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Znak evropske dediščine
povezuje zelo simbolična
spomeniška območja, ki so imela
pomembno vlogo v zgodovini
in kulturi Evrope ali v razvoju
evropskega povezovanja.
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NEANDERTALSKO NAJDIŠČE
KRAPINA
Krapina, Hrvaška
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Več informacij:
eac-culture@ec.europa.eu

SREDIŠČE STARIH ATEN
Grčija
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Gre za najdišče največjega števila neandertalskih kosti
iz 125 000 let p. n. š., kjer so strokovnjaki z vsega sveta
opravili raziskave, ki so vplivale na znanstvene teorije o
razvoju človeka, nastanku naše civilizacije in o tem, kako
so človeške skupnosti v Evropi živele v ledeni dobi.

ARHEOLOŠKI PARK CARNUNTUM
Petronell-Carnuntum, Avstrija
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Središče starih Aten zajema zgodovinsko krajino, kjer so
se odvijali dogodki, ki so pomagali oblikovati nekatere
najbolj bistvene vidike evropske identitete, od razvoja
klasične umetnosti in gledališča do demokracije,
filozofije, logike, enakih pravic in znanosti.

OPATIJA CLUNY
Francija
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Arheološki park Carnuntum je kraj pomembne rimske
naselbine, ustanovljene v sredini 1. stoletja našega štetja
na križišču trgovskih poti ob reki Donavi. 400 let rimskega
življenja v Carnuntumu odraža obdobje zgodovine, ki je
močno vplivalo na razvoj Evrope in jo izoblikovalo.

GRAD OLOMOUC PŘEMYSLID IN
NADŠKOFIJSKI MUZEJ
Olomouc, Češka
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Opatija Cluny (leto 910 našega štetja) je bila nekoč
v središču ene največjih samostanskih mrež v
evropski zgodovini ter je olajševala pretok ljudi, knjig,
umetnostnih zamisli in znanstvenih dognanj prek
nacionalnih meja.

ARHIVI ARAGONSKE KRONE
Barcelona, Španija
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Grad predstavlja tisoč let zgodovine od ostankov
škofove in prinčeve palače do baroka in rokokoja. Je
zgodnje središče krščanstva. Gosti muzej, ki je namenjen
ohranjanju umetniških del nadškofije Olomouc.

PALAČA GREAT GUILD HALL
Talin, Estonija
Izgradnjo palače Great Guild Hall je naročilo cehovsko
združenje nemških hanzeatskih trgovcev Great Guild, ena
najpomembnejših srednjeveških trgovskih organizacij,
ki je imela pomembno vlogo v zgodovini trgovinske in
kulturne izmenjave v severni Evropi.
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Arhivi aragonske krone predstavljajo enega najstarejših
arhivov v Evropi in vključujejo nekatere najdragocenejše
zbirke dokumentov iz srednjeveške Evrope.

