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Wprowadzenie 

Ten dokument przedstawia projekt kryteriów opracowanych przez UHAM w celu zdefiniowania 
najbardziej obiecującego wymiaru waloryzacji projektów NDK. Projekt zostanie omówiony podczas 
konferencji internetowej, która odbędzie się pod koniec stycznia 2020 r. między UHAM (PP08), LP 
i partnerami i osobami pracującymi przy realizacji projektu ARTISTIC. Po konferencji internetowej 
partnerzy projektu zorganizują i zrealizują lokalne wydarzenia w celu przedstawienia zestawu 
kryteriów i omówienia go z lokalnymi podmiotami publicznymi. Lokalne wydarzenia umożliwią 
partnerom i współpracownikom przedstawienie zestawu kryteriów i omówienie ich z lokalnymi 
interesariuszami NDK, którzy będą również mogli zaproponować ulepszenia zestawu kryteriów. Ta 
dyskusja z podmiotami publicznymi jest niezbędna, aby uwidocznić różne potrzeby i sytuację każdego 
regionu w ramach celów projektu ARTISTIC. Po zakończeniu wydarzeń wszyscy PP prześlą swoje raporty 
na temat lokalnych działań do UHAM, dotyczące wyników prezentacji i dyskusji z podmiotami 
publicznymi. UHAM zgromadzi następnie wszystkie raporty i zaprezentuje „Raport dostosowanych 
zdarzeń w celu przedstawienia zestawu kryteriów” (D.T4.4.3). 

Następnie UHAM będzie w stanie wspólnie ze wszystkimi partnerami opracować „Manifest ARTISTIC dot. 
waloryzacji NDK” (D.T4.4.4), który dotyczył będzie społecznego i marketingowego wymiaru NDK oraz 
wymaganej dywersyfikacji zasobów. Manifest podkreśli misję funduszy prywatnych i publicznych oraz 
rolę metod finansowania, m.in. crowdfunding dla waloryzacji NDK. 

Odnośniki i załączniki zawierające więcej informacji na temat waloryzacji i zrównoważonego rozwoju 
NDK znajdują się na końcu dokumentu. 

 

1. Kryteria określające najbardziej obiecujący wymiar 

waloryzacji  projektów NDK  

Zanim ustalimy kryteria definiowania najbardziej obiecującego wymiaru waloryzacji projektów  
NDK, musimy pamiętać o kilku istotnych aspektach związanych z pracą w dziedzinie NDK i jej 
powiązaniach. Zgodnie z Konwencją UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
(NDK) „niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza praktyki, reprezentacje, wyrażenia, wiedzę, 
umiejętności - a także związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzenie kulturowe – 
które społeczności, grupy, a w niektórych przypadkach osoby uznają za część swojego dziedzictwa 
kulturowego”(UNESCO 2003). NDK oferuje społecznościom i grupom poczucie tożsamości i ciągłości, 
promując szacunek dla różnorodności kulturowej i ludzkiej kreatywności (tamże). 
 

Ochrona i waloryzacja NDK jest kluczem do utrzymania tradycyjnych praktyk i wiedzy przy życiu. W 
ramach projektu ARTISTIC wszyscy partnerzy projektu dążą do wspierania lokalnych partnerów, którzy 
już pracują w obszarze tematycznym związanym z NDK lub chcą to zrobić, waloryzując je 
i zabezpieczając, a także przyczyniając się i promując rozwój regionalny w swoich regionach. Według 
UNESCO, ochrona to:  

 zapewnienie żywotności niematerialnego dziedzictwa kulturowego,  

 w tym identyfikacja, dokumentacja, badania, konserwacja, ochrona, promocja, udoskonalanie, 
przekazywanie, szczególnie poprzez edukację formalną i poza formalną,  

 a także rewitalizacja różnych aspektów takiego dziedzictwa. (UNESCO 2003)1  

 

                                                           
1 For more information about the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage see: 

https://ich.unesco.org/en/convention (Retrieved February 4, 2019) 
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1.1. Wartość Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (NDK) 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest siłą napędową rozwoju gospodarczego, obejmującą 

różnorodne działania produkcyjne o wartości pieniężnej i niemonetarnej, wzmacniające lokalne 

gospodarki (UNESCO 2015: 9).
2
 

Jednak, pracując nad waloryzacją NDK i jak już wspomniano w wypracowanym w ramach projektu 

ARTISTIC zestawie narzędzi, bardzo ważne jest, aby pamiętać, że „wartość niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego określają same społeczności” (UNESCO 2011: 4). UNESCO (tamże) podkreśla, 

że to społeczności „uznają te przejawy jako część swojego dziedzictwa i uważają je za wartościowe”. 

Jest to kluczowa kwestia, o której musimy pamiętać, my, partnerzy, którzy chcemy wspierać podmioty 

publiczne w waloryzacji NDK w celu promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Dlatego dla nas i partnerów ważne jest, aby pamiętać o tym, co mówi UNESCO: 

“Ile stracimy, jeśli coroczny festiwal, który przyciąga osoby spoza społeczności, nie 

odbędzie się w tym roku? Ile byłoby konieczne, aby nauczyć społeczność wiedzy i 

umiejętności, które pozwoliły im wspólnie zorganizować festiwal i wystąpić na nim? Ile 

stracimy, jeśli tradycyjny system gospodarki wodnej lub gruntowej dla rolnictwa zostanie 

zakłócony przez krótkoterminowe działania rynkowe zorientowane na korzyści? Kosztem 

pozbawiania społeczności niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest szkoda 

ekonomiczna spowodowana zanikaniem bezpośrednich lub pośrednich wartości 

ekonomicznych lub zagrożeniem dla spójności społecznej i wzajemnego zrozumienia 

społeczności. Erozja lub zakłócenia w przekazywaniu niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego mogą pozbawić społeczność jej markerów społecznych, prowadzić do 

marginalizacji i nieporozumień oraz spowodować zanikanie i konflikt tożsamości.” (UNESCO 

2011: 4) 

Aby waloryzować NDK, promując zrównoważony rozwój lokalny, musimy być świadomi wielu 
aspektów wymienionych w strategii projektu ARTISTIC opracowanej we współpracy ze wszystkimi 
partnerami.  Musimy zbadać, które kryteria należy wziąć pod uwagę, aby NDK można było waloryzować 
i prawidłowo promować rozwój gospodarczy regionu. 

Jak wspomniano w strategii projektu ARTISTIC, nie ma tajnej receptury ani standardowego 
modelu, który można łatwo dostosować do zasobów i finansowania NDK w każdym regionie i każdym 
typie NDK. Warunki regionalne i lokalne są specyficzne i różnorodne, ponieważ NDK nie jest towarem 
jak każdy inny.  
Dlatego zawsze ważne jest, aby pamiętać, że NDK jest:  

 połączone z ludźmi i grupami,  

 osadzone w historycznych kontekstach społecznych, 

 uwikłane w lokalne warunki środowiskowe,  

 wymagające konkretnych, indywidualnie dopasowanych rozwiązań finansowych.  
 

Zawsze należy brać pod uwagę „Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego” oraz „Rejestr najlepszych praktyk ochronnych” UNESCO, aby przestrzegać zasad ochrony 
i wzmocnienia NDK.3 
 

 

 

                                                           
2 For more detailed information about ICH and sustainable development, see UNESCO’s publication titled “Intangible 

Cultural Heritage and Sustainable Development” (2015), available at: https://ich.unesco.org/doc/src/34299-EN.pdf 
3 The “UNESCO’s Register of Best Safeguarding Practices” is available online at https://ich.unesco.org/en/publications-

of-the-lists-00492#register-of-best-safeguarding-practices (Retrieved February 7, 2019) 
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Niematerialne dziedzictwo kulturowe i zrównoważony rozwój według UNESCO 

Według UNESCO (2015: 2) niematerialne dziedzictwo kulturowe może przyczyniać się do 

zrównoważonego rozwoju w każdym z jego trzech wymiarów (ekonomicznym, społecznym 

i środowiskowym) oraz do wymogu pokoju i bezpieczeństwa jako podstawowych warunków 

zrównoważonego rozwoju. NDK jest również częścią Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 

2030, która stanowi plan działania odnoszący się do trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju 

poprzez 17 celów zrównoważonego rozwoju (tamże). Bardzo ważne dla naszego projektu jest 

zapamiętanie, że cele te „muszą opierać się na włączającym zarządzaniu i swobodzie wyboru własnego 

systemu wartości” (UNESCO 2015: 3).  

Jak pisze UNESCO (2015: 9), niematerialne dziedzictwo kulturowe ma zasadnicze znaczenie dla 

utrzymania źródeł utrzymania grup i społeczności. NDK może pomóc w generowaniu dochodu, 

sprawiedliwego handlu i pracy „dla szerokiego grona osób, w tym osób biednych i podatnych na 

zagrożenia”. Dlatego NDK, jeśli zostanie odpowiednio waloryzowane i zabezpieczone, może być 

źródłem innowacji mającej na celu wzrost gospodarczy. Zawsze należy szanować tradycję i istotę 

konkretnego NDK. UNESCO wskazuje, że w razie potrzeby i możliwości nowe materiały można nawet 

dostosować do starych potrzeb, „na przykład, gdy niektóre surowce są rzadkie lub niedostępne, 

podczas gdy stare umiejętności stanowią odpowiedź na nowe wyzwania, na przykład w przypadku 

systemów czasowych przekazy kulturowe są dostosowane do technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych” (UNESCO 2015: 10). Poza przyczynianiem się do wzrostu gospodarczego, 

niematerialne dziedzictwo kulturowe pomaga promować pokój oraz zapobiegać lub rozwiązywać spory. 

(Tamże: 11-12). Dlatego ochrona NDK sprzyja również pokojowi i bezpieczeństwu (tamże: 12). 

 

1.2. Niepraktykowane dziedzictwo 

Gdy zaczniemy pracę z waloryzacją NDK, istnieje ryzyko, że nastąpi jego utowarowienie. Może się to 

na przykład zdarzyć, gdy odizolujemy NDKod jego dziewiczych procesów i niewłaściwie wykorzystamy 

go do wzrostu gospodarczego, na przykład wyłącznie w celach turystycznych. Dzieje się tak również 

wtedy, gdy nosicielami NDK nie są beneficjenci, lecz stowarzyszenia turystyczne, a nawet firmy. 

Ponadto może się zdarzyć, że marketing zewnętrzny może sprzyjać rewaluacji wizerunku całego 

regionu lub miasta bardziej niż widoczności lub dochodom twórców lub osób podtrzymujących NDK. 

Istnieje również ryzyko, że skomercjalizowane produkty i inscenizowane pomieszczenia produkcyjne 

staną się bardziej dominujące, oddzielając je od INDK i jego społeczności. Dlatego zawsze należy 

pamiętać: „im większa przepaść w stosunku do jednostek podtrzymujących i twórców, tym większe 

ryzyko zniszczenia dziedzictwa!”. 

 

2. Które kryteria określają najbardziej obiecujący wymiar 

waloryzacji projektów NDK i czynią NDK atutem dla 

rozwoju regionalnego? 

Opierając się na strategii ARTISTIC i wynikach wdrożonych działań pilotażowych, zastosowano tutaj 
listę kryteriów do omówienia podczas konferencji internetowej z partnerami i współpracownikami 
ARTISTIC:  
 
Pokaż NDK „w świetle dziennym”, spraw, aby było znany i widoczne 

 waloryzuj, wspieraj, wzmacniaj NDK z korzyścią dla całego społeczeństwa, np. poprzez 

znajdowanie nowych rozwiązań w zakresie integracji, dzielenia się kulturą i historią oraz 

szacunek dla różnych kultur i stylów życia, zrównoważony lokalny rozwój gospodarczy, 
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waloryzację niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które często pozostaje niewidoczne dla 

oczu dużej części społeczeństwa. 

 

 Nie zamykaj NDK w muzeach, ale przybliżaj je i udostępniaj ludziom.  

 

 Interesuje nas NDK, które otwiera umysł i jest dostępne dla wszystkich! Na przykład jeden 

z naszych projektów we Włoszech waloryzuje tradycyjne piosenki, odkrywając na nowo użycie 

dialektu. Dzięki temu przypomina nam, że część naszego społeczeństwa wyemigrowała do 

Ameryki, aby zarobić na życie. W ten sposób projekt ten waloryzuje NDK i daje nam możliwość 

zbadania i ponownego odkrycia naszego dziedzictwa, otwarcia naszych umysłów i rozważenia 

migracji w inny sposób. 

 

 Pamiętaj, że „po utracie wiedzy, pieniądze nie mogą jej przywrócić”. 

 

 

Cechy szczególne i specyfika NDK  
 

 Każde NDK jest wyjątkowe w odniesieniu do wiedzy, biegłości i wiedzy specjalistycznej, które 
stanowią jego rdzeń, który należy zachować. 
 

 Musimy zrozumieć NDK w jego specyficznym kontekście regionalnym i lokalnym!!!  
 

 Ważne i konieczne jest przestrzeganie i uwzględnianie specyficznych warunków regionalnych, 
dostosowanie narzędzi, metod i technik, aby pomóc lokalnym podmiotom NDK w inicjowaniu 
lub ulepszaniu ich projektów.  

 
 
 
Włączenie osób / jednostek podtrzymujących NDK (depozytariuszy), grup i twórców we wszystkich 
fazach projektu 
 

 Projekty dotyczące waloryzacji NDK muszą obejmować osoby, które są jego depozytariuszami 
we wszystkich fazach projektu (od planowania do jego zakończenia). Dlatego konieczne jest 
zaangażowanie depozytariuszy NDK, społeczności lub ich grup i towarzyszenie przez nich 
procesowi waloryzacji projektu NDK, wspierając go na wszystkie sposoby i możliwości. 
 

 Pamiętajmy: im większa luka w stosunku do depozytariuszy i twórców, tym większe ryzyko 
utowarowienia NDK! 

 
 
 
Szacunek 
 

 Musimy szanować istotę, potrzeby i życzenia depozytariuszy NDK, społeczności lub grupy, nie 
zmieniając NDK jedynie w ogólny i banalny produkt, które mogłyby utracić jego znaczenie, sens 
i podstawową wartość kulturową. 
 

 Musimy szanować prawa własności intelektualnej depozytariuszy NDK, społeczności lub grupy 
i wspierać ich w tej kwestii. 

 

 Jako partnerzy musimy szanować zasady etyczne dotyczące ochrony NDK zgodnie z „Etycznymi 
zasadami ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego” UNESCO (2015). 
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Wsparcie i widoczność 
 

 Ważne jest, aby pomóc twórcom rozpoznać i nazwać ich wartości i motywacje, aby mogli 
zostać wykryci lub zidentyfikowani jako depozytariusze NDK, a inni też mogli to rozpoznać. 

 
 To „objawienie” (nagłe objawienie lub wgląd) ma ogromne znaczenie również dla stworzenia 

przyszłego przedsiębiorstwa opartego na działaniach w zakresie NDK (jego misji, wizji itd.). 
 

 Wspierając projekty dot. waloryzacji NDK, ważne aby mówić o ochronie, promowaniu 
i pozyskiwaniu zasobów NDK, a nie tylko ich finansowaniu. 

 
 
Szkolenia:  

 
 Ważne jest, aby stale oferować umiejętności techniczne i wiedzę posiadaczom NDK, grupie lub 

społeczności, aby mogli rozpocząć, rozwinąć lub ulepszyć swój projekt kulturalny, inicjatywę 
lub przedsięwzięcie.  
 

 Konieczne jest przeszkolenie lokalnych podmiotów NDK w zakresie różnych metod 

finansowania, takich jak crowdfunding i machtfunding, aby umożliwić im rozpoczęcie projektu 

lub inicjatywy NDK. 

 

 Konieczne jest dokładne przyjrzenie się nie tylko odosobnionym modelom finansowania, ale 

także szerokiej gamie tradycji kulturowych, od ustnych tradycji i wypowiedzi, sztuk 

scenicznych, praktyk społecznych, rytuałów i wydarzeń świątecznych, wiedzy i praktyk 

dotyczących przyrody i wszechświata po tradycyjne rzemiosło aby określić odpowiednie metody 

finansowania.  

 
 Ważne aby towarzyszyć uczestnikom NDK na wszystkich etapach projektu, szkoląc ich 

w zakresie różnych umiejętności, takich jak doskonalenie komunikacji, strategie marketingowe 
i prawa własności intelektualnej. 

 
 
 
Wsparcie networkingu 

 
 Budowanie lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych sieci operatorów kultury, 

aby wzmocnić projekty i inicjatywy NDK, zapewniając trwałość waloryzacji projektów NDK 
i rozwój lokalny. 

 

 Ważne jest, aby współpracować z lokalnymi i regionalnymi instytucjami w celu promowania 

lokalnego NDK, przyczyniając się do jego społecznego uznania i prezentacji w innych miejscach 

i grupach publicznych. 

 

 

Waloryzacja „potencjału” NDK 

 

 Ważne jest, aby uznać NDK za coś wartego zachowania.  

 

 Konieczna jest waloryzacja historii regionu i jego grup NDK oraz rosnącego lokalnego rynku, 

produktów i ich wartości kulturowej. 
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 Konieczne jest umieszczenie NDK w szerszym kontekście, aby zachować, opowiadać i ponownie 

pisać związane z nim historie. W ten sposób wzmocnimy znaczenie NDK i utrzymamy wiedzę na 

temat jego zachowania.  

 

 Waloryzacja dziedzictwa kulturowego oznacza ponowne czytanie i proponowanie go 

w innowacyjny sposób, a nie tylko jako zachowanie przeszłości: w trakcie projektu zdaliśmy 

sobie sprawę, że musimy przekazywać kulturę w sensie generatywnym, a nie jak obraz 

statyczny lub kopia przeszłości. Nie możemy połączyć naszej przyszłości z czasami 

starożytnymi, nie kwestionując ich. „Jeśli chcesz, aby NDK  przetrwało, musisz wprowadzić 

innowacje w sposobie, w jaki społeczność i młodzi ludzie żyją zgodnie z ich wartościami 

i tradycjami”, powiedział jeden z naszych włoskich operatorów kultury. 

 

 

 

Rozpoznanie potencjału NDK i tworzenie przestrzeni dla NDK 

 

 Ważne jest, aby rozpoznać potencjał NDK i stworzyć dla niego przestrzeń, ponieważ innowacje 

są potencjalnie nieskończone, a dziedzictwo może żyć w czasie, gdy zostanie przekazane.  

 

 Konieczne jest otwarcie przestrzeni do refleksji i eksperymentów nowych połączeń oraz 

promowanie narodzin nowych koncepcji i nowych praktyk, które wzbogacają samą kulturę 

w innowacyjny sposób. 

 

 Bardzo ważne jest zachęcenie zainteresowanych stron do większego zaangażowania: 

podmiotów politycznych i decydentów, naukowców i pośredników, podmiotów finansowych 

i przedsiębiorstw.  

 
 
 
Identyfikowanie się ludzi z NDK 
 

 Aby osiągnąć lokalny lub regionalny zrównoważony rozwój, ważne jest promowanie idei 

identyfikowania się ludzi z NDK i wszystkimi aspektami związanym z nim.  

 

 
 
Poza tym partnerzy i współpracownicy projektu ARTISTIC będą: 
 
Pracować w sposób zrównoważony z depozytariuszami, społecznościami i grupami NDK aby: 
 

 ciągle zapewniać informacje i szkolenia dla depozytariuszy NDK, społeczności lub grup, które 
chcą rozpocząć projekt lub inicjatywę, 

 promować, zachęcać i często wspierać działania szkoleniowe w zakresie waloryzacji NDK 
i zrównoważonego rozwoju w określonych regionach, aby zapewnić trwałość projektów, 

 zapewniać stałą współpracę z lokalnymi podmiotami publicznymi i zainteresowanymi stronami 
NDK w celu promowania waloryzacji NDK, 

 na poziomie lokalnym wyjść naprzeciw stowarzyszeniom i nieformalnym grupom, które już 
działają na rzecz realizacji projektów dotyczących NDK w nieskoordynowany sposób, aby 
uświadomić im ich rolę i rosnący potencjał. 
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Poprawa i wspieranie działań networkingowych wśród wszystkich zaangażowanych podmiotów 
 

 Zachęcanie i pomoc w tworzeniu sieci między różnymi grupami, aby utrzymać cel projektu 
ARTISTIC. 

 
 Wspieranie i ulepszanie rozwoju krajowych, regionalnych i lokalnych sieci różnych 

zainteresowanych stron w celu wzmocnienia procesów wymiany i uczenia się. 
 

 Opracowanie strategii efektywnej koordynacji sieci regionalnej. Jest to zasadnicze kryterium 

dla podtrzymania procesu waloryzacji NDK. Pomaga to uniknąć ryzyka, że niektóre inicjatywy 

nie staną się widoczne ze względu na zaangażowanie podmiotów, które nie współdziałają ze 

sobą w synergiczny sposób. 
 
 

Namierzanie i monitorowanie wsparcia lokalnego, regionalnego, krajowego lub transnarodowego 

 Ważne jest określenie, gdzie można uzyskać wsparcie lokalne, regionalne, krajowe lub 

transnarodowe, takie jak izby handlowe, stowarzyszenia handlowe, fundacje, rządy lokalne, 

regionalne i stanowe (takie jak Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Ważne aby 

przyciągać uwagę i zdobyć zaufanie osób fizycznych i ogółu społeczeństwa, przekonując różne 

zainteresowane strony, aby stały się zwolennikami i inwestorami dla inicjatyw w zakresie 

NDK.     

 Regionalne zaangażowanie w NDK jest niezbędne, pomagając depozytariuszom NDK, 

społeczności lub grupie znaleźć lokalnych, regionalnych i krajowych sponsorów. Gdy region 

oficjalnie „zauważy” praktykę lub rzemiosło jako NDK, obywatele zwrócą na to większą uwagę. 

Ponadto osoby zaangażowane w NDK będą czuły się szanowane i uznawane, co może prowadzić 

do większej wiedzy o NDK i większego wsparcia dla niego. Na przykład oficjalne lokalne, 

regionalne i krajowe etykiety mogą być wykorzystywane do reklamy i ułatwiają widoczność 

NDK poza kontekstem lokalnym. 

 Konieczne jest również promowanie zaangażowania całej społeczności poprzez wolontariat, 

zapewnienie przestrzeni i zasobów materialnych, poprzez uwzględnienie go w rutynowych 

pracach administracji publicznej lub prywatnej organizacji. Jest to co najmniej tak samo 

konieczne, jak środki pieniężne dla lokalnego, zrównoważonego rozwoju. 

 Inwestorzy prywatni powinni również brać udział w lokalnych i regionalnych projektach NDK, 

ważne jest zatem podnoszenie ich świadomości faktu, że aktywa NDK generują rentowność 

i mogą być finansowane. 

 Ważne jest zaangażowanie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu lokalnej 

waloryzacji NDK oraz promowania tożsamości i zaangażowania firmy. 

 

 

Promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń 

 
Promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń między projektami waloryzacyjnymi NDK w regionach 
Europy Środkowej i za granicą jest kluczowym aspektem. 
 
 
Odpowiednie modele do waloryzacji, zarządzania i finansowania inicjatyw NDK 

 Pomoc projektom w różnych regionach Europy Środkowej odnaleźć różne odpowiednie modele 
waloryzacji, administrowania i finansowania NDK wspierające ich w pracy z depozytariuszami 
NDK i obywatelami, a także podmiotami finansowymi. 
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 Wspieranie zespołu projektowego w celu skutecznego komunikowania się z zainteresowanymi 
stronami (grupą referencyjną, lokalnym podmiotem decyzyjnym itp.). 

 
 Ciągłe monitorowanie zaangażowania zespołu projektowego. 

 

 Opracowanie i promowanie idei, że finansowanie społecznościowe i dodatkowe metody 

finansowania są odpowiednimi narzędziami do finansowania projektów i nowych działań 

związanych z NDK. 

 

 

 

Przepisy lokalne, regionalne i krajowe 

 

 Uwrażliwianie odpowiednich lokalnych podmiotów publicznych i rządu na potrzebę działań w 

zakresie proponowania i zatwierdzania lokalnych, regionalnych lub krajowych regulacji, oraz 

opracowywania i wdrażania specyficznych regionalnych przepisów. 

 

 Promowanie tematu waloryzacji NDK w ramach regionalnych i krajowych programów i działań 

związanych z planowaniem terytorialnym. 

 

 

 

Tworzenie powiązań między NDK a rynkiem i polityką publiczną 

 

 Łączenie inicjatyw związanych z NDK ze specyficznymi i odpowiednimi umiejętnościami dla 

zawodów zorientowanych na rozwój w przyszłości. 

 

 Tworzenie powiązań i synergii z innymi politykami publicznymi w celu optymalizacji wysiłków 

i zasobów. 
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4. Załącznik 1 - Zasady etyczne ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego 

Jak już wspomniano, kiedy pracujemy nad waloryzacją NDK i zrównoważonym rozwojem 

regionalnym, musimy być świadomi etycznych zasad ochrony NDK. Zasady etyczne dotyczące ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego zostały opracowane w 2003 r. W ramach Konwencji UNESCO 

w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz istniejących międzynarodowych 

instrumentów normatywnych chroniących prawa człowieka i prawa ludności tubylczej.  

Te zasady etyczne służą za podstawę do opracowania szczegółowych kodeksów etycznych 

i narzędzi dostosowanych do warunków lokalnych i sektorowych: 

1) Społeczności, grupy oraz, w stosownych przypadkach, jednostki powinny odgrywać główną rolę 

w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

2) Prawo wspólnot, grup oraz, w stosownych przypadkach, osób fizycznych do kontynuowania 

praktyk, reprezentacji, wyrażeń, wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia żywotności 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego powinno być uznane i przestrzegane. 

3) Wzajemny szacunek, a także szacunek i wzajemne uznanie niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego powinny przeważać w interakcjach między państwami oraz między społecznościami, 

grupami i, w stosownych przypadkach, jednostkami. 

4) Wszelkie interakcje ze społecznościami, grupami oraz, w stosownych przypadkach, osobami, które 

tworzą, chronią, utrzymują i przekazują niematerialne dziedzictwo kulturowe, powinny 

charakteryzować się przejrzystą współpracą, dialogiem, negocjacjami i konsultacjami oraz być 

uzależnione od ich bezpłatnej, uprzedniej, stałej i świadomej zgody. 

5) Należy zapewnić społecznościom, grupom i osobom dostęp do instrumentów, przedmiotów, 

artefaktów, przestrzeni kulturowych i przyrodniczych oraz miejsc pamięci, których istnienie jest 

konieczne do wyrażenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym w sytuacjach konfliktu 

zbrojnego. Należy w pełni przestrzegać zwyczajowych praktyk regulujących dostęp do 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, nawet jeśli mogą one ograniczać szerszy dostęp 

publiczny. 

6) Każda społeczność, grupa lub jednostka powinna oceniać wartość swojego niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, a to niematerialne dziedzictwo kulturowe nie powinno być przedmiotem 

zewnętrznych ocen wartości. 

7) Społeczności, grupy i osoby tworzące niematerialne dziedzictwo kulturowe powinny korzystać 

z ochrony moralnych i materialnych interesów wynikających z takiego dziedzictwa, a zwłaszcza 

z jego użytkowania, badań, dokumentacji, promocji lub adaptacji przez członków społeczności lub 

innych. 

8) Należy stale szanować dynamiczną i żywą naturę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Autentyczność i wyłączność nie powinny stanowić obaw i przeszkód w ochronie niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego. 

9) Społeczności, grupy, lokalne, krajowe i ponadnarodowe organizacje oraz osoby powinny dokładnie 

ocenić bezpośredni i pośredni, krótko- i długoterminowy, potencjalny i ostateczny wpływ każdego 

działania, które może wpłynąć na żywotność niematerialnego dziedzictwa kulturowego lub 

społeczności, które go praktykują. 
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10) Społeczności, grupy oraz, w stosownych przypadkach, osoby fizyczne powinny odgrywać znaczącą 

rolę w określaniu, co stanowi zagrożenie dla ich niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym 

w dekontekstualizacji, utowarowieniu i wprowadzaniu go w błąd, a także w podejmowaniu 

decyzji, jak zapobiegać takim zagrożeniom i je minimalizować. 

11) Należy w pełni szanować różnorodność kulturową oraz tożsamość społeczności, grup i osób. 

W odniesieniu do wartości uznawanych przez społeczności, grupy i jednostki oraz wrażliwości na 

normy kulturowe, przy opracowywaniu i wdrażaniu środków ochronnych należy uwzględnić 

szczególną uwagę na równość płci, zaangażowanie młodzieży i poszanowanie tożsamości 

etnicznej.. 

12) Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego leży w ogólnym interesie ludzkości i dlatego 

powinna być podejmowana poprzez współpracę dwustronną, subregionalną, regionalną 

i międzynarodową; niemniej jednak społeczności, grupy oraz, w stosownych przypadkach, 

jednostki nigdy nie powinny być wyobcowane z niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

(UNESCO 2003).  

 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz także publikację UNESCO „Zasady etyczne 

dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego” (2015 r.), 

URL: https://ich.unesco.org/en/ethics-and-ich-00866  

 

 

 

 

 

  

https://ich.unesco.org/en/ethics-and-ich-00866
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5. Załącznik 2 - Wskazówki dot. Konwencji o ochronie 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 

UNESCO przygotowało „Zestaw do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, który jest 

dostępny na stronie głównej UNESCO pod adresem https://ich.unesco.org/en/kit#6 

 

Zestaw stanowi podstawowe odniesienie i instrument pedagogiczny „służący promowaniu i zapewnianiu 

skutecznego zrozumienia niematerialnego dziedzictwa kulturowego i konwencji z 2003 r. przez rządy, 

społeczności, ekspertów, zainteresowane agencje ONZ, organizacje pozarządowe i zainteresowane 

osoby” (UNESCO). Został opublikowany po raz pierwszy we wrześniu 2009 roku i od tego czasu jest 

regularnie aktualizowany. 

UNESCO uznało to za elastyczne narzędzie, do którego można dołączyć nowe broszury dostosowane do 

lokalnej sytuacji i ma to ogromne znaczenie dla projektu ARTISTIC. 

 

Dziewięć broszur stanowi zestaw i zestawienia informacji o 12 zabezpieczających projektach, które 

można pobrać pod poniższymi linkami: 

 Czym jest Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe?: https://ich.unesco.org/en/kit#1 

 Konwencja 2003 https://ich.unesco.org/en/kit#2 

 IWdrożenie Konwencji 2003: https://ich.unesco.org/en/kit#3 

 Prace nad Konwencją 2003: https://ich.unesco.org/en/kit#4 

 Pytania I odpowiedzi: https://ich.unesco.org/en/kit#5 

 Inwentaryzacja Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego: https://ich.unesco.org/en/kit#6 

 IDomeny Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego: https://ich.unesco.org/en/kit#7 

 INDK I zrównoważony rozwój (published in November 2015): https://ich.unesco.org/en/kit#8 

 NDK I płeć (published in November 2015): https://ich.unesco.org/en/kit#9 

 Fakty na temat Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego: https://ich.unesco.org/en/kit#10 

 

 

 

  
 

https://ich.unesco.org/en/kit#6
file:///C:/Users/bhulinka/Downloads/Czym%20jest%20Niematerialne%20Dziedzictwo%20Kulturowe%3f
file:///C:/Users/bhulinka/Downloads/Prace
file:///C:/Users/bhulinka/Downloads/Pytania
file:///C:/Users/bhulinka/Downloads/Inwentaryzacja
file:///C:/Users/bhulinka/Downloads/NDK
https://ich.unesco.org/en/kit#10
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