ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

МЕМОРАНДУМ
Ние, долуподписаните представители на нестопански организации, граждански
инициативи, академични общности, професионални и творчески организации и
др., както и отделни експерти в областта на културното наследство,
силно обезпокоени от нарастващата практика за хипотетични реконструкции на
недвижими културни ценности, която поставя в риск автентичността на
българското културно наследство,
РЕШИХМЕ:
Да формираме кръг от равнопоставени партньори-съмишленици – ФОРУМ
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, като страна в диалога с държавата за съхраняване на
автентичността на недвижимото културно наследство и неин партньор в
изготвянето на национална стратегия и нормативни документи за
усъвършенстване на националната политика за неговото опазване, в
съответствие с международните документи, принципите, методите и етиката на
научната реставрация и в защита на обществения интерес.
ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО е отворен за присъединяване и на други
организации и експерти, които споделят неговата кауза и принципи.
ОРГАНИЗАЦИИ - УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:
(По азбучен ред): Архитектурен факултет при Висше строително училище
„Любен Каравелов”, София; Асоциация на българските археолози;
Асоциация за културен туризъм; Асоциация на парковете в България;
Асоциация на реставраторите в България; Асоциация на българските
туроператори и туристически агенти; Асоциация на студентите по
архитектура в България; Асоциация на студентите по урбанизъм в
България; Българска асоциация за алтернативен туризъм; Български
национален комитет на ИКОМОС; ГК „Спасение – 2000”; Гражданска
инициатива за опазване на културно-историческото наследство (ГИОКИН);
Дружество „Архитектурно наследство“, САБ; Инициатива за стратегия за
опазване на недвижимото културно наследство HERITAGE.BG; Институт за
анализи и оценка на туризма; Институт за виртуална култура; Институт за
изследване на изкуствата при БАН; Камара на архитектите в България
(КАБ); Катедра „Изкуствознание”, Национална художествена академия;
Катедра „История и теория на архитектурата”, Архитектурен факултет на
УАСГ, София; Катедра „История и теория на културата”, Софийски
университет „Св. Климент Охридски“; Катедра „Реставрация”, Национална
художествена академия; Нов български университет; НПО „Младежка
историческа общност”; Обществен съвет за култура и културно наследство
Пловдив; ОСГС Инициатива „ Граждани за зелена София”; Регионална
колегия Пловдив на КАБ; Регионална колегия София-град към КАБ;
Регионална колегия София-Област на КАБ; Сдружение „Трансформатори”;
Студенти по „Културология” към СУ „Св. Климент Охридски”; Студенти по
архитектура към катедра „История и теория на архитектурата”, УАСГ; Съюз
на българските художници; Съюз на ландшафтните архитекти в България;
Съюз на урбанистите в България; Фондация „Петнадесет века България“;
Фондация «Клио»; Фондация «Кредо Бонум»; Център за славяновизантийски проучвания «Професор Иван Дуйчев»
Следва списък на присъединилите се експерти
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