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informace, evidence, média

Přehledně a aktuálně z oboru
na internetovém portálu PROPAMÁTKY

Myšlenka provozovat portál, který by průběžně prezentoval aktuální vyhlášené dotace a veřejné sbírky, zpracovával přehled organizací,
firem, jednotlivců i neziskových organizací zabývajících se obnovou
památek a věnoval se také zpravodajství, se zrodila v reakci na absenci
podobné platformy poskytující výše uvedené informace přehledně a na
jednom místě.

Co bylo na počátku?
Myšlenka provozovat portál, který průběžně nabízí aktuální přehled
vyhlášených dotací a veřejných sbírek, zpracovává přehled organizací,
firem, jednotlivců i neziskových organizací zabývajících se obnovou
památek a věnuje se také zpravodajství, se zrodila v reakci na absenci
podobné platformy poskytující výše uvedené informace přehledně
a na jednom místě.
Záměr přejít od myšlenky k realizaci posilovala skutečnost, že Institut pro památky a kulturu je v kontaktu s řadou odborníků památkové péče, účastní se oborových konferencí a sám je také pořádá. Při
těchto setkáních si představitelé Institutu se stále větší naléhavostí
uvědomovali, kolik cenných informací o památkách a jejich obnově
a restaurování je vlastně k dispozici a jak užitečné by bylo mít je snadno
dohledatelné pro všechny zájemce. Bylo tedy nasnadě začít budovat
internetový portál, který tyto informace bezplatně poskytuje a současně nabízí možnost je sdílet a dále předávat, upozorňovat na nové
formy financování, na příklady dobré praxe i reference firem.
Samotnou realizaci projektu pak umožnila dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, díky které začal Institut pro
památky a kulturu fungovat jako sociální podnik a zaměstnal na pozicích redaktorů na částečné úvazky osoby se zdravotním postižením.

Dotace pomohla financovat projekt v roce 2010 a 2011. Od roku 2012
je provoz portálu financován z vlastní činnosti s přispěním odborných
partnerů a od roku 2013 také s podporou individuálních dárců.
Členění a funkce portálu
Internetový portál PROPAMÁTKY je členěn do tří hlavních oblastí –
Katalog služeb, Financování a Zpravodajství.
Katalog služeb slouží především majitelům a správcům památek
či sbírek, kteří plánují nebo realizují projekty památkové obnovy
či restaurování. V katalogu se bezplatně prezentují firmy a jednotlivci
s praktickými zkušenostmi v oboru. Pro zápis do katalogu musí zájemci
disponovat relevantními referencemi, které jsou na portálu veřejně
uváděny. V osmi kategoriích mohou všichni najít prověřené dodavatele – od řemeslníků a restaurátorů přes architekty a projektanty
až po soudní znalce. Vedle odborných firem se zde prezentují také
neziskové organizace. Čtenářům představují své zkušenosti a mají
možnost doporučovat firmy nebo jednotlivce z Katalogu služeb. Cílem
portálu PROPAMÁTKY je informovat o všech neziskových organizacích,
které se starají o památky v České republice.
Záznamy v katalogu je možné filtrovat podle různých kritérií, která
jsou specifická u každé kategorie – u restaurátorů s povolením Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek je takovým filtrem
například materiál, předmět nebo specializace podle třídníku specializací restaurátorských prací aktuálního znění zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči. Restaurátory bez uvedeného povolení
je možné dohledat v kategorii Řemesla a odborné firmy, zpracovatele
stavebněhistorických průzkumů lze například vybírat podle členství
ve Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. Provozovatel portálu
si plně uvědomuje složitost jakéhokoliv členění a kategorizace, proto
je vždy otevřen věcné diskusi, aby informace v Katalogu služeb byly
srozumitelné a pomáhaly uživatelům.
Financování je další základní oblastí portálu. Prezentuje aktuální
dotace a veřejné sbírky na obnovu památek v České republice. Uživatelé na stránkách naleznou dotace zaměřené na péči o památky, které
mají regionální či celorepublikovou působnost, případně se soustředí
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na přeshraniční spolupráci. Podobný přehled je v České republice
unikátní, stejně jako databáze veřejných sbírek vyhlášených na opravu,
záchranu či obnovu památek.
Zpravodajství portálu přináší denně aktualizované informace pro
všechny zájemce o památkovou péči a související obory. Čtenářům
jsou k dispozici zprávy o opravených památkách, články o financování,
rozhovory, zajímavé projekty obnovy památek, informace o oborové
literatuře i pozvánky na konference a semináře.
Redakce portálu PROPAMÁTKY každý týden rozesílá e-mailový zpravodaj s výběrem aktuálních informací ze všech oblastí portálu. K odběru
zpravodaje se lze přihlásit přímo na portálu, zároveň je možné sledovat
dění také na jeho facebookovém profilu. Součástí zpravodajství je
i vydávání stejnojmenného čtvrtletníku PROPAMÁTKY, v němž redakce
přináší inspirativní rozhovory, příklady praxe obnovy památek a další
zajímavosti z oblasti kulturního dědictví. Tištěný čtvrtletník zasílá
redakce jako poděkování všem dárcům a partnerům. Jeho elektronická verze je k dispozici všem čtenářům portálu.
Institut pro památky a kulturu jako provozovatel portálu chce i nadále
zlepšovat poskytované služby. Navazuje kontakty s pořadateli odborných
konferencí, seminářů, workshopů, přednášek, kolokvií, soutěží, výstav
a dalších osvětových akcí v oblasti péče o památky a pomáhá jejich aktivity

fórum
prezentovat veřejnosti. Portál PROPAMÁTKY chce být spolehlivým partnerem v péči o památky, jeho provoz se řídí etickým kodexem.
Další pRojekty
Vedle výše představeného portálu Institut pro památky a kulturu připravuje od roku 2008 pravidelné konference o obnově a využívání
památek. Poslední se konala v Žatci, zabývala se historickými pivovary
a jejich využitím. Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 se uskuteční setkání
v Národním technickém muzeu na téma vodárenských věží. Nemalé
úsilí je věnováno prezentaci veřejných sbírek týkajících se kulturního
dědictví v projektu MÁME VYBRÁNO, který sestává z konference
o finančních otázkách a soutěže, jež v několika kategoriích oceňuje
nejúspěšnější sbírky. Slavnostní vyhlášení výsledků a konference
se pravidelně uskutečňuje v dominikánském klášteře v Praze.
Aleš Kozák
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
www.propamatky.info
www.mamevybrano.cz
www.konference.propamatky.cz
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