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Warszawa, 27 listopada 2013 r.

Targi Dziedzictwo rozszerzone o sektor ochrony zabytków
Konserwacja i restauracja zabytków to zagadnienia, o które wzbogacona zostanie druga edycja
Targów Dziedzictwo organizowanych w warszawskim Centrum MT Polska. Tym samym obok
propozycji z zakresu wyposażenia i sprzętu dla archiwów, bibliotek czy muzeów, na stoiskach
pojawią się aktualne rozwiązania służące ochronie różnorodnych obiektów zabytkowych. Części
ekspozycyjnej towarzyszyć będą eksperckie panele, które dostarczą kompleksowej wiedzy nt.
zachowania kulturowego dorobku na rzecz przyszłych pokoleń. Targi Dziedzictwo wspierane są
przez kluczowe dla branży instytucje i organizacje. Kolejna odsłona wydarzenia odbędzie się w
dniach 7-9 października 2014 r. przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

- Po sukcesie premierowych Targów Dziedzictwo, które ukierunkowane były głównie na potrzeby
archiwistów, bibliotekarzy i muzealników, zdecydowaliśmy o włączeniu do kolejnej edycji zagadnień
związanych z renowacją obiektów zabytkowych. Chcielibyśmy w ten sposób stworzyć warunki do
przedstawienia dotychczasowego dorobku w dziedzinie ochrony zabytków, a także umożliwić
prezentację najnowszych rozwiązań, które poszerzą zestaw narzędzi konserwatorskich. W efekcie
powstała impreza, która ma pomóc zabezpieczeniu rozmaitych obiektów dziedzictwa kulturowego i
historycznego, tak by jeszcze przez długie lata służyły jako źródło cennej wiedzy przyszłym pokoleniom
– mówi Bartosz Sosnowski, prezes Międzynarodowych Targów Polska, organizatora Targów
Dziedzictwo.

Bezpieczne zabytki i archiwa
Nowością drugiej edycji imprezy będzie odrębny sektor konserwacji i restauracji obiektów
zabytkowych, w którym zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz produktów i usług z tego zakresu.
Tematyka obejmie materiały, urządzenia i narzędzia dla osób zajmujących się renowacją zabytków
czy też firm prowadzących przy nich prace budowlane. Do udziału w imprezie zapraszane są również
instytucje działające na rzecz ochrony i opieki nad obiektami zabytkowymi, a także popularyzacji
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wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Podobnie jak podczas premierowych Targów Dziedzictwo nie
zabraknie też ofert dla muzealników, bibliotekarzy i archiwistów. Swoje propozycje przedstawią
bowiem producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy usług specjalistycznych dla zarządzanych
przez nich placówek.
Eksperckie rozwiązania branżowe
Obok prezentacji ofert, Targi Dziedzictwo pełnią też istotną funkcję szkoleniową. Wydarzeniu
towarzyszy bowiem rozbudowany program konferencji, które podejmują najważniejsze zagadnienia
związane z konserwacją zabytków, ale też zabezpieczeniem zbiorów w archiwach, bibliotekach i
muzeach. Impreza stanowi tym samym wartościowe źródło informacji o rynku dla osób z branży.
Wśród uczestników wydarzenia pojawią się więc przedstawiciele różnego rodzaju archiwów,
muzeów, bibliotek i innych i instytucji kulturalnych, służby ochrony zabytków, specjaliści z zakresu
usług konserwatorskich, a także właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych czy nawet pracownicy
uczelni i placówek naukowych.

Więcej informacji nt. imprezy dostępnych jest na stronie www.targidziedzictwo.pl.

***
Międzynarodowe Targi Polska to operator jednego z najnowocześniejszych obiektów wystawienniczoeventowych w Polsce - Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska - zlokalizowanego przy ul. Marsa 56c w
Warszawie. Obiekt ten jest w pełni dostosowany do organizacji targów, zjazdów, konferencji i eventów (w tym
bankietów, koncertów czy zawodów sportowych). Zajmuje łącznie 15 200 mkw., z czego 10 000 mkw. stanowi
funkcjonalna i klimatyzowana hala wystawiennicza, 4 000 mkw. teren zewnętrzny, zaś 1 200 mkw. nowoczesne
zaplecze konferencyjno-biurowe.
Międzynarodowe Targi Polska jest też organizatorem wielu dużych i ważnych biznesowo imprez targowych, w
tym China Expo Poland poświęconych współpracy handlowej z Chinami, Targów Event, Agroturystyka,
Regionalia i Dziedzictwo.
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