
 

Patrimoniul cultural în centrul unei conferințe la
Parlamentul European
 
Pentru a sublinia  diversitatea culturii europene, Parlamentul a organizat pe  26 iunie o
conferință intitulată „Patrimoniul cultural în Europa: legătura dintre trecut și viitor”.
 
Aproximativ 300.000 de persoane lucrează direct în sectorul cultural al UE. Acesta este indirect
responsabil cu 7,8 milioane de locuri de muncă. Conferința Parlamentului a vizat creșterea
gradului de conștientizare a importanței sociale și economice a culturii și a patrimoniului.
 
 
 
Conferința a avut loc pe fundalul Anului european al patrimoniului cultural 2018. Pentru a marca
acest eveniment, mii de activități se desfășoară în întreaga Europă; acestea vor apropia
oamenii de patrimoniul cultural la nivel local, regional, național și european.
 
 
 
Conferința, organizată la inițiativa președintelui Parlamentului, Antonio Tajani, și în strânsă
colaborare cu comisia pentru cultură, condusă de Petra Kammerevert, a reunit lideri politici,
factori de decizie și factori interesați, precum și invitați foarte cunoscuți care vor dezbate
provocările sectorului în trei ateliere:
 
 
 
- patrimoniul cultural și apartenența la Europa
 
- conservarea și promovarea patrimoniului cultural
 
- inovarea și potențialul economic al patrimoniului cultural.
 
„În cei 3.000 de ani de istorie comună, am reușit să ne creăm identitatea noastră comună și
acest lucru nu trebuie uitat”, a spus președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.
 
 
 
La ateliere au participat artiști din diferite domenii și părți interesate care vor aduce mărturii. Au
avut loc două spectacole de muzică în direct și o expoziție de jocuri video. La conferință au
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621876/EPRS_BRI(2018)621876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/european-year-of-cultural-heritage-2018-why-it-is-important
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html


participat regizorul Radu Mihăileanu, eurodeputatul Mircea Diaconu, raportor pentru Anul
european al patrimoniului cultural și Claudia Țapardel, copreședintă a intergrupului pentru
dezvoltarea turismului și patrimoniul cultural.
 
Detalii
Înregistrarea video a conferinței
Programul
Anul european al patrimoniului cultural
Agenda europeană pentru cultură
Dosar
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20180626-1400-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180604RES04906/20180604RES04906.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/2018-ieji-europos-kulturos-paveldo-metai
https://ec.europa.eu/culture/news/new-european-agenda-culture_en
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HL_conference_Cultural_Heritage_June2018.pdf


Parlamentul a organizat o conferință intitulată „Patrimoniul cultural în Europa: legătura dintre trecut și viitor”

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/celebrating-europe-s-cultural-heritage
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