Industriální stropy
- z bienále trvalá událost
PŘIPOJTE SE Industriální stopy 2012 …../
Připojte se a pomozte poznávat unikátní a stále ještě opomíjenou součást našeho
kulturního dědictví.
Připomeňte bezprostředně ohrožené stavby a areály, upozorněte na příklady nového
využití.
Vyústěním mnoha spontánních akcí a aktivit jsou Industriální stopy 2012 – den památek
techniky a průmyslového dědictví. Industriální stopy se od letošního roku poprvé - a pro příští
léta již pravidelně - konají v rámci týdne Dnů evropského dědictví, tentokrát o druhém
zářijovém víkendu 15. září 2012. Ten den by mělo být pro veřejnost otevřeno a zpřístupněno
co nejvíce staveb a areálů spjatých s minulostí techniky a průmyslové činnosti člověka.
Akce navazuje na první propojení Dnů evropského dědictví (EHD) a mezinárodního bienále
Industriální stopy v roce 2011, které se uskutečnilo v Žatci v souvislosti s uvedením prvního
dílu Industriální topografie (věnované Ústeckému kraji). Setkalo se s mimořádným ohlasem.
Upozornilo mimo jiné na vyhledávané téma nového využití dosud teprve objevovaných
památek a nových možností trávení volného času a industriální turistiky nejen po České
republice, ale napříč evropskými zeměmi.
Záměr organizovat Industriální stopy každoročně se připravuje již několik let a vychází ze
zkušeností a kontaktů především organizátorů dosavadních šesti bienále - Výzkumného
centra průmyslového dědictví FA ČVUT, Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI,
české sekce ICOMOS a Národního památkového ústavu NPÚ, ve spolupráci
s organizátorem Dnů evropského dědictví Sdružením historických sídel Čech, Moravy a
Slezska.
Připojte se svou akcí a iniciativou. Například otevřením dveří jindy nepřístupného objektu.
Zapojit se můžete například bezprostředním přihlášením do programu Dnů evropského
dědictví
–
bližší
podrobnosti
naleznete
na
webových
stránkách
EHD
(http://www.shscms.cz/ehd/cz/). Všichni, kteří se přihlásí a zpřístupní 15. září 2012 stavby a
areály spojené s památkami techniky a průmyslového dědictví, budou uvedeni v celostátním
katalogu otištěném v deníku MF Dnes.
Další možností, jak se stát součástí letošních Industriálních stop, je zaslání informací na
webový portál www.industrialnistopy.cz. Jeho součástí je i hojně navštěvovaný Kalendář, kde
budou zapojené stavby a akce průběžně prezentovány a propagovány. Prostor dostanou
rovněž na webových stránkách VCPD FA ČVUT, Národního památkového ústavu a ČKAIT,
tam budou zveřejněny všechny probíhající akce a adresy zpřístupněných objektů zapojených
do Industriálních stop 2012. Cílem je využít synergie rostoucího zájmu o kulturní dědictví
nejen pro jeho poznání, ale i záchranu a kultivované využití.
Obracíme se nejen na majitele či správce industriálních objektů, ale i na muzea, občanská
sdružení, spolky, pořadatele uměleckých a prezentačních akcí, výstav, exkurzí, setkání.
Připojte se.
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