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Skills framework development
for disaster risk management for
European written cultural heritage
Europe’s cultural heritage is the world’s most diverse and rich
patrimony and an important component of our individual and collective identity. It plays a fundamental role in European integration by
creating links between citizens and a common “memory of Europe”.
Environmental impact, including climate change, natural and
man-made hazards exposes this heritage to many risks that must be
managed using speciﬁc skill sets and addressed by wide interprofessional collaboration.

The SAFECULT project is a
powerful initiative to:

O BJECTI VES
Increase and broaden the key
competencies and skills of operators
(mainly archivists, librarians, and
conservators) creating new job
opportunities
Develop a European network to
jointly address the issues of both
disaster risk management and ﬁrst
response intervention, to enable
cross – border cooperation and
assistance
Design and implement a resident
international course in the premises
of the partners, to support the
coordinated to face the emergency

01

Build a cross-border best practice network for the
risk management of European written cultural
heritage

02

Construct, transmit and disseminate a skills
framework for disaster risk management

03

Build the capacity to put in place preventive and
reactive measures to mitigate risks and inherent
impacts of natural hazards

TAR G ETED R ES U LTS
Collection of Case studies of disaster risk management approaches
and the practices adopted for the ﬁrst response to emergencies
affecting the written cultural heritage
Building of dynamic knowledge base on disaster risk management
and cross-border ﬁrst aid
Improvement of heritage professional’s curricula
Development of learning materials and design courses for heritage
professionals (OER)
Building of European framework for the management of risks and
emergencies for written cultural heritage

Progetto n: 2021-1-SK01-KA220-VET-000033337
Durată: Noiembrie 2021 - Octombrie 2024

Dezvoltarea unui cadru de competențe pentru
managementul riscului de dezastre în domeniul
patrimoniul cultural european scris
Moștenirea culturală scrisă a Europei este una dintre componentele cele mai
diverse și mai bogate ale patrimoniului identității noastre individuale și
colective. „Memorie a Europei”, moștenirea culturală scrisă joacă un rol
fundamental în integrarea europeană prin crearea de punți între trecut și viitor,
între generații, între identitățile și diversitățile Europei de azi și de mâine.
Impactul schimbărilor climatice, pericolele naturale și antropice expun
această moștenire fragilă la multe riscuri. Protejarea patrimoniului scris
reprezintă încă o provocare și poate ﬁ gestionată numai folosind instrumente
și abilități speciﬁce, precum și o largă colaborare interprofesională și
internațională.

Proiectul SAFECULT este o
inițiativă europeană născută pentru:

O BIECTI VE
Creșterea și extinderea competențelor-cheie și a abilităților operatorilor (în
principal arhiviști, bibliotecari și
conservatori), și crearea de noi
oportunități pe piața muncii
Dezvoltarea unei rețele paneuropene
bazată pe o abordare comună a
chestiunilor legate de managementul
riscului de dezastre și a acțiunilor de
primă intervenție, bazată pe cooperare
și asistență transfrontalieră
Elaborarea și implementarea unui curs
de pregătire la sediile tuturor partenerilor proiectului pentru a asigura
formarea personalului, a voluntarilor,
precum și coordonarea în situații de
urgență.

01

A construi o rețea transfrontalieră care să asigure
aplicarea de practici standardizate în vederea
gestionării riscurilor la care este expus patrimoniul
cultural european scris

02

A construi, transmite și disemina un cadru de
competențe necesare pentru asigurarea managementului

03

A dezvolta capacitatea instituțiilor culturale de a
pune în aplicare măsuri preventive și de reacție pentru
atenuarea riscurilor și a impactului inerent provocat
de dezastrele naturale

R EZ U LTATE-ȚIN TĂ
Culegere de studii de caz privind managementul riscului de dezastre și
al practicilor adoptate pentru o primă intervenție în cazul situațiilor de
urgență care au afectat patrimoniul cultural scris
Formarea unei baze dinamice de cunoștințe privind gestionarea
riscului în caz de dezastre și acordarea de prim ajutor transfrontalier
Îmbunătățirea curriculei experților în probleme de protejare a patrimoniului cultural scris
Conceperea și dezvoltarea unor materiale didactice și cursuri de
pregătire pentru specialiștii din domeniul patrimoniului cultural scris
(OER)
Construirea unui cadru european pentru managementul riscurilor și
situațiilor de urgență în domeniul patrimoniul cultural scris

