Targi Dziedzictwo - w trosce o dziedzictwo kulturowe
W listopadzie w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbędą się 5. Targi Konserwacji
i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.
Wydarzenie

łączy

profesjonalistów,

którzy
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i

konserwację

zabytków

oraz digitalizację zbiorów pracują na rzecz zabezpieczenia dorobku narodowego.
Podczas tego najważniejszego w Polsce spotkania branżowego, które odbędzie się w dniach
7-9 listopada w Warszawie, konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą
mogli zapoznać się z szeroką ofertą wystawców, a także uczestniczyć w wartościowym programie
merytorycznym. Wydarzenie jest objęte honorowymi patronatami: Adama Struzika - Marszałka
Województwa Mazowieckiego, dr. Wojciecha Woźniaka - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
dr. Tomasza Makowskiego - Dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. 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 oraz Jego Eminencji Wielce
Błogosławionego Sawy - Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Z kolei Ogólnopolskim
Dniom Konserwatorskim, odbywającym się równolegle z targami, patronują 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.
Wszystko, by chronić dziedzictwo
Oferta wystawców z Polski i zagranicy obejmie tradycyjne usługi oraz najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne stosowane w konserwacji czy digitalizacji zabytków i zbiorów. Dostępne będą m.in.
skanery, drukarki, mikroskopy i oprogramowanie, paleta produktów niezbędnych przy pracach
rekonstrukcyjnych, renowacyjnych, archeologicznych oraz produkcji replik. Ważną część ekspozycji zajmą
systemy zabezpieczeń, również przeciwpożarowe, jak i rozwiązania niezbędne w archiwizacji.
Wśród wystawców Targów Dziedzictwo obecni będą przedstawiciele sektora publicznego, w tym
instytucje naukowe i badawcze, stowarzyszenia oraz urzędy państwowe. Nie zabraknie też firm i instytucji
prowadzących prace pomiarowe, projektowe, inwentaryzacyjne, audytowe czy zabezpieczające.
Bogactwo branżowej wiedzy
Wyjątkowy program merytoryczny, który co roku towarzyszy Targom Dziedzictwo, to zasługa współpracy
organizatora

z

najważniejszymi

instytucjami

oraz

organizacjami

branżowymi.

Będzie

składał

się on z dwóch części: „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich - teoria a praktyka” oraz „Ochrony zbiorów
muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Wśród omawianych tematów znajdą się te związane
z uregulowaniami prawnymi, organizacyjnymi, innowacjami i osiągnięciami w dziedzinie ochrony
dziedzictwa kultury. Poprowadzą je m.in. prelegenci z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa
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Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Starożytników czy Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków. Organizatorami konferencji i spotkań będą również reprezentanci Międzyuczelnianego
Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracowników archiwów i bibliotek z pewnością zainteresują panele
prowadzone przez specjalistów z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Biblioteki Narodowej
w Warszawie. Dodatkowo ofertę wystawców i wystąpienia ekspertów uzupełnią wystawy prezentowane
w hali wystawienniczej.
Organizatorzy Targów Dziedzictwo
Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy,
Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz firmą Archaios.
Więcej informacji o targach oraz szczegółowy program znajduje się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

