
Lansarea oficială a proiectului SOS HERITAGE

Proiect cu obiectivul principal de a proteja și pune în valoare patrimoniul cultural

SOS Heritage este un proiect european cofinanțat prin programul Europa Creativă, având ca
lider de proiect Mazzini Lab Srl Benefit din Italia. Consorțiul format din 5 parteneri din 4 țări
europene a demarat activitățile proiectului începând din 1 iulie 2022. Echipa include Mazzini
Lab Benefit, o companie inovatoare a cărei activitate principală este de a elabora planuri de
evaluare și gestionare a riscurilor pentru muzee, arhive și biblioteci; Universitatea din Donau
Krems, o instituție de vârf în predarea managementului riscului pentru patrimoniul cultural;
Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) ce are în componență 4500 reședințe istorice
italiene; Fundația Transylvania Trust, al cărei scop este protejarea patrimoniului construit din
Transilvania, România; precum și Muzeul Național Kruševac care colectează, păstrează,
protejează și expune bunuri culturale mobile și vestigii ale culturii materiale din țara sa.

Obiectivul principal al proiectului SOS Heritage este de a crea un set de bune practici pentru
punerea în valoare și promovarea patrimoniului cultural, precum și de a dezvolta o metodă
inovatoare pentru protejarea clădirilor istorice, precum și pentru evaluarea riscurilor cauzate
de schimbările climatice și de încălzirea globală. Proiectul prevede trei activități principale: 1)
implementarea de mici proiecte pilot care vizează digitalizarea și promovarea patrimoniului
cultural din Italia, Serbia și România, urmată de crearea unui manual de bune practici pentru
punerea în valoare a bunurilor istorice; 2) dezvoltarea unei aplicații web inovatoare care să
sprijine operatorii muzeelor   și arhivelor în evaluarea și gestionarea riscurilor care apar în
cazul colecțiilor lor; 3) furnizarea unui curs de formare avansată, atât cu   prezență, cât și
online, adresat profesioniștilor din domeniul culturii privind managementul riscului pentru
patrimoniul cultural.

„Sectorul cultural trebuie să acționeze cu promptitudine pentru a se adapta la situația globală
actuală și pentru a dezvolta soluții care să vizeze gestionarea riscurilor care decurg din
schimbările climatice și încălzirea globală. Nu doar în viața de zi cu zi, ci și în activitățile
noastre profesionale ar trebui să fim capabili de a activa o nouă abordare care să ne permită
luarea în considerare a transformărilor planetei noastre rezultate din schimbările climatice și
să acționăm pentru a obține un stil de viață ecologic. Prin proiectul SOS Heritage, încercăm
să contribuim la o lume mai sustenabilă, protejându-ne istoria și identitatea colectivă”, spune
Massimo Cruciotti, directorul Mazzini Lab Srl Benefit.

Inovarea poate fi înfăptuită doar prin colaborarea dintre diferitele realități și instituții,
respectiv prin contopirea diferitelor culturi și idealuri. Cooperarea internațională este singura
posibilă modalitate de a atinge obiectivul principal, și anume de a opri schimbările climatice
și de a proteja moștenirea noastră culturală.

Proiectul SOS Heritage are o durată de 24 luni și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin
programul Europa Creativă, în cadrul Acordului de finanțare nr. 101055573.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina de web www.sos-heritage.eu


