
HERITAGE PRO  Tvärvetenskaplig utbildning för yrkesverksamma 
inom olika discipliner för hållbar förvaltning och bevarande av 
kulturarv

 ● Förbättrar den tvärvetenskapliga kompetensen för anställda inom kulturarvsförvaltningar
 ● Fokuserar på bättre samordnad kulturvård
 ● Bidrar till framgångsrikt och kostnadseffektivt bevarande av kulturarvet



Projektet HERITAGE PRO är ett viktigt bidrag till “Europeiska kulturarvsåret” 2018 och 
dess efterföljd. Syfte är att förbättra den tvärvetenskapliga kompetensen för anställda 
inom kulturarvsförvaltningar i hela Europa och att förbättra samordningen av expertkun-
skaper som är relevanta för kulturvård.

Kulturarvsförvaltningar runt om i Europa har ofta karaktären av stuprör. De utbildning-
ar som erbjuds för kulturarvsarbeten utgår sällan från strategiska, professionella och 
sektorsövergripande samarbeten. Formella utbildningar för antikvarier, konsthistoriker, 
restauratorer, konservatorer, hantverkare och kulturadministratörer förbiser ofta färdig-
heter som är viktiga för att uppnå framgångsrikt och kostnadseffektivt bevarande av 
kulturarv. De kan vara utbildade som experter inom sina respektive avgränsade kompe-
tensområden, men mer sällan i att organisera tvärvetenskaplig kunskapsutbyggnad och 
kunskapsutbyte med relevans för bevarandeverksamhet. Utmaningen är att sammanfö-
ra dessa olika perspektiv, discipliner, expertkunskaper, förväntningar och visioner och 
möjliggöra samarbete för att undvika onödigt dyra underhållsarbeten, restaureringar 
eller begränsad användning av kulturarv.

Det finns ett brådskande behov av att utveckla en tvärvetenskaplig utbildningsfilosofi 
baserad på professionella yrkesroller och sociala färdigheter. På senare år har ett sär-
skilt behov uppstått när det gäller att hitta processer som fungerar för både volontärer 
och yrkesverksamma personer.
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HERITAGE PRO tillvägagångssättet

• Utveckla ett flerspråkigt utbildningssystem baserat på en tvärvetenskaplig metod 
som omfattar olika discipliner som behövs för framgångsrikt bevarande av kultur-
arv;

• Utveckla tvärvetenskapliga riktlinjer för kulturadministratörer för utmanande och 
krävande bevarandeuppgifter;

• Utveckla ett flerspråkigt utbildningspaket och göra det tillgängligt på ett så effek-
tivt sätt som möjligt;

• Organisera och arrangera utbildningsläger för framtida kulturarvsadministratörer 
såväl som unga hantverkare i Europa som antingen avslutar sin formella utbild-
ning eller precis har inlett sina yrkesverksamma karriärer. 

 

Direkta målgrupper är verksamma inom kulturarvsområdet, t.ex. de som är ansvariga 
för bevarande (antikvarier, platschefer, arkitekter, arkeologer, konservatorer, museiinten-
denter, konsthistoriker).

Indirekta målgrupper är administratörer och beslutsfattare (personer som arbetar för 
offentliga myndigheter som är inblandade i planeringsprocesser som berör kulturarv på 
lokal, regional och nationell nivå, politiker med ansvar för kulturarv), kommunala och 
regionala planerare, medlemmar av organisationer på lokal, regional, nationell, och 
europeisk nivå, företag som är verksamma inom bevarande av kulturarv och hållbar 
verksamhet, hantverkare som arbetar med kulturarv (installatörer, snickare, murare), 
ungdomar under formell utbildning på universitet inom olika discipliner, personer i hant-
verksutbildningar, lokala personer/volontärer, t.ex. inom ”intressegrupper för kulturarv”/
hembygdsföreningar.
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Förväntade effekter och fördelar
Kortsiktiga effekter förväntas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i fråga om 
bättre samordnad bevarandeverksamhet, förbättrad kostnadseffektivitet för offentliga 
och privata kulturarvsägare genom att undvika felaktiga beslut när det gäller bevarande-
frågor och bättre förståelse för betydelsen av hållbart förvaltande av Europas kulturarv. 
Förväntade långsiktiga fördelar för målgrupperna är en uppgradering av de professionel-
la expertkunskaperna, skydd av befintliga anställningar och skapande av nya och bättre 
kvalificerade anställningar. Detta kommer att stärka och konsolidera Europas enaståen-
de och unika position inom världsomspännande bevarande av kulturarv.
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HERITAGE PRO projektgruppen
HERITAGE PRO genomförs som ett samarbete mellan sex 
europiska institutioner, företag och nätverk från Tyskland, 
Spanien, Österrike, Sverige och Belgien, samtliga aktiva 
inom yrkesrelaterad utbildning för bevarande av kulturarv. 
Tillsammans utvecklar de en yrkesutbildningsplan som 
överbryggar klyftan för tvärvetenskaplig utbildning inom 
området.

• Kultur und Arbeit e.V. – Bad Mergentheim / Tyskland 
(samordnare)

 www.kultur-und-arbeit.de

• Restrade – Höganäs / Sverige
 www.restrade.se

• Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultu-
ral (AEGPC) – Madrid / Spanien

 www.aegpc.org 

• European network on cultural management and policy 
(ENCATC) – Brussels / Belgien

 www.encatc.org

• Institute of Property Research (IPRE) Vienna / Österrike
 www.ipre.at 

• Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz 
 Mainz / Tyskland
 www.ea-rlp.de 

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett 
godkännande av innehållet, som endast återger författarnas åsikter och kommissionen 
kan inte hållas ansvarig för någon typ av användning av informationen som ingår här. 
Projektnummer 2018-1-DE02-KA202-005018

 www.facebook.com/heritage-pro
 #heritagepro_project #EuropeforCulture

www.heritage-pro.eu


