Ο Οργανισμός με λίγα λόγια
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την μετεκπαίδευση των επαγγελματιών στη
διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς σε ειδικότητες οι οποίες είναι πλέον απαραίτητες
για την ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου τους.
Από το 2016 ο οργανισμός λειτουργεί διεθνώς με τον τίτλο The Heritage
Management Organization (HERITΛGE), μετά την ίδρυση του «αδελφού» μη
κερδοσκοπικού οργανισμού Heritage Management Organization Inc. (HERITΛGE
Inc.), στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πόροι του οργανισμού προέρχονται
από συνεισφορές ιδρυμάτων και ιδιωτών, καθώς και από συμμετοχές σε εθνικά και
διεθνή προγράμματα. Ο HERITΛGE Inc. καλύπτει μέρος των παγίων εξόδων και, κατά
περίπτωση, το κόστος συγκεκριμένων δράσεων.
Όραμα
O Heritage Management Organization αναγνωρίζοντας την αξία της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, στοχεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σαν θεμέλιο
και κινητήρια δύναμη για την αυτογνωσία, την συλλογική αντίληψη του πολιτισμού, τη
μάθηση και την αειφόρο ανάπτυξη.
Δράσεις
Οι δράσεις του οργανισμού είναι κυρίως εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές. Μέχρι
σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 900 άτομα από 77 χώρες στα
προγράμματα του οργανισμού, τα οποία παραδίδονται στην αγγλική γλώσσα και
απευθύνονται στους επαγγελματίες αλλά και στους εκκολαπτόμενους διαχειριστές
πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπάγονται στις εξής
κατηγορίες:
1. Σεμινάρια εντατικής επιμόρφωσης ειδικών δεξιοτήτων. Οι θεματικές
αφορούν δεξιότητες όπως «Στρατηγικός Σχεδιασμός», «Επικοινωνία»,
«Ερμηνεία», «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Ενεργοποίηση Τοπικών
Κοινωνιών». Απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε Μουσεία,
Βιβλιοθήκες, Αρχεία και άλλους οργανισμούς διαχείρισης πολιτιστικής
κληρονομιάς.
2. Θερινά εργαστήρια. Διαρκούν δύο έως τρεις εβδομάδες και απευθύνονται
πρωτίστως σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές με θεματικές:
Α’) «Ψηφιακά Εργαλεία» και Β’) Ενεργοποίηση τοπικών κοινωνιών.
3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Μέχρι και το 2020 ο οργανισμός υποστήριξε το
δεκαπεντάμηνο μεταπτυχιακό στη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(ΜΑ in Heritage Management), με τη σύμπραξη του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Kent, Ηνωμένο Βασίλειο.
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4. Προγράμματα Συμβουλευτικής Διαχείρισης. Ο οργανισμός υποστηρίζει,
εκπαιδεύει και κατευθύνει επαγγελματίες του πολιτισμού στην ολοκλήρωση
προγραμμάτων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και το σύγχρονο
πολιτισμό. Πρόσφατα έργα είναι η συνεργασία με το KMKD στην Τουρκία, το
φεστιβάλ Πάρου και το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Πάρου.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων o HERITΛGE, σε συνεργασία με το
BOZAR (Βέλγιο) και το Goethe Institut (Γερμανία), συμμετέχει ως ηγέτης οργανισμός
στο πενταετές Ευρωπαϊκό (EuropΑid) πρόγραμμα (HerMaP) υποστήριξης του Ιράν
στην ανάπτυξη του τομέα της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ανάλογες
συνεργασίες αναπτύσσονται στην Γκάμπια, την Τανζανία και το Ουζμπεκιστάν.
Από το 2015, o HERITΛGE οργανώνει μια ετήσια διεθνή συνάντηση επαγγελματιών
διαχειριστών πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τίτλο «HerMa HUB», που αποσκοπεί
στη διάδοση ορθών πρακτικών μέσω της ανταλλαγής ιδεών και καινοτόμων
θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων. Η τελευταία υλοποίησή του έγινε τον
Δεκέμβρη του 2020, ως μέρος μιας σειράς συνεδρίων για την ενεργοποίηση τοπικών
κοινωνιών που συνδυάζουν ακαδημαϊκή γνώση με παρέμβαση και συνεργασία με
τοπικές κοινωνίες και οργανισμούς που έχουν στόχο την ενεργοποίηση στο τοπικό
επίπεδο.
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