
Konferencia európskych ministrov kultúry vo Faro   

Úvodná poznámka: 

Koncom minulého roka si členské krajiny Rady Európy pripomenuli 50 rokov európskej kultúrnej 
spolupráce pri príležitosti 50. výročia prijatia (Paríž, 19. decembra 1954) prvého rámcového dohovoru 
platného pre oblasť kultúry – Európskeho kultúrneho dohovoru. Nasledujúce mesiace sa uskutočnil celý 

rad podujatí a aktivít, ktorých cieľom bolo upriamiť pozornosť medzinárodnej odbornej i širokej 
verejnosti, štátnej správy i mimovládnych organizácií na toto významné výročie, ktoré znamenalo 
začiatok úsilia o všestrannú podporu kultúry a medzinárodnej spolupráce. Opatrenia prijaté za uplynulých 
50 rokov v prospech kultúry na poli právnej ochrany širokého spektra kultúrnych aspektov i v praktickej 
oblasti našli širokú podporu nielen v členských štátoch Rady Európy, ale v celosvetovom meradle.  

Úvodné podujatie osláv v decembri 2004, ktoré vyústilo do prijatia Wroclavskej deklarácie na podporu 
európskej kultúrnej spolupráce, sa zameralo na bilancovanie výsledkov doterajšej činnosti  a hodnotenie 
účinnosti prijatých opatrení pre ďalší rozvoj kultúry. Reflexia zároveň priniesla potrebu stanovenia novej 
vízie rozvoja do budúcnosti, medzi ktorej priority okrem iného patrí zintenzívnenie spolupráce s inými 
medzinárodnými organizáciami, najmä s UNESCO a Európskou úniou. 

Konferencia, o ktorej informuje nižšie uvedená tlačová správa RE, uzatvára rok aktivít pri príležitosti 50. 
výročia prijatia EKD a jej význam spočíva okrem iného i v tom, že jej rokovania sa budú konať vo svetle 
prijatých záverov 3. summitu Rady Európy, ktorý sa konal za účasti hláv štátov a vlád členských krajín 
Rady Európy v máji 2005 vo Varšave počas poľského predsedníctva vo Výbore ministrov RE (prijaté 
záverečné dokumenty: Varšavská deklarácia a Akčný plán). 

  

  

  

  

  

Tlačová správa Rady Európy č. 567  

“Interkultúrny dialóg – cesta vpred” – konferencia európskych ministrov kultúry v 
Portugalsku 

Štrasburg, 25. 10. 2005 – Európski ministri kultúry sa stretnú na konferencii pri príležitosti ukončenia 
osláv 50. výročia Európskeho kultúrneho dohovoru (*), ktorá sa uskutoční vo Faro v Portugalsku 27. a 
28. októbra 2005. Konferencia usporiadaná pod záštitou Rady Európy a portugalského ministerstva 
kultúry sa koná počas portugalského predsedníctva vo Výbore ministrov Rady Európy a je zameraná na 
tému podpory interkultúrneho dialógu európskych krajín a krajín, ktoré s Európou susedia. 

  

V centre pozornosti diskusií ministrov bude dialóg medzi kultúrami a prostriedky spolupráce medzi Radou 
Európy a inými medzinárodnými organizáciami. Hlavnými bodmi programu konferencie bude prijatie 
Deklarácie z Faro o stratégii Rady Európy na podporu interkultúrneho dialógu, debata o zintenzívnení 
spolupráce s UNESCO a Európskou úniou v oblasti kultúry a podpísanie dohôd s organizáciami, ktoré 
rozvíjajú svoju činnosť v oblasti Stredozemného mora. 

Terry Davis, generálny tajomník Rady Európy a Isabel Pires de Lima, portugalská ministerka kultúry, 
otvoria konferenciu v utorok 27. októbra  o 9,00 h. (Ria Park Garden Hotel, Vale do Lobo, Algarve). 

Pri príležitosti konania konferencie bude otvorený na podpis Rámcový dohovor o hodnote kultúrneho 
dedičstva pre spoločnosť, ktorý bol prednedávnom schválený Výborom ministrov Rady Európy (pozri 
tlačovú správu č. 536a05). 

http://www.culture.gov.sk/zahranicne-styky/zmluvna-zakladna/rada-europy/faro/europsky-kulturny-dohovor
http://www.culture.gov.sk/zahranicne-styky/zmluvna-zakladna/rada-europy/faro/wroclavska-deklaracia
http://www.culture.gov.sk/zahranicne-styky/zmluvna-zakladna/rada-europy/faro/wroclavska-deklaracia


  

Konferencia je prístupná pre novinársku obec. Záverečná tlačová konferencia je naplánovaná na piatok 
28. októbra o 13,00 h. 

  

Program konferencie a ďalšie informácie o aktivitách Rady Európy sú prístupné na http://www.coe.int/ .  

Kontakty vo Faro: 
Ministerstvo kultúry Portugalska :  
Nelson Lopes (Tel. +351 96 203 18 17 ; E-mail: nlopes@mc.gov.pt ) or Maria do Ceu Novais (Tel. +351 
96 214 88 75 ; E-mail: mcnovais@mc.gov.pt ), press officers 
Rada Európy :  
Gianluca Silvestrini, Head of Central Division, Directorate General for Education, Culture and Heritage, 
Youth and Sport (Mobile: +33 6 65 24 62 18) 

---------------- 

(*) Európsky kultúrny dohovor spája 48 krajín Európy, t. j. 46 členských krajín Rady Európy plus 
Bielorusko a Svätú stolicu.  
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