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Europski parlament i Vijeće donijeli su 17. svibnja 2017. Odluku o Europskoj 
godini kulturne baštine 2018. 

Europska godina kulturne baštine uključuje aktivnosti između 7. 12. 2017. i 31. 
12. 2018.
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NAŠA BAŠTINA:
GDJE PROŠLOST SUSREĆE 

BUDUĆNOST



Cilj je Europske godine kulturne baštine potaknuti više ljudi na otkrivanje 
i istraživanje europske kulturne baštine te ojačati osjećaj pripadnosti 
zajedničkoj europskoj obitelji. U 2018. naglasak će biti na:

- vrijednosti kulturne baštine za društvo
- njezinu doprinosu gospodarstvu
- njezinoj ulozi u europskoj kulturnoj diplomaciji
- važnosti njezine zaštite kako bi u njoj mogle uživati     

buduće generacije.
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Deset europskih inicijativa za ispunjavanje četiriju ciljeva

Zajednička baština: kulturna baština pripada svima
Baština u školama: djeca otkrivaju najvrjednija europska blaga i tradicije
Mladi za baštinu: mladi ljudi udišu nov život baštini

Baština u tranziciji: prenamjena industrijskih, vojnih građevina 
Turizam i baština: odgovoran i održiv turizam povezan s kulturnom 
baštinom
Očuvanje baštine: razvijanje standarda kvalitete za  
intervencije na kulturnoj baštini
Ugrožena baština: borba protiv nezakonite trgovine 
kulturnim dobrima i upravljanje rizicima 

Vještine povezane s baštinom: bolje obrazovanje i izobrazba za 
tradicionalne i nove profesije
Svi za baštinu: poticanje socijalnih inovacija te sudjelovanje građana 
i zajednica
Znanost za baštinu: istraživanje, inovacije, 
znanost i tehnologija u korist baštine



Europska godina kulturne baštine obuhvaća inicijative i događanja na europskoj, 
nacionalnoj i lokalnoj razini.
Program Kreativna Europa – Europski projekti suradnje – potpora je projektima 
Europske godine kulturne baštine 2018. 

Očekuje se sinergija svih europskih inicijativa na području kulture: Oznaka 
europske baštine, Europske prijestolnice kulture, Dani europske baštine, Nagrade 
za kulturnu baštinu 
Europa Nostra.
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Što pripremamo?

Ministarstvo kulture koordinira događanja na nacionalnoj 
razini, oko 20 većih događanja, dok će manje aktivnosti 
biti uključene u program Dana europske baštine, koji je 
Europska komisija prepoznala kao važnu potporu 
Europskoj godini.
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Svečano obilježavanje početka 
Europske godine kulturne baštine 
2018. u Republici Hrvatskoj bit će 
prigodom otvorenja izložbe :

Vlaho Bukovac 1/3
pariško razdoblje 1877. ‒ 1893.

u četvrtak, 18. siječnja 2018., u 19 sati
Galerija Klovićevi dvori
Jezuitski trg 4
Zagreb



DOGAĐANJA:
Međunarodna konferencija ,,Podvodna 
kulturna baština u Europi danas“

25. i 26. 10. 2018., Zadar 
Međunarodni centar za podvodnu 
arheologiju

- sastanak stručnjaka posvećen podvodnoj kulturnoj 
baštini i ronilačkom povijesnom turizmu

- konferencija posvećena pitanjima implementacije 
UNESCO-ove Konvencije o zaštiti podvodne baštine u Europi

Foto:  ICUA Zadar



Međunarodna konferencija Najbolji u baštini 2018.
26. – 28. rujna 2018., Dubrovnik

Konferencija Najbolji u baštini predstavlja nagrađene pobjednike, izabrane s 
popisa laureata iz prethodne godine, na temelju evaluacije žirija iz više od 50 
nagradnih programa iz cijelog svijeta. Dio programa nazvan IMAGINES 
usredotočen je na korištenje multimedijskih i novih tehnologija 
u području baštine. 
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Edukacijski
program za djecu

Split, Dubrovnik, 
Zagreb

Ciklus koncerata na  obnovljenim 
baroknim i historicističkim orguljama 
u Hrvatskoj

Koordinacijski sastanak 
zemalja koje su 
mediteransku prehranu 
upisale na UNESCO-ovu 
Reprezentativnu listu 
Stari Grad, Hvar

Europe of
Gardens.
HEREIN

Lipik, Zaprešić,
Opatija, Sisak 

Predstavljanje
palače Moise i 
potpisivanje
Povelje
teritorija

Cres

Konferencija o 
utvrđenim 
gradovima 

Šibenik

Izložba: Turizam kao 
baština
Rovinj, Brijuni, Opatija,
Rab, Dubrovnik, Lipik,
Topusko, Daruvar

Izložba: Godina
1918. u Hrvatskoj
Hrvatski 
povijesni muzej
Zagreb

Godišnji 
koncert 
Ansambl 
narodnih 
plesova i 
pjesama 
Hrvatske LADO 

Izložba: Sakralni 
predmeti 
Franjevačkog 
samostana na 
otočiću Visovcu
MUO
Zagreb



Promotivne djelatnosti Hrvatskog 
restauratorskog zavoda

Dubrovnik, Ston,Pula, Rijeka, Split, 
Šibenik, Sotin, Zadar 

Međunarodni 
dan arhiva

Dani europske baštine 
2018. u Hrvatskoj
Tema:
Umjetnost dijeljenja

Europeana:
Virtualna izložba o 
migracijama

Prvi međunarodni 
muzejski 
Hackathlon: Hakiraj 
etnografsku 
fotobaštinu!
Etnografski muzej 
Zagreb

Noć muzeja

Mjesec hrvatske 
knjige



https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en



- 84 % ispitanika smatra da 
je kulturna baština važna 
za njih osobno

- 90 % ispitanika smatra da 
je važna za njihovu zemlju

- 82 % ispitanika ponosno 
je na kulturnu baštinu

- 88 % ispitanika misli da se 
o kulturnoj baštini treba 
učiti u školama



Događanja vezana uz 
Europsku godinu kulturne baštine
2018. možete pratiti na stranicama 
Ministarstva kulture:
http://eu.godina.kulturne-
baštine.min-kulture.hr
i Europske komisije:
https://europa.eu/cultural-
heritage/about_hr

#EuropeForCulture

http://eu.godina.kulturne-ba%C5%A1tine.min-kulture.hr/
https://europa.eu/cultural-heritage/about_hr
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