie
kilku wrzeÊniowych dni ponad
1300  imprez, m.in. prezentacje,
inscenizacje, jarmarki, festyny,
wystawy, spotkania z twórcami
kultury itp. Z mo˝liwoÊci uczest-
niczenia w tej najwi´kszej  im-
prezie kulturalnej Europy sko-
rzysta∏o kilkaset tysi´cy Polaków
(szczegó∏y na www.edd.com.pl).  

Podczas trwania EDD ich
uczestnicy mieli niepowtarzalnà
okazj´ bezp∏atnie, pod opiekà
przewodników, zwiedzaç miej-
sca, które na co dzieƒ sà dla nich
niedost´pne, odkrywaç histori´
swojego regionu oraz poznawaç,
jak ˝yli w dawnych czasach ich
przodkowie, z których codzien-
nymi obowiàzkami niejednokrot-
nie sami mogli si´ zmierzyç.

Wyjàtkowym zainteresowa-
niem cieszy∏y si´ imprezy lo-
kalne, ukazujàce bogactwo kul-
turowe regionu, cz´sto nieznane 
i niedoceniane. I tak np. zabyt-
kowe XIX-wieczne budynki ga-
zowni warszawskiej w ciàgu jed-
nego dnia zwiedzi∏o ponad 1000

osób, a w Szczecinie ch´tnych do
zwiedzania gmachów u˝ytecz-
noÊci publicznej by∏o tak wielu,
˝e organizatorzy musieli utwo-
rzyç dodatkowe grupy.  

Honorowy patronat nad Euro-
pejskimi Dniami Dziedzictwa 
w Polsce objà∏ Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Partne-
rami Europejskich Dni Dzie-
dzictwa by∏y: Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Polskie Koleje
Paƒstwowe. Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. (jednoczeÊnie oficjalny
przewoênik EDD). Ogólnopolski
patronat medialny sprawowa∏y
„Rzeczpospolita”, TVP2, portal
Wirtualna Polska i dwumiesi´cz-
nik „Zabytki Heritage”.

Koordynatorem EDD w Pol-
sce jest Krajowy OÊrodek Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków.

Sukces EDD nie by∏by tak
spektakularny, gdyby nie cieszy∏y
si´ poparciem w∏adz samorzàdo-
wych, instytucji kultury oraz
osób prywatnych, które wy-
kaza∏y si´ inicjatywà i zaanga˝o-
waniem. Doceniajàc to, koordy-
natorzy dzi´kujà za bardzo owoc-
nà wspó∏prac´ i zapraszajà do
w∏àczenia si´ w obchody EDD 
w 2008 r. 

Magda Stec
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3. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Toruniu.
3. Inauguration of the European Heritage Days in Toruƒ.

In 2007 Poland held the fif-
teenth edition of the Heritage

Days, established by the Council
of Europe in 1991. The prime
objective of the event is to pro-
mote regional cultural heritage
and to recall the common roots of
European culture. The fact that
the Days are addressed to an ex-
tremely large and differentiated
group of recipients endows them
with a truly universal character. 

This year’s edition of the
European Heritage Days was
organised in all voivodeships
under the slogan “People of 

the Road. Travellers, Pilgrims,
Wanderers”. In 240 localities
across Poland the organisers and
coordinators proposed more than
1 300 events, including presenta-
tions, stagings, fairs, festivities,
exhibitions, meetings with artists,
etc, held in the course of several
September days. Several hudred
thousand Poles enjoyed an op-
portunity to take part in the
largest cultural event in Europe.
The Days offered a unique
chance for free-of-charge guided
tours of usually inaccessible sites,
for discovering the history of

one’s region, and for learning
about the lives of our ancestors
in the distant past. 

The honorary patron of the
European National Days in
Poland is the Minister of Culture
and National Heritage, whose
partners include Polish State Rail
Joint Stock Company and the
Civic Education Centre; national
media patronage was entrusted to
the daily ”Rzeczpospolita”, TVP2,
the Wirtualna Polska portal and
the bimonthly ”Zabytki Heritage”.
The coordinator was The National
Heritage Board of Poland.

EUROPEAN HERITAGE DAYS 2007

31. SESJA KOMITETU ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Ju˝ 851 miejsc o wyjàtkowej
uniwersalnej wartoÊci znalaz∏o

si´ na LiÊcie Âwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Podstawà do
jej tworzenia jest konwencja
UNESCO w sprawie ochrony
Êwiatowego dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego z 1972 r.,
uwa˝ana za jednà z najbardziej
udanych inicjatyw UNESCO.

Organem decyzyjnym w ramach
konwencji jest Komitet. 

31. sesja Komitetu Âwiato-
we-go Dziedzictwa UNESCO od-
by∏a si´ od 23 czerwca do 2 lipca
2007 r. w Christchurch w Nowej
Zelandii. W sk∏ad komitetu wcho-
dzili przedstawiciele nast´pujàcych
paƒstw: Chile, Benin, Holandia,
Indie, Japonia, Kuwejt, Litwa,

Nowa Zelandia, Norwegia, Kanada,
Kuba, Izrael, Kenia, Madagaskar,
Mauritius, Maroko, Peru, Hisz-
pania, Korea Po∏udniowa, Tunezja
i USA przewodniczy∏ Tumu te
Heuheu z Nowej Zelandii. W sesji
wzi´∏o udzia∏ ponad 800 osób, re-
prezentujàcych 184 paƒstwa-stro-
ny konwencji, instytucje paƒstwo-
we oraz organizacje pozarzàdowe.  


