Szanowni Państwo!

Europejskie Dni Dziedzictwa stają się już rozpoznawalną marką w województwie
dolnośląskim. Na przestrzeni trzech ostatnich lat w święcie tym, wzięło udział blisko 21 tys.
uczestników, a Organizatorzy przygotowali 413 wydarzeń w 145 miejscowościach.
Kolejne edycje tego wyjątkowego święta zabytków spotykają się z coraz większym
zainteresowaniem zarówno ze strony organizatorów jak i uczestników. Dane liczbowe
z innych krajów europejskich, takich jak Francja, gdzie w ciągu jednego weekendu
zorganizowano 26 tys. wydarzeń, które przyciągnęły 12 milionów gości, czy choćby Niemiec,
gdzie frekwencja dochodzi do 4 milionów osób, uświadamiają nam jak potężnym narzędziem
do promocji regionu dysponujemy i jaki potencjał tkwi w dziedzictwie.
Zachęcamy do udziału w zaplanowanych na 9-10 i 16-17 września 2017 r.
Europejskich Dniach Dziedzictwa, największego w Europie wydarzenia promującego
dziedzictwo kulturowe. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło
przewodnie 25. edycji EDD w Polsce brzmi: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo
krajobrazu”.
Poprzez tak sformułowany temat będziemy chcieli pokazać krajobraz, jako zapis
działalności pokoleń naszych przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki
tkany jest krajobraz kulturowy, wiążący to, co ludzkie z naturalnym środowiskiem
przyrodniczym. Zachęcimy do odczytania wielowarstwowych treści przekazywanych przez
jego poszczególne składniki i ich wzajemne relacje, ponieważ krajobraz kulturowy nie
powstał sam z siebie – to obecność człowieka, jego wiedza, wrażliwość i zmienianie
przestrzeni w miejsce, którego istotę spróbujemy podczas EDD „odczytać”.
Będziemy chcieli pokazać jaki jest krajobraz naszego dziedzictwa: piękno dużych
miast, malowniczość wsi dolnośląskich oraz wszystko to, co zawiera w sobie owo pojęcie.
Poprzez zabawę i edukację pokażemy jak zmieniały się, jak powstawały i kształtowały się
miasta.

Będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego województwa na potrzebę
uporządkowania przestrzeni, zachowanie ładu, aby przekazać kolejnym pokoleniom krajobraz
zapisany treściami świadczącymi o wielowiekowej historii i szacunku dla człowieka oraz
środowiska, budzącymi silne poczucie identyfikacji i dumy.
Będziemy mówić o potrzebie ochrony krajobrazu i o tym, jak piękna przestrzeń może
wpłynąć na nas samych, jak może uczyć nas wrażliwości i empatii, jak może uczynić z nas
lepszych ludzi. Opowiemy o tym, jak wiele dziedzin nauki – od geografii przez historię,
sztukę i fotografię po ekonomię i prawo – zajmuje się dziś krajobrazem, czego dowodzi
sukces uchwalonej w 2015 r. „ustawy krajobrazowej”.
Wszystkie zgłoszone przez organizatorów wydarzenia będą promowane na
ogólnopolskim portalu internetowym www.edd.nid.pl, a także w specjalnie przygotowanym
przez nas Informatorze EDD 2017 dla województwa dolnośląskiego.
Jeśli chcieliby Państwo włączyć się w obchody lub uzyskać dodatkowe informacje,
prosimy o kontakt z Agnieszką Szepetiuk- Barańską koordynatorką EDD w województwie
dolnośląskim,
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