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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
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Rozvoj rámca zručností v oblasti
manažmentu rizík živelných pohrôm
pre európske písomné kultúrne dedičstvo
Európske kultúrne dedičstvo je najrozmanitejším a najbohatším
dedičstvom sveta a je dôležitou súčasťou našej individuálnej a
kolektívnej identity. Zohráva významnú úlohu v európskej integrácii
vytváraním väzieb medzi občanmi a spoločnou, pamäťou Európy“.
Zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, prírodné a človekom
vytvárané hrozby vystavujú toto dedičstvo množstvu rizík, ktoré je
potrebné zvládnuť pomocou špeciﬁckých zručností. Tie sú riešené
za pomoci širokej interdisciplinárnej spolupráce.

projekt SAFECULT je silnou
iniciatívou na:

CI EL E
Zvýšiť a rozšíriť kľúčové kompetencie
a zručnosti operátorov (najmä
archivárov, knihovníkov a konzervátorov) a tým vytvoriť nové pracovné príležitosti
Vyvinúť európsku sieť na spoločné
riešenie otázok manažmentu rizika
živelných pohrôm a prvotný zásah s
cieľom umožniť medzinárodnú
spoluprácu a pomoc
Navrhnúť a implementovať
rezidenčný medzinárodný kurz u
jednotlivých partnerov projektu na
podporu koordinácie pri riešení
núdzových situácií

01

Vybudovať cezhraničnú sieť osvedčených postupov pre riadenie rizík európskeho písomného
kultúrneho dedičstva

02

Vytvoriť, odovzdať a šíriť rámec zručností pre
riadenie rizika katastrof

03

Vybudovať kapacity na zavedenie preventívnych a
reaktívnych opatrení na zmiernenie rizík a prirodzených dopadov prírodných nebezpečenstiev

PLÁN OVAN É VÝS LED K Y
Štúdium použitia prístupov a postupov manažmentu rizík živelných
pohrôm prijatých pri prvotnej reakcii na mimoriadne udalosti ovplyvňujúce písomné kultúrne dedičstvo
Navrhnúť a vybudovať dynamickú vedomostnú základňu zameranú
na manažment rizík živelných pohrôm a medzinárodnú prvú pomoc
Vypracovať rozšírené učebné osnovy pre odborníkov z praxe
Navrhnúť a vypracovať tréningové a vzdelávacie materiály kurzu
(OER)
Vybudovať Európsky rámec pre manažment rizík a núdzových situácií
pre písomné kultúrne dedičstvo

