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Drugiego dnia głos zabrali 
goście z Irlandii, Niemiec, Francji 
i Szwajcarii, którzy zapoznali uczest-
ników spotkania z problematyką
badań archeologicznych prowadzo-
nych na dużych inwestycjach dro-
gowych w tych krajach. 

Podczas pozostałej części obrad
pracownicy KOBiDZ, wojewódzkich
urzędów ochrony zabytków oraz
przedstawiciele instytucji nauko-
wych i firm prywatnych omawiali
różnorodne zagadnienia i problemy
związane z badaniami archeologicz-
nymi na inwestycjach drogowych. 
W referatach oraz w dyskusji poru-
szano takie tematy, jak: współpraca
KOBiDZ z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad, za-
gadnienia konserwatorskie i formal-
noprawne, etyka zawodowa, opra-
cowanie i publikowanie wyników

badań, magazynowanie zabytków,
współpraca inwestora i wykonaw-
cy. Gorące dyskusje dotyczące

tych kwestii toczyły się do końca
konferencji.

Jakub Wrzosek

2. Wystąpienie Generalnego Konserwatora Zabytków Tomasza Merty.
2. Speech given by Tomasz Merta, the General Conservator of Historical Monuments.

Aconference entitled “Archaeologi-
cal Research along Road Invest-

ment Routes – Challenges and Ac-
complishments”, held on 5-7 March
2009 in Warsaw, was organised by
the National Heritage Board of
Poland, the Scientific Society of
Polish Archaeologists and the Car-

dinal Stefan Wyszyński University
in Warsaw. The conference present-
ed the most interesting discoveries
made during excavations conducted
in 2006-2009. Guests from Ireland,
Germany, France and Switzerland
discussed archaeological investiga-
tions carried out in the course of

road investments in those countries.
The participants also considered
conservation and formal-legal prob-
lems, professional ethics, the prepa-
ration and publication of the re-
search outcome, the storage of his-
torical monuments, and the copera-
tion of the investor and the executor.

”ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ALONG ROAD INV ESTMENT ROUTES 
– CHALLENGES AND ACCOMPLISHMENTS”

Conference, Warsaw, 5-7 March 2009

DRUGIE EUROPEJSKIE FORUM DZIEDZICTWA 
„KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE: BRAM A DO DZIEDZICTWA”

Pierwsze Spotkanie Robocze, Paryż, 16 marca 2009 r.

Wdniu 16 marca 2009 r. w pa-
ryskim biurze Rady Europy

odbyło się Pierwsze Spotkanie Ro-
bocze dotyczące Drugiego Europej-
skiego Forum Dziedzictwa, którego
temat brzmi: „Kreatywność i Inno-
wacje: Brama do Dziedzictwa”. 

Drugiego Europejskiego Forum Dzie-
dzictwa. Zastanawiano się nad or-
ganizacją konferencji oraz sposo-
bami sprawnego przeprowadzenia
towarzyszących obradom dyskusji.
Zaproponowane zostały trzy głów-
ne ścieżki tematyczne: dziedzictwo 

W spotkaniu uczestniczyło 13 eks-
pertów związanych z EDD i instytu-
cjami odpowiedzialnymi za ochro-
nę dziedzictwa w krajach człon-
kowskich UE.

W trakcie spotkania omówiono
różne aspekty tematu przewodniego
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i film, dziedzictwo i techniki inno-
wacyjne w promocji i edukacji,
dziedzictwo w Internecie (i sposoby
wykorzystania Internetu do promo-
cji). Poruszono kwestię prezentowa-
nych podczas Forum zagadnień,
omówiono i dokonano wstępnej

selekcji tematów do dyskusji, a tak-
że wstępnie ustalono termin Forum,
który powinien pokrywać się z ter-
minem Dorocznego Spotkania Ko-
ordynatorów EDD. Kolejnym eta-
pem przygotowań do Forum będzie
zaproponowanie przez ekspertów

case studies do przedstawienia pod-
czas konferencji oraz wybór specja-
listów mogących przygotować wpro-
wadzenia do poszczególnych tema-
tów wybranych do dyskusji.

Aleksandra Chabiera

The First Preparatory Meeting
concerning the 2nd European

Heritage Forum (”Creativity and
Innovation: The Gateway to Herit-
age”) was held in the Parisian

offices of the Council of Europe on
16 March 2009. 

The participants of the meeting
considered the organisation of the
conference, selected the discussion

topics, and initially established the
date of the Forum, which should
coincide with the Annual Meeting
of EDD Coordinators. 

SECOND EUROPEAN HERITAGE FORUM
”CREATIV ITY AND INNOVATION: THE GATEWAY TO HERITAGE”

First Working Meeting, Paris, 16 March 2009

„KULTURA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. 
ŚRODOWISKO, ŁAD PRZESTRZENNY, DZIEDZICTWO” 

Konferencja UNESCO i MKiDN, Warszawa, 30 marca 2009 r. 

Dnia 30 marca 2009 r. w gma-
chu sejmu Rzeczpospolitej

Polskiej, w Sali Kolumnowej, mia-
ła miejsce konferencja „Kultura 
a zrównoważony rozwój. Środowi-
sko, ład przestrzenny, dziedzictwo”,
objęta honorowym patronatem
Marszałka Sejmu RP i Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorem tego wydarzenia był
Polski Komitet ds. UNESCO we
współpracy z Ministerstwem Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

Zorganizowanie konferencji po-
dyktowane zostało potrzebą przy-
bliżenia posiadającej fundamen-
talne znaczenie dla naszego kraju
problematyki zrównoważonego roz-
woju oraz niezwykle ważnej w tym
procesie roli kultury, a także koniecz-
nością przypomnienia idei wyra-
żonych w konwencjach i innych
dokumentach UNESCO. Warto
wspomnieć choćby o ratyfikowanej
przez Polskę w 2007 r. Konwencji

dotyczących stanu naszego otocze-
nia obecnie oraz w przyszłości. 
W wielu wypowiedziach, podejmo-
wanych również podczas dyskusji,
wyrażano konieczność kontynuacji
takiego interdyscyplinarnego podej-
ścia do zagadnień kultury i jej
znaczenia w procesie rozwoju, a tak-
że prowadzenia dalszego dialogu,
którego efektem powinny być jak
najszybciej ustalenia legislacyjne.
Podkreślano również niezwykle
ważną rolę edukacji kulturalnej nie
tylko w sektorze szkolnictwa, ale
przede wszystkim na poziomach
ogólnospołecznym i decydenckim.

Wygłoszone podczas konferen-
cji referaty znalazły się w większo-
ści w wydanej specjalnie na tę
okazję publikacji pod redakcją
naukową prof. dr. hab. Ryszarda
Janikowskiego i prof. dr. hab. Ka-
zimierza Krzysztofka.

Margerita Szulińska

w sprawie ochrony i promowania
różnorodności form wyrazu kultu-
rowego, gdzie w szczególny sposób
wskazuje się na udział szeroko ro-
zumianej kultury w realizacji polity-
ki rozwoju. 

Program konferencji przewidy-
wał podział obrad na dwie części
poprzedzone wprowadzeniem w po-
staci wystąpień gości honorowych
oraz przedstawicieli organizatorów.
Do wygłoszenia referatów, które
ogniskowały się wokół dwóch tema-
tów: „Kultura warunkiem współczes-
nego rozwoju” oraz „Dziedzictwo
kulturowe, ład przestrzenny, społe-
czeństwo obywatelskie”, zaproszono
wybitnych specjalistów reprezentu-
jących różnorodne dziedziny nauki,
takie jak: ekonomia, socjologia kul-
tury, kulturoznawstwo, architektura,
edukacja czy zarządzanie kulturą.
Uczestnicy konferencji mieli okazję
zapoznać się z różnorodnym podej-
ściem do poruszanych zagadnień,


