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Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a Műemlékvédelmi Világnap alkalmából 2020-ban is átadja a Példaadó
Műemlékgondozásért Díjat.
A díj célja bemutatni azokat a legkiválóbb módszereket, amelyek a legjobban segítik a műemlékek, helyi értéket
képviselő örökségi értékek fennmaradását és megőrzését, továbbá közkinccsé tenni olyan oktatási, nevelési
programokat, amelyek hosszútávon is segíthetik a szakszerű műemlékvédelem iránt a társadalom fogékonyságát.
A díjra azok pályázhatnak, akik

a tulajdonukban lévő, vagy a rájuk bízott műemlék fenntartása, gondozása során példamutató módon
biztosítják az értékek fennmaradását, értékeinek hiteles megőrzését

akik rendszeresen biztosítják a közösség, a társadalom számára a műemlék értékeinek, jelentőségének
megismerését

akik alkalmas funkció, egyedi programok, rendezvények segítségével mutatják be egy épület (és
környezete) jelentőségét

akik szakszerű, folyamatos karbantartással biztosítják az értékőrzést

akik az oktatás, nevelés, szakképzés területén olyan programokat képviselnek, amelynek célja a
műemlékek, helyi értékek karbantartás útján való fennmaradása

akik a szakszerű műemlékvédelem iránt igényes jövő generációjának képzésében, nevelésében vállalnak
jelentős szerepet

akik a szakszerű műemlékvédelem szemléletének megőrzéséért, megismertetéséért tevékenykednek.
A díjra bárki tehet javaslatot, azok a helyszínek jelölhetők, ahol a legutóbbi felújítás, illetve a legutóbbi
használatba vételi engedély kiadása legalább öt évvel ezelőtt történt, azóta folyamatosan üzemel az épület, illetve
program esetén legalább öt évre visszamenőleg lehet módszertant, vagy az eredményeket értékelni.
Pályázni az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével:
a tevékenységet bemutató dokumentációval lehet. A dokumentáció lehet 10 percnél nem hosszabb film (DVD),
vagy/és max. 6000 karakter terjedelmű programismertetés, fénykép- vagy/és tervdokumentáció.
A javaslatot e-mailen kérjük elküldeni a secretariat@icomos.hu címre - a javaslat benyújtásának
határideje: 2021. január 11
(kiegészítő anyagokat postai úton küldve is elfogadunk: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, 1113 Budapest, Daróczi út 3.)

A javaslat megérkezését az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elektromos levél útján visszaigazolja.
Pályázatot minden elkötelezett benyújthat, akinek olyan módszerről, helyszínről van tudomása, amelynek
megismertetése a magyar műemlékvédelem eredményesebb gyakorlatát szolgálhatja.
A beérkezett javaslatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a MÉSZ, a MUT, a RÉKE delegáltjaival
kiegészített, e célra kijelölt Bíráló Bizottsága értékeli. A Bíráló Bizottság, a titkosság feltételeinek teljes biztosítása
mellett, a jelölt helyszíneket, helyeket lehetőség szerint megszemléli, majd tárgyalás során értékeli, végül
javaslatát úgy terjeszti elő az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Vezetőségének, hogy az döntését a Műemléki
Világnap alkalmából (2021. április 18) nyilvánosságra hozhassa, s a Díjakat átadhassa. A díjazott helyszínek
nyilvánosság előtt való megjelenéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás beszerzése az értékelést követően a
javaslattevő kötelessége. Ennek elmaradása esetén az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság fenntartja jogát arra,
hogy a Díjat nem adja át, vagy másnak ítéli.

