Υποψήφιο για το βραβείο "Sustainable Cultural Tourism
Destination 2018" το έργο CULTURAL DIPOLE
Το έργο “CULTURAL DIPOLE” («ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ») έχει επιλεγεί ως
υποψήφιο για το βραβείο "Sustainable Cultural Tourism Destination 2018",
ύστερα από θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό “Cultural
Heritage as an Asset for Responsible and Sustainable Tourism”. Ο διαγωνισμός
διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European
Cultural Tourism Network – ECTN) σε συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Οργανώσεων Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Europa Nostra) και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (European Travel Commission). Οι νικητές του
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 25 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
“11th International Conference for Cultural Tourism” (ECTN Conference 2018)
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο της Κύπρου από 25 έως 27 Οκτωβρίου
2018. Το “CULTURAL DIPOLE” είναι υποψήφιο στην κατηγορία "Transnational
Thematic Tourism".
Το έργο “CULTURAL DIPOLE” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Interreg V-A
Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία δύο Μουσείων
στη διασυνοριακή περιοχή, της Πινακοθήκης “Κωνσταντίνος Ξενάκης” στην πόλη των
Σερρών και του νέου Ιστορικού Μουσείου στο Petrich της Βουλγαρίας. Στο έργο
συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Σερρών (επικεφαλής εταίρος), ο Δήμος Petrich της
Βουλγαρίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Την υλοποίηση του έργου
υποστηρίζουν επίσης, το σωματείo “ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και η “Εταιρεία Μελέτης
και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών” (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ).
Ο διαγωνισμός “Cultural Heritage as an Asset for Responsible and Sustainable
Tourism” βασίζεται στον θεσμό του ετήσιου διαγωνισμού “Awards for Destination
of Sustainable Cultural Tourism”, ο οποίος καθιερώθηκε το 2014 και αφορά την
ανάπτυξη του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, προωθώντας την ανταλλαγή
εμπειριών και την συνεργασία μεταξύ τουριστικών προορισμών σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Ο φετινός διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο της ανακήρυξης του
2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΚΠ 2018) με
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Απόφαση ΕΕ2017/864/17-5-2017). Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να
ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να
ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα
του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον». Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να
συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η
Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
διοργανώνουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και αναλαμβάνουν δραστηριότητες με επίκεντρο την πολιτιστική
κληρονομιά.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό “Cultural Heritage as an Asset for
Responsible and Sustainable Tourism” και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς υπάρχουν διαθέσιμες στις παρακάτω ιστοσελίδες:
www.culturaltourism-network.eu/award-2018.htm
http://europa.eu/cultural-heritage/

