Tisztelt Fazekas Mester!
Az UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)
Közgyűlése 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló nemzetközi
egyezményt, amelyet Magyarország 2006-ban iktatott törvénybe (2006. évi XXXVIII kihirdető
törvény). A szellemi kulturális örökség egyezmény célja, hogy felhívja a figyelmet a
közösségek tudásaként ma is tovább örökített élő kulturális megnyilvánulásokra, amelyeket a
közösségek saját kulturális örökségükként ismernek el. A láthatóvá tétel és a szellemi örökség
jelentőségének tudatosításáért az UNESCO Kormányközi Bizottsága 2009-ben létrehozta Az
emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listáját, amelyre az egyezményhez
csatlakozott részes államok önálló vagy multinacionális felterjesztésekkel tehetnek
javaslatokat. Magyarország több örökségelemmel szerepel a jegyzéken, mint például mohácsi
busójárás (2009), a matyó hímzés (2012) és legutóbb a kékfestés hagyománya (2018).
Az egyezmény céljainak magyarországi szakmai megvalósításán a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága dolgozik. Feladata egyebek mellett a
Magyarország területén található szellemi kulturális örökség elemeket összegyűjtő nemzeti
jegyzék gondozása és az UNESCO listáira az UMNB Szellemi Kulturális Örökség
Szakbizottsága által felterjesztésre javasolt örökségek dokumentációjának elkészítése.
Magyarország 2019-ben a fazekasság hagyományát kívánja felterjeszteni Az emberiség szellemi
kulturális örökségének reprezentatív listájára.
A reprezentatív listán jelenleg 429 örökség-elem szerepel 117 ország felterjesztésének
eredményeként. A reprezentatív lista létrehozásának célja a szellemi kulturális örökség
megismerhetőségének javítása és jelentőségének tudatosítása, továbbá a kulturális
sokszínűséget tiszteletben tartó párbeszéd ösztönzése. A listára vétel tehát nagyon fontos
presztízs értékkel bír, részben a felterjesztő állam, de főként az érintett közösség számára.
Fontos hangsúlyozni, hogy a folyamat az egyezmény eredeti céljainak megfelelően nem
eredményez jogi védettséget és közvetlen anyagi támogatást.
A listára vétel fontos kritériuma, hogy az örökséget létrehozó, hordozó, tovább örökítő
közösség tagjai beleegyező nyilatkozatukkal járuljanak hozzá a felterjesztés benyújtásához.
Ezért tisztelettel kérjük, hogy a magyarországi fazekashagyományok kiemelkedő
képviselőjeként saját szavaival megfogalmazott nyilatkozatával vegyen részt a felterjesztés
előkészítésében és egyben segítse annak sikerre vitelét. Alább a nyilatkozat tétel szempontjait
is megtalálhatja. Kérjük, e kérdésekre válaszolva, dátummal és saját kezű aláírásával ellátva
juttassa el nyilatkozatát az összekötő szakértőhöz, vagy egyenesen Igazgatóságunk címére
legkésőbb március 18-ig!
Szentendre, 2019. március 6.
Bízva a sikeres együttműködésben, köszönettel és tisztelettel:

Dr. Csonka-Takács Eszter igazgató
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság

Szempontok a felterjesztéshez készülő beleegyező nyilatkozat önálló megfogalmazásához:
•
•
•
•

mit jelent Önnek a fazekas hagyomány?
hol/kitől sajátította el a tudását?
milyen szerepet tölt be az életében?
miért tartja fontosnak a hagyomány fennmaradását, az UNESCO listájára történő
felterjesztést?

Mindenképpen szerepeljen benne az a kijelentés, hogy:
•

„Belegyezek, hogy felterjesztésre kerüljön a magyarországi fazekas hagyomány Az
emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára (UNESCO). A jelölés
benyújtásáról tájékoztatást kaptam. A felterjesztésben megfogalmazott hosszú távú
célok megvalósításával egyetértek, azt továbbra is segítem.”

Legyenek szívesek feltűntetni személyes adataikat:
•
•
•
•
•

név
születési dátum/hely
műhely neve/helye
telefonszám, e-mail cím
dátum és aláírás

