
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018.  
See on võimalus osaleda paljudel ainulaadsetel sündmustel, 
millega väärtustatakse Euroopa rikkalikku ja mitmekesist 
kultuuripärandit.

Euroopa kultuuripärand ümbritseb meid kõikjal – meie lin-
nades, maastikes ja muististes. Kultuuripärandiks ei ole mitte 
ainult kirjandus, kunst ja esemed, vaid selle hulka kuuluvad 
ka käsitööoskused, jutud, toit, laulud ja filmid. Kultuuripäran-
di mitmekesisus ühendab inimesi ning tänu tehnoloogiale ja 
internetile on see nüüd juurdepääsetavam kui kunagi varem.   

Euroopa kultuuripärandiaasta eesmärk on innustada  
inimesi avastama ja uurima Euroopa kultuuripäran-
dit ning tugevdada ühisesse Euroopa ruumi kuulumise 
tunnet. 2018. aastal keskendutakse järgmisele:

 ➔ kultuuripärandi väärtus ühiskonna jaoks;

 ➔ kultuuripärandi väärtus majanduse jaoks;

 ➔  kultuuripärandi olulisus Euroopa kultuuridiplo-
maatia seisukohast;

 ➔  kultuurpärandi kaitsmine tulevaste  
põlvkondade jaoks.

Kultuuripärandil on Euroopas oluline majanduslik tähtsus.  
Kultuuripärandi valdkonnas töötab üle 300 000 inimese ja selle-
ga on vahetult seotud 7,8 miljonit töökohta Euroopas, nt turismi- 
ja ehitussektoris. Ka on kultuuripärandil positiivne, kuid alahin-
natud mõju ühiskonnale, kuna see aitab parandada elukvaliteeti, 
sotsiaalset ühtekuuluvust ja kultuuridevahelist dialoogi.

 
Kuidas kultuuripärandiaasta algatusi korraldatakse?

Euroopa kultuuripärandiaasta algatusi korraldatakse Euroopa, 
riikide, piirkondade ja kohalikul tasandil. Riigi tasandil korral-
davad kultuuripärandiaasta algatusi iga liikmesriigi määratud 
koordinaatorid. Euroopa tasandil korraldavad kultuuripäran-
diaasta algatusi Euroopa institutsioonid (Euroopa Komisjon, 
Euroopa Parlament ja nõukogu, Regioonide Komitee ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) ühiselt. Kaasatud on 
kultuuripärandivaldkonna eksperdid. 

Mis on kavas?

2018. aastal korraldatakse kogu Euroopas tuhandeid algatusi 
ja pidustusi. Kümne peamise algatuse eesmärk on tagada,  
et kultuuripärandiaasta mõju avalduks ka pärast 2018. 
aastat. Neid algatusi korraldab Euroopa Komisjon koostöös 
peamiste partneritega (Euroopa Nõukogu, UNESCO ja muud  
Euroopa organisatsioonid). Nende kümne algatuse eesmärk on  
aidata võimalikult palju kaasa nelja eesmärgi saavutamisele: 
pühendumine, kestlikkus, kaitse ja innovatsioon.

“Kultuuripärand ei ole ainult 
pärand minevikust, see on ka 

meie tuleviku tugisammas”
Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi 

volinik Tibor Navracsics
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Peale selle rahastatakse paljusid projekte programmidest 
„Loov Euroopa“, „Horisont 2020“, „Erasmus+“, „Kodanike Eu-
roopa“ ja muudest ELi rahastamisprogrammidest.   

Ürituste ja projektide logod

Euroopa kultuuripärandiaasta visuaalset kujundust saab 
kasutada nii riigi kui ka Euroopa tasandi algatuste puhul. 
Seda võib kasutada 2018. aastal selliste ürituste ja projektide  
puhul, mis aitavad saavutada Euroopa kultuuripärandiaasta 
eesmärke. 

Euroopa algatustes lähtutakse neljast peamisest eesmärgist
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Ühine kultuuripärand: see pärand kuulub meile kõigile  
Kultuuripärand ja kool: lapsed tutvuvad Euroopa oluliste väärtuste ja traditsioonidega
Noored ja kultuuripärand: noored annavad pärandile uue hingamise

Muutuv kultuuripärand: tööstuse, religiooni ja militaarajalooga seotud paikadele ja maastikele  
kaasaegne tähenduse andmine 
Turism ja kultuuripärand: vastutustundliku ja kestliku turismi korraldamine kultuuripärandiga piirkondades

Kultuuripärandi hoidmine: kvaliteedistandardite loomine kultuuripärandiga töötamiseks 
Ohustatud kultuuripärand: võitlus kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise vastu ja  
kultuuripärandiga seotud riskide juhtimine

Kultuuripärandiga seotud oskused: parem haridus ja koolitus traditsiooniliste ja uute elukutsete 
omandamiseks
Ühiskond ja kultuuripärand: sotsiaalse innovatsiooni ja kodanikuühiskonna osaluse soodustamine  
Teadus ja kultuuripärand: teadusuuringute, innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia kasutamine  
pärandi säilitamiseks

PÜhENduMiNE 

KEsTliKKus

KaiTsE

iNNOvaTsiOON

Ka on kultuuripärandiaasta osa järgmistest Euroopa edukat-
est kultuuripärandi algatustest:

➔  Euroopa muinsuskaitsepäevad, mille raames korral-
datakse igal aastal üle 70 000 ürituse, kus osaleb üle  
20 miljoni inimese; 

➔  Euroopa kultuuripärandi märgis, mis antakse  
paikadele ja asjadele, mis sümboliseerivad ning kannavad 
endas Euroopa ideaale, väärtusi ja ajalugu;  

➔  Euroopa kultuuripealinnad – kaks igal aastal määratud 
linna, mis sümboliseerivad Euroopa kultuurilist rikkust. 
2018. aastal on nendeks Valletta (Malta) ja Leeuwarden 
(Madalmaad). 

➔  Mitu Eli auhinda, eelkõige kultuuripärandi auhind ja 
Europa Nostra auhinnad, mis antakse kultuuripärandi 
säilitamise ja haldamise ning pärandiga seotud teadusuu-
ringute, hariduse ja teabevahetuse parimate tavade juuru-
tamise eest.

lisaTEavE:  

EAC-EYCH2018@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/ 

#EuropeForCulture
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