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Az Európa Tanács egy kormányközi politikai szervezet, amelyet 1949-ben
alapítottak. Célja, hogy az európai kontinensen olyan értékeket óvjon, mint az
emberi jogok, a kulturális sokszínűség, a demokrácia és a jogállamiság. Ma
az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, s ez több mint 800 millió európait
jelent. Magyarország 1990-ben, a közép- és kelet-európai régióból elsőként
csatlakozott az Európa Tanácshoz.
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Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központját az
Európa Tanács és a Magyar Országgyűlés mint társalapítók hívták életre
1991-ben. A közönség számára 1992. április 14-én nyílt meg. A Központ
elsődleges feladata az érdeklődők információval és dokumentumokkal való
ellátása az Európa Tanács tevékenységéről és eredményeiről az általa
rendelkezésre bocsátott állomány alapján. A Központ gondoskodik továbbá az
Európa Tanács által kiadott egyes dokumentumok magyarra fordíttatásáról,
megjelentetéséről és terjesztéséről, valamint részt vesz az Európa Tanács
által meghirdetett vagy szervezett együttműködési programokban
(konferenciák, előadások, szemináriumok, versenyek, kampányok, nyílt
napok).
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Ezen események sorába tartozik évek óta a Kulturális Örökség Napjai
alkalmából rendezett nyílt nap megrendezése is, amelynek során a Központot
meglátogató vendégek megismerkedhetnek többek között az Európa Tanács
által kimunkált azon jogi eszközökkel, amelyek közös európai kulturális
örökségünk védelmére születtek. A legfontosabbak közé tartozik az Európai
kulturális egyezmény (1954), az Európai építészeti örökség védelméről szóló
egyezmény, az Európai egyezmény a régészeti örökség védelméről (1992),
valamint az Európai tájvédelmi egyezmény (2000) és A kulturális örökség
társadalmi értékének európai keretegyezménye (2005).
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Az érdeklődők színes és látványos tájékoztató anyagokat láthatnak az
Európai Kulturális Útvonalakról is. E nagyszabású program szintén az Európa
Tanács kezdeményezésére valósult meg 1987-ben. A közös Európát Északtól
Délig, Kelettől Nyugatig behálózó útvonalak között számos, Magyarországot
is érintő út található.
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A kulturális örökség védelmét szolgáló Európa tanácsi jogi normákat, kiemelt
programokat bemutató kiállítást rendez a Központ „Közös örökségünk”
címmel, amely 2007. szeptember 10-30. között tekinthető meg a Parlament
épületében.
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