
Званично је почео пројекат SOS HERITAGE / СОС за Наслеђе

Пројекат са примарним циљем заштите и унапређења културног наслеђа

СОС за Наслеђе је европски кофинансиран пројекат у оквиру програма Креативна Европа који
води Мацини Лаб Срл Бенефит. Конзорцијум од пет партнера из четири европске земље започео је
активности на пројекту 01. јула 2022. Тим укључује Мацини Лаб Бенефит, иновативну компанију
чија је основна делатност реализација планова процене ризика и управљања ризиком за музеје,
архиве и библиотеке; Универзитет Донау Кремс, водећа институција у настави управљања ризиком
за културно наслеђе; Удружење историјских кућа Италије (ADSI), која има 4500 повезаних
италијанских историјских резиденција; Фондација Трансилванија, чији је циљ заштита двораца у
Румунији, и Народни музеј Крушевац, који прикупља, чува, штити и излаже покретна културна
добра и остатке материјалне културе завичаја.

Примарни циљ пројекта СОС за Наслеђе је стварање скупа најбољих поступака за унапређење и
промоцију културног наслеђа, као и стварање иновативног и подржавајућег начина заштите и
процене ризика изазваних климатским променама и глобалним загревањем на историјским
објектима. Пројекат предвиђа три главне активности: 1) спровођење малих пилот пројеката који
имају за циљ дигитализацију и промоцију културног наслеђа у Италији, Србији и Румунији и
накнадну израду приручника најбољег приступа унапређењу бриге о историјским добрима; 2)
дизајн иновативне веб апликације која ће подржати музејске и архивске оператере у процени и
управљању ризицима који се јављају у њиховим збиркама; 3) спровођење курса напредне обуке,
како уживо тако и путем интернета, намењеног културним радницима о управљању ризиком за
културно наслеђе.

„Културни сектор мора одмах да делује како би се прилагодио тренутној глобалној ситуацији и да
развије решења за контролу ризика који проистичу из климатских промена и глобалног загревања.
Не само у нашем свакодневном животу, већ и у нашим професионалним активностима, требало
би да будемо у могућности да узмемо у обзир промене на нашој планети које су последица
климатских промена, као и да радимо на усвајању еколошког начина живота. Кроз пројекат СОС
за Наслеђе, покушавамо да узмемо ствари у своје руке и да радимо за одрживији свет штитећи
нашу историју и наш колективни идентитет“, каже Масимо Круциоти, водећи стручњак Мацини
Лаба.

Иновација се може постићи само кроз спој између различитих околности и институција, као и кроз
спајање различитих култура и идеала. Међународна сарадња је једини могући начин да се постигне
примарни циљ заустављања климатских промена и заштите нашег културног наслеђа.

Пројекат СОС за Наслеђе ће трајати 24 месеца и суфинансира га Европска унија кроз програм
Креативна Европа у оквиру Уговора бр. 101055573.

Више информација на сајту www.sos-heritage.еu


