
Ogólnopolska inauguracja 24. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
odbędzie się 10 września 2016 roku 
w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja 
w Trzcinicy koło Jasła. 

Karpacka Troja to miejsce łączące funkcje skansenu arche-
ologicznego oraz nowoczesnej placówki muzealnej. To 
obiekt o wielkiej wartości historycznej i kulturowej ukazu-
jący prahistorię tego obszaru. W trakcie prac archeologicz-
nych odkryto tu ponad 160 tys. zabytków, w tym srebrny 
skarb wczesnośredniowieczny władcy grodu. Przebadano 
pozostałości konstrukcji obronnych z początków epoki brą-
zu i wczesnego średniowiecza. Był tu jeden z najstarszych 
grodów słowiańskich w Polsce. 

Na uczestników inauguracji EDD czeka wiele atrakcji m.in. 
pokaz filmów archeologicznych związanych z początka-
mi Państwa Polskiego, inscenizacja zaślubin pogańskich 
i chrztu młodego księcia, a także inscenizacja zdobycia 
grodu Wały Królewskie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa — kim jesteśmy? 
NID to nowoczesna instytucja kultury, która od ponad 50 lat 
realizuje zadania związane z ochroną zabytków i kształtowa-
niem świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturo-
wego. Instytut stanowi zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Nasze działania:

Ogólnopolskie konkursy Generalnego Konserwatora Zabytków
Konkursy skierowane są do właścicieli lub zarządców obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru. W ramach konkursu 
Zabytek Zadbany nagroda przyznawana jest za prawidłowo 
wykonane prace konserwatorskie przy zabytkach. W przypadku 
drugiego konkursu GKZ oceniane są zrealizowane projekty edu-
kacyjne o dziedzictwie. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu 
GKZ trwa do 26 września br., zgłoszenia do konkursu Zabytek 
Zadbany można składać do 5 lutego 2017 roku.  
Więcej na stronie: www.nid.pl

Pomniki Historii 
Jest to zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla historii 
i kultury naszego kraju. Ten prestiżowy tytuł nadawany rozpo-
rządzeniem Prezydenta Polski przyznano do tej pory 60 obiek-
tom i zespołom historycznej zabudowy. Instytut we współpracy 
z TVP Kultura wyprodukował krótkie filmy im poświęcone, które 
można oglądać na antenie stacji od czerwca 2016 do stycznia 
2017 roku. Więcej na stronie: www.nid.pl

Wolontariat dla Dziedzictwa 
Jest to program dotacyjny zmierzający do wspierania społeczne-
go zaangażowania na rzecz poznania i zachowania materialne-
go i niematerialnego dziedzictwa kulturowym wśród społeczno-
ści lokalnej. Więcej na stronie: www.wolontariat.nid.pl

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe 
To przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje, tradycje, 
obyczaje, umiejętności, wiedza. Dziedzictwo buduje więzi 
społeczne i tożsamość, tworzy wspólnotę kulturową. Dobra te 
są szczególnie chronione przez Konwencję UNESCO z 2003 roku. 
Więcej na stronie: www.niematerialne.nid.pl

Zabytki w internecie
www.zabytek.pl – to portal udostępniający informacje o pol-
skich zabytkach wraz z ich opisem, zdjęciami i innymi zasobami 
cyfrowymi. Skierowany jest do wielu grup użytkowników, 
m. in. naukowców, studentów, turystów, pasjonatów. 
www.mapy.zabytek.gov.pl – to portal mapowy prezentujący lo-
kalizację zabytków rejestrowych nieruchomych i archeologicznych. 

www.edd.nid.pl
www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa
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Szczegółowy program inauguracji oraz wszystkich 
wydarzeń odbywających się w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa znajduje się na stronie



Europejskie Dni Dziedzictwa — co to 
za wydarzenie?
Jest to najważniejsze święto dziedzictwa materialnego 
i niematerialnego obchodzone w Europie. Idea została 
zapoczątkowana we Francji jako Dni Otwartych 
Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy 
mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co 
dzień. Z czasem inicjatywa została rozszerzona o inne 
państwa. Obecnie Europejskie Dni Dziedzictwa są or-
ganizowane w 50 krajach Europy pod auspicjami Rady 
Europy i Komisji Europejskiej. 

Polska przyłączyła się do organizacji Europejskich Dni 
Dziedzictwa w 1993 roku. Instytucją odpowiedzialną 
za ogólnopolską koordynację programu jest Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa. Raz do roku w całym kraju, 
podczas dwóch wrześniowych weekendów, udostęp-
niane są bezpłatnie wejścia do miejsc historycznych 
i zabytków, muzeów, organizowane są liczne wydarze-
nia i przedsięwzięcia, które mają na celu przybliżenie 
uczestnikom dobra kultury, nauki i sztuki pozostawio-
ne przez poprzednie pokolenia. 

Zadaniem EDD jest pokazywanie i promocja ochrony 
lokalnego dziedzictwa kulturowego, opowiadanie 

mieszkańcom o historii i wartości ich małych ojczyzn, 
budowanie poczucia wspólnoty, a przede wszystkim 
edukacja, która często odbywa się poprzez spędzenie 
czasu w atrakcyjny sposób w otoczeniu dziedzictwa 
kulturowego. Ważne jest by od najmłodszych lat uczyć 
poszanowania dla spuścizny naszych przodków i śro-
dowiska, w którym żyjemy. Zależy nam, aby poprzez 
włączenie się we wspólne działania, którymi jest pro-
jekt EDD, każdy mógł poczuć, że uczestniczy w ważnym 
wydarzeniu odbywającym się co roku, we wrześniu, 
w całej Europie. 

Hasło przewodnie EDD 2016 „Gdzie 
duch spotyka się z przestrzenią — 
świątynie, arcydzieła, pomniki”
Z biegiem czasu formuła inicjatywy została rozszerzona 
i od 2007 roku kolejne wydania EDD mają swoje tematy 
przewodnie. Poprzez tegoroczne hasło chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na fakt, że wiele zabytków jest nośnika-
mi istotnych społecznie wartości duchowych związa-
nych z wiarą, sztuką i historią. Każda społeczność lokal-
na ma swoją odrębną historię i swoją tradycję, często 
upamiętnioną w materialnej formie w postaci budowli 

sakralnych, pomników czy arcydzieł architektury 
i sztuki. EDD jest okazją do ich odkrywania i propago-
wania wyjątkowości regionu. 

Sukces EDD!
W ubiegłym roku w ramach EDD odbyło się niemal 
2000 wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, 
w których uczestniczyło ponad 320 tysięcy osób. 
W zorganizowanie EDD zaangażowało się prawie 500 
miejscowości na terenie całego kraju. Te liczby mówią 
same za siebie – Europejskie Dni Dziedzictwa cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem i coraz bardziej 
wpisują się w świadomość społeczną Polaków, dzięki 
czemu stają się ważnym instrumentem edukacji i pro-
mocji ochrony dziedzictwa kulturowego. 

EDD w liczbach 
2012        2013        2014        2015

wydarzenia                 1642        1409         1541        1990
miejscowości              393           340           373          486
frekwencja              294370    281180    239754    322416

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. 22 826 02 39, 22 826 93 52, fax: 22 826 17 14
info@nid.pl, www.edd.nid.pl 
www.zabytek.pl


