INFORMACJA PRASOWA

WARSZAWA, 31 PAŹDZIERNIKA 2017

Targi Dziedzictwo: technologia w służbie historii
Już 7 listopada 2017 w Warszawie rozpoczną się 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,
Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo. Jest to jedyna w Polsce impreza targowa adresowana
do środowiska konserwatorów zabytków, architektów, archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz
archeologów. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Targowo- Kongresowym przy ul. Marsa 56c i potrwa 3 dni.
Branżowe trendy i nowe rozwiązania

Szeroka paleta produktów i usług prezentowanych przez tegorocznych wystawców pokazuje, jak ważne we
współczesnej ochronie dziedzictwa są nowe technologie. Podczas 5. Targów Dziedzictwo pokazane zostaną m.in.
najnowocześniejsze kamery fluorescencyjne, skanery oraz drukarki 3D, będące dziś podstawowym narzędziem pracy
konserwatorów. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną najnowszej generacji mikroskopy biologiczne czy
urządzenia do polimeryzacji. Przedstawione zostaną także innowacyjne metody konserwacji, m.in. z użyciem
akceleratorów elektronowych. W ofercie wystawców będzie można znaleźć różnorodne systemy zabezpieczeń:
najnowszej generacji urządzenia alarmowe, systemy monitoringu wizyjnego oraz pożarowego, a także innowacyjne
urządzenia gaśnicze. Tegoroczne Targi Dziedzictwo to również okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą
producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych mebli dla muzeów, archiwów i bibliotek czy rozwiązań
inwentaryzacyjnych.
Technologia, doświadczenie, wiedza

Wydarzeniu jak co roku towarzyszą Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie i sesje poświęcone ochronie zbiorów
muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w ramach których eksperci z organizacji branżowych, urzędów administracji
państwowej oraz ośrodków akademickich poprowadzą szereg dyskusji i wykładów.
W programie przewidziano prelekcje dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie zabytków, gminnej ewidencji zabytków,
a także orzecznictwa administracyjnego i konserwatorskiego. Dyskutowana będzie rola samorządów i organizacji
pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury. Konserwatorów i architektów może zainteresować specjalny panel
poświęcony ich branżowej współpracy oraz dyskusja dotycząca pomysłów na poprawę estetyki polskich miast poprzez
m.in. opanowanie chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej. Archeologów z pewnością zaciekawi tematyka panelu
o badaniach na inwestycjach drogowych i najważniejszych problemach konserwatora archeologicznego.
Ważnym elementem będą prezentacje i prelekcje poświęcone innowacjom. Ciekawie zapowiada się m.in. prezentacja
zorganizowana z okazji obchodzonej w tym roku 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w trakcie której

przedstawione zostaną – dotychczas szerzej nieznane – radiacyjne metody konserwacji zabytków opracowane przez
polską noblistkę.
Podczas targów omawiane będą także zagadnienia dotyczące prewencji i profilaktyki w zwalczaniu przestępczości oraz
terroryzmu wobec dóbr kultury. Dużo uwagi zostanie poświęcone ochronie przeciwpożarowej obiektów zabytkowych i
muzealnych. Specjaliści opowiedzą o szerokiej gamie zabezpieczeń i systemów monitorujących – szczególnie ważnych
w przypadku zabytków drewnianych. Odrębne sesje tematyczne zostaną poświęcone ewakuacji zbiorów z muzeów,
archiwów i bibliotek.
Program merytoryczny wydarzenia obejmie również problematykę ochrony zabytków ruchomych. Pokazane zostaną
przykłady najnowocześniejszych technik konserwacji archiwaliów, cennych księgozbiorów, zabytkowych fotografii oraz
unikalnych czasopism. Natomiast uwagę archiwistów oraz bibliotekarzy mogą przyciągnąć prezentacje najnowszych
systemów ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych.
Na tegorocznych Targach Dziedzictwo nie zabraknie tematycznych wystaw. W tym roku pokazane będą m.in. zdjęcia
zabytkowych rezydencji, które zaprezentują polsko - niemieckie projekty konserwacyjne.
Organizatorzy
Gospodarzem imprezy jest firma MT Targi Polska oraz partnerzy: Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Stowarzyszenie
Starożytników,

Stowarzyszenie

Konserwatorów

Zabytków,

Uniwersytet

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego,

Stowarzyszenie Architektów Polskich, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz firma Archaios.
Prestiżowi partnerzy
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego, dr.
Wojciecha Woźniaka - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki
Narodowej, generała brygadiera. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, ks. bp. Michała Janochy - biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego
Sawy - prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami
Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz prof. dr. hab. Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków.

Lokalizacja oraz godziny otwarcia

Impreza odbędzie się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56c w Warszawie. Targi Dziedzictwo będą
otwarte w dniach 7 i 8 listopada w godzinach 10.00-17.00, natomiast 9 listopada w godzinach 10.00-16.00. Wszystkich
odwiedzających obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu.
Więcej informacji oraz szczegółowy program znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl
***
MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator imprez targowych, który obchodzi
w tym roku 25-lecie działalności. W maju tego roku firma otrzymała godło „Teraz Polska” - prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza
najwyższą jakość świadczonych usług.
Co roku firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które gromadzą ponad 2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W portfolio
firmy znajdują się targi bardzo dobrze znane za granicą, które w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń wystawienniczych.
Są to: EuroGastro, WorldHotel, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, Regionalia oraz Dziedzictwo.
Więcej informacji udzielają:
Ewa Prochowicz, Dyrektor Marketingu i PR, MT Targi Polska
eprochowicz@mttargi.pl, tel. +48 22 529 39 26
Maciej Parol, Avenew Media, obsługa prasowa MT Targi Polska
maciej@avenew.media, tel. +48 666 123 950

