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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TICCIH?

ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς 
είναι η μόνη υπάρχουσα παγκόσμια οργάνωση με αντικείμενο τη 
Βιομηχανική Κληρονομιά. Ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1970 στην Ευρώπη 
και η ανάπτυξή της βασίστηκε σε μεγάλα διεθνή συνέδρια κάθε δύο ή τρία 
χρόνια. Τα συνέδρια αυτά συμπληρώθηκαν από εξειδικευμένες διασκέψεις 
και συναντήσεις, που σκοπό είχαν να ενίσχύσουν τις προσωπικές και 
θεσμικές επαφές πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι ειδικοί της TICCIH - μέσω του 
ICOMOS, του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών - παρέχουν 
συμβουλές στην UNESCO για τα βιομηχανικά κτίρια, τις τοποθεσίες και τα 
τοπία, τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στους χώρους Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς.

Με το εναρκτήριο ασιατικό παγκόσμιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 
το 2012 και το πρώτο στη Λατινική Αμερική το 2018, η TICCIH παρουσιάζει 
παγκόσμια εμβέλεια τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα, η διατήρηση και η 
διάδοση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς αναπτύσσεται σήμερα με πλήρη 
ταχύτητα σε όλο τον κόσμο.

Η Επιτροπή είναι επίσης ένα βιώσιμο εργαλείο επικοινωνίας σε ένα δίκτυο 
που αριθμεί τώρα περισσότερες από 60 χώρες και 500 μέλη.

Τα μέλη του TICCIH προέρχονται από πανεπιστήμια, δημόσια και 
πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μοιράζονται 
μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία της βιομηχανίας, αμφισβητώντας έτσι 
την παραδοσιακή κατανόηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα τρέχοντα νέα θέματα που θίγονται περιλαμβάνουν κρίσιμες ανακρίσεις 
σχετικά με τις παγκόσμιες ιστορικές αλληλεξαρτήσεις, την αντίφαση 
μεταξύ βιομηχανικής συμπεριφοράς και βιωσιμότητας και την 
περιβαλλοντική κληρονομιά της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της 
κλιματικής αλλαγής.

Ατομική συνδρομή:            40, 30, 20 ή 10 USD / έτος
Ειδική χρέωση για τα μέλη του ICOMOS:       10 USD / έτος
Συνδρομή για φοιτητές:            10 ή 5 USD / έτος
Θεσμική ιδιότητα:             65 USD / έτος

Η ιδιότητα μέλους περιλαμβάνει πρόσβαση στο Δελτίο TICCIH που 
δημοσιεύεται ανά τρίμηνο.

Ακολουθήστε μας στο
facebook.com/TICCIH

Μάθετε περισσότερα
http://ticcih.org

Φωτογραφία: Matthew Christopher, www.abandonedamerica.us


