EURÓPA
ZAČÍNA
TU!

EURÓPA SA ZAČÍNA NA
NÁLEZISKU NEANDERTÁLSKYCH
FOSÍLIÍ V KRAPINE

EURÓPA SA ZAČÍNA V SRDCI
STAROVEKÝCH ATÉN

EURÓPA SA ZAČÍNA V ARCHEOLOGICKOM
PARKU CARNUNTUM

EURÓPA SA ZAČÍNA
V KLÁŠTORE CLUNY

EURÓPA SA ZAČÍNA V OLOMOUCI
NA OLOMOUCKOM HRADE
A V ARCIDIECÉZNOM MÚZEU

EURÓPA SA ZAČÍNA V ARCHÍVOCH
ARAGÓNSKEJ KORUNY

EURÓPA SA ZAČÍNA
V DOME VEĽKÉHO CECHU

Značka „Európske dedičstvo“
spája pamiatky, ktoré sú
dedičstvom s vysokou symbolickou
hodnotou a ktoré zohrali kľúčovú
úlohu v dejinách a kultúre
Európy alebo pri vývoji európskej
integrácie.

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
NC-02-16-196-SK-J

EURÓPA
ZAČÍNA
TU!

Na tomto mieste bol objavený najväčší počet
skamenených kostí neandertálcov v Európe, ktoré
pochádzajú z obdobia okolo roku 125 000 p. n. l. Nálezy
z Krapiny skúmali odborníci z celého sveta a ich výskum
ovplyvnil vedecké teórie o vývoji človeka, o vzniku našej
civilizácie a o tom, ako žili ľudské spoločenstvá v Európe
v období starších štvrtohôr.

SRDCE STAROVEKÝCH ATÉN
Grécko

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
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NÁLEZISKO NEANDERTÁLSKYCH
FOSÍLIÍ V KRAPINE
Krapina, Chorvátsko

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
© Damir Fabijanic

Ďalšie informácie získate na adrese
eac-culture@ec.europa.eu

ARCHEOLOGICKÝ PARK
CARNUNTUM
Petronell-Carnuntum, Rakúsko

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
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Srdce starovekých Atén je historickým dejiskom udalostí,
ktoré pomáhali formovať niektoré z najvýznamnejších
aspektov európskej identity – od vývoja klasického
umenia a divadla cez demokraciu, filozofiu a logiku až po
rovnosť práv či vedu.

KLÁŠTOR CLUNY
Francúzsko

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
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Archeologický park Carnuntum je miestom, kde stála
dôležitá rímska osada založená v polovici 1. storočia na
križovatke obchodných ciest na Dunaji. 400 rokov života
Rimanov v osade Carnuntum odráža historické obdobie,
ktoré výrazne ovplyvnilo a formovalo vývoj Európy.

ARCHÍVY ARAGÓNSKEJ KORUNY
Barcelona, Španielsko
Archívy Aragónskej koruny predstavujú jednu
z najstarších európskych archívnych inštitúcií a obsahujú
jedny z najcennejších zbierok dokumentov zo stredovekej
Európy.

DOM VEĽKÉHO CECHU
Tallinn, Estónsko
Dom Veľkého cechu dal postaviť Veľký cech,
združenie nemeckých hanzových obchodníkov, jedna
z najdôležitejších stredovekých obchodných organizácií,
ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách obchodných
a kultúrnych kontaktov v severnej Európe.

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
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Hrad je miesto predstavujúce tisícročnú históriu od
pozostatkov biskupského a kniežacieho paláca po
baroko a rokoko. Ide o jedno z raných centier kresťanstva.
Nachádza sa v ňom múzeum, v ktorom sú uchovávané
a vystavované umelecké diela zo zbierky olomouckej
arcidiecézy.

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
© Great Guild Hall_Estonian History Museum

OLOMOUCKÝ HRAD
A ARCIDIECÉZNE MÚZEUM
Olomouc, Česká republika

http://ec.europa.eu/culture/european-heritage-label
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Kláštor Cluny (založený v roku 910) bol kedysi centrom
jednej z najväčších rehoľných sietí v európskych dejinách,
ktoré napomáhalo cezhraničnému prúdeniu ľudí, kníh,
umeleckých myšlienok i vedeckých poznatkov.

