INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 2 października 2014 r.

Ponad 50 firm na II Targach Dziedzictwo
W Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie już wkrótce ruszają Targi Dziedzictwo
2014 poświęcone zabezpieczaniu dorobku naukowego, kulturowego czy historycznego. Na ponad
50 stoiskach pojawią się propozycje z zakresu wyposażenia i sprzętu dla archiwów, bibliotek oraz
muzeów. Nowością w tym roku będą rozwiązania służące ochronie zabytków – druga edycja
imprezy rozszerzona została bowiem o sektor konserwacji i restauracji tego typu obiektów.
Planowane są również specjalistyczne konferencje pod hasłem „Ochrona zbiorów muzealnych,
archiwalnych i bibliotecznych”, spotkania z ekspertami w ramach „Ogólnopolskich Dni
Konserwatorskich”, a także liczne wystawy prezentujące prace podejmowane na rzecz zachowania
dokonań minionych pokoleń. Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 7-9 października br. przy ul.
Marsa 56c w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest w ścisłej współpracy z kluczowymi dla
branży instytucjami.
Na rzecz zabytków
Podczas Targów Dziedzictwo swoją ofertę prezentować będą producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz
dostawcy usług specjalistycznych przydatnych w pracy bibliotekarzy, muzealników, archiwistów i
konserwatorów zabytków. Dzięki firmie Alstor będzie można zapoznać się m.in. z możliwościami
skanerów dokumentowych i wielkoformatowych. ARISCO z kolei przedstawi oprogramowania
komputerowe bazujące na najnowszych technologiach informatycznych, Mode - urządzenia i
programy do digitalizacji zbiorów, a Mikrofilm Service - systemy archiwizacji analogowej. Ciekawe
rozwiązania na rzecz ochrony obiektów przywiozą Gunnebo Polska – dostarczająca zintegrowane
systemy zabezpieczeń oraz ICS Polska – dystrybutor urządzeń elektronicznych systemów alarmowych
czy telewizji dozorowej. Szereg propozycji dla bezpiecznego przechowywania zbiorów zaprezentuje
Beskid Plus, a BudMax dostarczy pomysłów na wyposażenie archiwów, biur, urzędów, bibliotek czy
muzeów. Dzięki firmie LABE nie zabraknie płytek historycznych i cementowych do wykorzystania w
obiektach zabytkowych. Firma Anmark natomiast zapewni okucia drzwiowe z mosiądzu czy stali,
które z powodzeniem można zastosować przy renowacjach dworków i pałaców. Ponadto, na stoisku
LOXYS będzie okazja, by dowiedzieć się więcej nt. technologii stosowanej w ochronie dóbr,
praktycznie uniemożliwiającej wzniecenie ognia w pomieszczeniu. Dodatkowo profesjonalne usługi
dla konserwacji architektury zaproponuje firma BTM - dr Jurkiewicz, a ARTEC w zakresie dezynfekcji,
odkażania i odgrzybiania obiektów ruchomych. Na targach czekać będą też liczne wystawy
prezentujące różnorodne prace dla ochrony zabytków. W tym roku będzie można obejrzeć takie
wystawy jak: „Pamięć Świata. Pamięć Polski. Pamięć Warszawy” organizowaną przez Archiwum
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Państwowe w Warszawie, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Narodowe Centrum Kultury i
Stołeczną Estradę, „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju – prace
konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP”
przygotowaną przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, „Nieruchomości zabytkowe w
Wojsku Polskim” realizowaną przez Biuro Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej i
wiele innych.
- Drugie Targi Dziedzictwo prezentują jeszcze więcej rozwiązań, które pozwalają zachować cenne
obiekty czy zbiory będące świadectwem osiągnięć w zakresie kultury czy nauki. Dzięki poszerzeniu
formuły imprezy szereg narzędzi przydatnych w codziennej pracy znajdą tu nie tylko bibliotekarze czy
archiwiści, ale i specjaliści zajmujący się restauracją i konserwacją zabytków. Po raz kolejny silnym
filarem targów jest merytoryczny program prelekcji, podczas których krajowi eksperci dzielić się będą
aktualną wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem i ochroną naszego dziedzictwa – mówi
Bartosz Sosnowski, prezes MT Polska, organizatora imprezy.
Konserwacja i ochrona
Tegorocznej edycji Targów Dziedzictwo towarzyszą Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie organizowane
przez Stowarzyszenie Starożytników pod patronatem Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków, a także
Rafała Nadolnego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach tego
wydarzenia również zaplanowano szereg eksperckich prelekcji, m.in. panel dla wojewódzkich
konserwatorów zabytków, spotkanie dot. stanu zachowania zabytków sakralnych, a także aktualnych
problemów odnoszących się do zwalczania przestępczości przeciwko obiektom zabytkowym.
Podejmowane będą też tematy związane z finansowaniem rewitalizacji zabytków ze środków UE czy
orzecznictwem administracyjnym i konserwatorskim. Sponsorem głównym Ogólnopolskich Dni
Konserwatorskich została firma Griffin Real Estate, a partnerem Tor Służewiec. Druga część
merytorycznych spotkań na Targach Dziedzictwo odbędzie się pod hasłem „Ochrona zbiorów
muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. W ich trakcie omówione zostaną m.in. takie kwestie jak
bezpieczeństwo obiektów wypożyczonych na wystawy czasowe, ochrona zbiorów i zabytków przed
różnymi zagrożeniami, w tym pożarowymi. Nie zabraknie również zagadnień dot. zabezpieczania
nieruchomych dóbr kultury w resorcie obrony narodowej czy ochrony i profilaktyki konserwatorskiej
kolekcji i obiektów zabytkowych.
Jak wziąć udział?
Do Centrum MT Polska, gdzie odbywają się Targi Dziedzictwo, można dojechać samochodem – przy
obiekcie znajduje się 1500 miejsc parkingowych oraz stały postój taksówek. Skorzystać można też z
komunikacji miejskiej - w sąsiedztwie kursuje 11 linii autobusowych z różnych punktów stolicy, SKM –
linia S1 relacji Pruszków – Otwock oraz pociągi Kolei Mazowieckich ze Śródmieścia i Dworca
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Wschodniego. Targi otwarte są we wtorek, 7 października oraz w środę, 8 października, w godzinach
10:00-17:00, a w czwartek, 9 października, od 10:00 do 16:00. Wstęp na wydarzenie i udział w
prelekcjach są bezpłatne po dokonaniu rejestracji online, która będzie czynna do 5 października
włącznie. Na targi zarejestrować się można również na miejscu podczas imprezy.
Eksperckie wsparcie
Wydarzenie wspiera wiele kluczowych dla branży organizacji. Patronat honorowy nad targami objęli:
Janusz Piechociński, Minister Gospodarki; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy; dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny
Dyrektor Archiwów Państwowych; gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju; ks. Wiesław Alojzy Mering – Biskup
Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, a także Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. We współpracę merytoryczną z kolei włączyło się
ponad 20 instytucji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Infrastruktury Specjalnej,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP,
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Biblioteka Narodowa, Centralna
Biblioteka Wojskowa, Archiwum Państwowe w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w
Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kancelaria Prawna Elżanowski, Cherka &
Wąsowski, Gras Savoye Polska Sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, Stowarzyszenie
Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Muzealników
Polskich.
Więcej informacji znajduje się na www.targidziedzictwo.pl.
***
Międzynarodowe Targi Polska to operator jednego z najnowocześniejszych obiektów wystawienniczo-eventowych 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 Regionalia i Dziedzictwo.
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