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Modrý tít aneb záchranná hlídka
kulturního bohatství
1. Zrod aktivity
Ve svìtì, jen vstupuje do vìku informací, ve kterém
jsou výpoèetní technika, umìlá inteligence a informaèní
technologie hitem dne, vzrùstá tendence hledìt pouze
vpøed k progresivním zmìnám a zapomínat na náklad kulturního odkazu, který vláèíme dìjinami s sebou moná
klenotnici, moná balast; ale mnozí z nás se zavázali o nìj
peèovat  pracovníci muzeí, archiváøi, galeristé, památkáøi, knihovníci.
Pøes vekerou ochranu a obìtavost není v lidských silách zabránit nejrùznìjím katastrofám, haváriím, následkùm váleèných konfliktù. kody, ke kterým pak dochází,
jsou bolestné a jen obtínì odstranitelné. Èasto nelze znièené unikátní artefakty nahradit ani zrestaurovat a
v kadém pøípadì se objevují finanèní nesnáze, které mohou zbrzdit nebo i znemonit záchranné práce.
Jako reakce na tragické události na území bývalé Jugoslávie, které postihly nejen tisíce lidských ivotù, ale
také neocenitelné kulturní klenoty, byl z iniciativy Mezinárodního výboru Modrý tít (Comité Internationale du
Bouclier Bleu - CIBB / International Committee of the
Blue Shield - ICBS) a za podpory UNESCO uskuteènìn
v listopadu 1998 ve slovinské Radenci semináø, na nìm
byla vyhláena Deklarace o ochranì kulturního dìdictví
v naléhavých pøípadech a ve výjimeèných situacích.
Tento dokument pøedevím vymezuje pojem kulturního dìdictví a klade poadavek na jeho ochranu a etrný
pøístup k nìmu nejen za mimoøádných okolností, ale zejména v dobì míru; zdùrazòuje souèinnost na poli ochrany, záchrany a prevence i vybudování podpùrných, organizaèních i finanèních struktur vèetnì osvìty a rozvíjení
sítí dobrovolníkù.
2. Èeský komitét Modrého títu
Od roku 1999 také v naí zemi sílí snahy o iniciaci
aktivit Modrého títu: tøebae se v naich zemìpisných
íøkách nemusíme pøímo obávat váleèných konfliktù nebo
vulkanické èinnosti, nikdo nemùe vylouèit obèanské nepokoje, havárie èi poáry. Co se týèe povodní, s tìmi mìly
nae knihovny v minulé dobì nepøíjemné zkuenosti
V èervnu letoního roku byla po peèlivých pøípravách
a v intencích poslání Mezinárodního komitétu Modrý tít
signována smlouva o zaloení a pùsobení Èeského komitétu Modrý tít (ÈKM), kterou uzavøely Èeská archivní
spoleènost a poboèka Èeské informaèní spoleènosti pøi
Státním ústøedním archivu, Èeský výbor ICOM, Èeský
výbor ICOMOS a Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù ÈR, èlen IFLA v ÈR. Základ smlouvy pøedstavuje snaha o spolupráci a koordinaci pøi prevenci katastrof a
nepøedvídatelných událostí usnadòující získávání a nasazení jak technických, tak i finanèních prostøedkù urèených
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pro záchranu ohroeného kulturního dìdictví a nápravu
pøípadných kod.
ÈKM je dobrovolnou organizací, která sdruuje nejen zakládající organizace, ale do ní mùe bez ohroení
své subjektivity vstoupit kterákoliv instituce èi jedinec,
právnická nebo fyzická osoba, jí není lhostejný osud národního kulturního tezauru. Mezi úkoly ÈKM proto bude
patøit nejen vytváøení podpùrných informaèních souborù
vèetnì adresáøù, doporuèení a manuálù, ale také koordinace akcí a aktivní pomoc v rámci nezbytných opatøení,
a u pøi výjimeèných situacích na území naí republiky
nebo prostøednictvím ICBS mimo nae státní hranice. Pøi
své èinnosti vychází ÈKM z Haagské konvence o ochranì kulturního dìdictví (její emblém zdobí webovské
stránky ÈKM), Konvencí UNESCO o ochranì svìtového kulturního a pøírodního dìdictví na národní úrovni,
enevských konvencí a dalích mezinárodních smluv, ustanovení a doporuèení.
3. Krok za krokem
Program a zámìry ÈKM jsou bohaté: zahrnují podporu projektù napomáhajících preventivní ochranì a péèi
o vechny druhy kulturního bohatství, zveøejòování zkueností, varování pøed riziky i øeení konkrétních naléhavých situací s realizací rychlé pomoci ohroenému kulturnímu dìdictví a jeho správcùm bez ohledu na
majetko-právní vztahy a politické souvislosti. Uvedené
aktivity budou podepøeny jak ovìøenými odbornými informacemi a praktickými realizaèními pokyny, tak sítí spolupracovníkù, expertù i dobrovolníkù, koleními a praktickým výcvikem, který bude ÈKM poøádat.
Zatím se ÈKM podaøilo zorganizovat kulatý stùl
Modrého títu, na nìm se seli zástupci kulturních institucí postiených havárií nebo ivelní katastrofou: tato akce
pøinesla cenné poznatky a nastínila cesty k dalímu postupu ÈKM. Pod zátitou ÈKM vznikly základní pokyny
pro knihovny a archivy pro pøípad výjimeèné události, cílené na záchranná opatøení a primární nápravu kod, podobný materiál bude v nejblií dobì pøipraven pro muzea a galerie, chystá se i seznam restaurátorù a
konzervátorù, kteøí by mohli být osloveni v pøípadì katastrofy a ohroení kulturních památek vèetnì knihovních
fondù.
Ke své èinnosti vak ÈKM potøebuje odezvu z øad
tìch, kterým by chtìl být prospìný  vèetnì knihoven
Není moné pracovat bez podnìtù a zpìtné reakce, o nì
tímto pøíspìvkem prosím odbornou knihovnickou veøejnost. Stránky ÈKM naleznete na adrese http://
www.nkp.cz/o knihovnach/konsorcia/skip/ModrySt.htm; je
vak na kadém z nás, jak tuto aktivitu dokáeme naplnit.
Frantika Vrbenská
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