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CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES
COMITÉ DU DANEMARK

DEN DANSKE NATIONALKOMITÉ
Invitation til ICOMOS Emerging Professionals netværksmøde

ICOMOS Danmark inviterer til netværksmøde den 18. april 2018 kl. 09.00-11.00 i Poul Henningsens hus,
Brogårdsvej 72, 2820 Gentofte.
Målgruppe: Unge professionelle under 30 år eller med max. 5 års erfaring som arbejder indenfor
kulturarvsfeltet.
Tilmelding: Til Amalie Drachmann, ad@drark.dk senest d. 11. april. Vi skal gøre opmærksom på at der er
begrænset pladser og at pladser tildeles efter først-til-mølle princippet.
Baggrund:
I 2016 besluttede ICOMOS International at starte et initiativ omkring at skabe større involvering af
nyuddannede professionelle inden for arbejdet med kulturarv og delagtiggøre unge mennesker i ICOMOS’
aktiviteter. Dette har ført til oprettelsen af ICOMOS Emerging Professionals, en arbejdsgruppe bestående af
42 repræsentanter, alle under 30 år, som repræsenterer de nationale komiteer rundt om i verdenen samt
ICOMOS’ Scientific komiteer. ICOMOS har omkring 590 medlemmer på verdensplan som er Emerging
Professionals.
I forlængelse af dette ønsker ICOMOS DANMARK at opstarte en Emerging Proffesionals gruppe under den
danske nationalkomite. Gruppens formål på sigt er at skabe udveksling, læring og mentorordninger for unge
professionelle således at vi sammen løfter vores faglighed omkring kulturarv og skaber et netværk som både
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vil gavne unge professionelle, men også ICOMOS’ øvrige medlemmer. Gennem at blive et EP-medlem hos
ICOMOS DK, skabes der mulighed for at deltage i internationale konferencer, sidde i internationale
styregrupper og blive sendt afsted på blandt andet den internationale udvekslingsordning, hvor unge fra hele
verdenen mødes omkring arbejdet med kulturarv og oplæring i bevaring og dokumentation. Dertil vil den
danske EP-gruppe mødes flere gange om året til netværksarrangementer og ICOMOS DK vil dertil arrangere
diverse udflugter og seminarer med henblik på at dygtiggøre indenfor kulturarv og dele viden.
Den danske Emerging Professionals gruppe vil blive startet gennem et opstartsarrangement onsdag 18. april
kl. 09.00-11.00 i Poul Henningsens hus i Gentofte. Vi håber du vil deltage!
Netværksarrangementet vil introducere deltagerne til ICOMOS DK samt Emerging Professionals initiativet.
Dertil vil der være en rundvisning og gennemgang af restaureringsarbejdet ved PHs eget hus foruden
netværkstid.
Arrangementet sker i forbindelse med International Day for Monuments and Sites og lægger sig i
forlængelse af flere hundrede arrangementer for EP’er som vil foregå over hele verdenen på denne dag.

Om ICOMOS
ICOMOS Danmark er den danske nationalkomité under International Council on Monuments and Sites
- en verdensomspændende organisation, hvis medlemmer arbejder professionelt for bevaring af
kultur- og naturarven, hvad angår bygninger, historiske byer, kulturlandskaber og arkæologiske monumenter.
Der findes nationalkomiteer i mere end 110 lande fordelt over hele verden og desuden over 10 internationale
komiteer, der videnskabeligt forholder sig til forskellige emner inden for kulturarvsområdet.
Arbejdet koordineres af et internationalt sekretariat i Paris. Det årlige kontingent er 250 kr. for medlemmer
under 30 år og 485 kr. for medlemmer over.
ICOMOS fungerer som UNESCOs ekspertorgan i spørgsmål inden for bevaring af kulturmiljøer og i
forhold til Verdensarvskonventionen, der blev vedtaget i 1972. En vigtig del af dette arbejde er at udarbejde
forskellige charters og andre internationale dokumenter. Organisationens arbejde kendetegnes af
tværvidenskabeligt samarbejde mellem de forskellige arbejds- og forskningsgrene, som berører bevarelse af
kulturarven. Der kan både optages individuelle medlemmer og institutioner. Via organisationens netværk får
man som medlem mulighed for at deltage i den professionelle bevaring af kulturarven og i debatten herom
på internationalt plan. ICOMOS Danmarks aktiviteter koncentrerer sig om arbejdet med monitering og
rapportering om Verdensarvsstederne i Danmark, samt om indstilling til Kulturstyrelsen af forslag til nye
emner på Verdensarvslisten. Desuden udarbejdelse af høringssvar på bl.a. lokalplanforslag og andre forslag,
der kan have betydning for bevarelse af kulturarven. Danmark har flg.emner optaget på verdensarvslisten:
Jelling monumenterne
Roskilde Domkirke
Kronborg
Vadehavet
Stevns Klint
Ilulissat, Grønland
Kujutaa, Grønland
Brødremenighedsbyen i Christiansfeld
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

