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FOLLOWING the passing of the Québec Declaration at the First International Symposium of
the World Heritage Cities, held in Québec in 1991, which urged the development of the
network of World Heritage Cities so that it may promote the implementation of World
Heritage Agreement, the co-operation and exchange of information among historical cities,
FOLLOWING the passing of the resolutions of the Fez Charter in 1993 by the founding
general assembly, which resolutions enforced the continuity of communications among
World Heritage Cities and with organizations having similar aims to those of OWHC,
FOLLOWING the Third International Symposium of World Heritage Cities held in 1995 in
Bergen, where several delegations were pressing for a frequent holding of regular
meetings,
FOLLOWING the Budapest conference in 1996, when it became clear that the problems are
identical, or very similar in care for and development of World Heritage in the Central and
Eastern European Region,
FOLLOWING the general assembly of the Organization of World Heritage Cities held in
Évora in 1997, where the special significance of regional activities and organizational set-up
was stressed,
The 12th Conference of the Member Cities of the Central and Eastern European Region of
World Heritage Cities in Banská Štiavnica state that regional activities are, and the Regional
Secretariat is functioning in the spirit of the First Budapest Document of 1996, of the
Second Budapest Document of 1998, of the Third Budapest Document of 2000, of the
Fourth Budapest Document of 2002, of the Budapest-Banská Štiavnica Document of 2004,
of the Budapest-Kutná Hora Document of 2006, of the Fifth Budapest Document of 2008,
of the Krakow Document of 2010, of the Banská Štiavnica Document of 2012, of the Kutná
Hora Document of 2014 and of the Zamość Document of 2016.
Participants of 12th Conference state that:
- the aims worded by the 12th Conference in Banská Štiavnica are correct, realistic and
enduring,
- keeping of contacts has been spectacularly developing among the member cities of
the Central and Eastern European Region

- they take on to belong to the Central and Eastern European Region of the OWHC
willingly and with consciousness.
The participants of the 12th Conference agree on that
- beside implementing the general objectives of the OWHC the member cities of the
Region continue coordinating their activities for the development of the
effectiveness,
- the geographical, historical and cultural conditions of the member cities of the
Region enable them to continue their work to preserve and to promote the World
Heritage and
- to set it into the process of sustainable development in the spirit of the specific
medium- and long-term regional objectives in accordance with these conditions,
- the member cities of the Region attach great importance to the work done among
the youth and to promotion of the built relics of the World Heritage as the longest
lasting marks of history.
- therefore, considering the topics discussed in 2018 important and timely also in the
future, the member cities state the following:

World Heritage cities possess rich cultural values inherited from the past which must be
displayed not only to the local residents but in a wide-range, on national and international
levels. Tourism is an effective tool to get to know both the tangible and the intangible
heritage and it has several positive effects but can have negative impacts as well. To make
tourism beneficial for both the tourists and the local residents and to reduce its
disadvantages measures, as below, can be taken:
- raising heritage awareness among residents and tourists
- involving local residents in the strategic plan of tourism
- using revenues from tourism for the maintenance of heritage
- offering a wide-range of sightseeing possibilities (e.g. thematic tours) to reduce the
load on top destinations affected by over-tourism
- putting limits to entertainment activities so as not to disturb the life of local residents
- reducing the difference between high seasons and out-of-seasons of tourist
destinations to reach a more equal load during the year
- focusing on regional tourism which has a lower footprint from travelling in
comparison with intercontinental tourism

- establishing more effective working relationship with the UNESCO World Heritage
Center for the better understanding of the Recommendation on the Historic Urban
Landscape (HUL) and its impact on the cities‘ sustainable development and the
quality of life of the local population.
Member cities of the Central and Eastern European Region of the OWHC cooperate in the
field of cultural tourism, exchange of expertise in heritage management and raising
awareness in the youth. They support the continuation of existing youth projects like
“World Heritage – a Youthful Vision” children’s drawing contest, the seminars organized for
primary school pupils and for secondary school pupils as well as implementing further
progressive youth projects.
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W nawiązaniu do deklaracji z Québecu (1991), w której wezwano do rozwoju sieci Miast
Dziedzictwa Światowego, Karty z Fezu (1993) ustanawiającej powołanie Zgromadzenia Ogólnego,
3. Międzynarodowego Sympozjum Miast Światowego Dziedzictwa (1995,Bergen), gdzie miasta wyraziły
wolę udziału w regularnych spotkaniach, a także konferencji w Budapeszcie (1996), w czasie której
potwierdzono, że problemy miast historycznych regionu Europy Środkowej i Wschodniej są bardzo
podobne - Uczestnicy 12. Konferencji Regionalnej Miast Europy Środkowej i Wschodniej w Bańskiej
Szczawnicy stwierdzają, że:
- aktywnie nawiązywane są kontakty i realizowana współpraca pomiędzy miastami Sekretariatu
- oprócz realizacji ogólnych celów OWHC, miasta członkowskie Regionu podejmują działania na rzecz
większej skuteczności współpracy,
- światowe dziedzictwo musi zostać włączone go w proces zrównoważonego rozwoju miasta,
- miasta członkowskie Regionu przywiązują dużą wagę do aktywności młodzieży w zakresie troski
o dziedzictwo i do promowania wśród niej materialnych i niematerialnych wartości kulturowych.
Miasta historyczne dysponują dziedzictwem odziedziczonym po przeszłych pokoleniach, które
trzeba prezentować nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale i w kraju i na arenie międzynarodowej. Turystyka
jest skutecznym narzędziem do poznania dziedzictwa materialnego i niematerialnego, ale skutki jej rozwoju
są nie tylko pozytywne. Aby turystyka była korzystna zarówno dla turystów, jak i lokalnych mieszkańców, i
by ograniczyć jej niekorzystny wpływ można:
- podnosić świadomość dziedzictwa wśród mieszkańców i turystów
- angażować mieszkańców w tworzenie strategicznych planów turystyki
- wykorzystywać przychody z turystyki na ochronę dziedzictwa
- oferować szeroki zakres możliwości zwiedzania (np. wycieczki tematyczne) w celu zmniejszenia obciążenia
miejsc docelowych dotkniętych nadmierną turystyką
- ograniczać działalność rozrywkową, aby nie zakłócać życia lokalnych mieszkańców
- zmniejszać różnicę między sezonem turystycznym a resztą roku w miejscowościach turystycznych w celu
osiągnięcia bardziej wyrównanego obciążenia w ciągu roku
- skupić się na turystyce regionalnej, która ma mniejszy zasięg w porównaniu z turystyką
międzykontynentalną
- zbudować skuteczniejsze kontakty robocze z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w celu lepszego
zrozumienia zaleceń dot. historycznego krajobrazu miejskiego (HUL) i jego wpływu na zrównoważony
rozwój miast oraz jakość życia miejscowej ludności.
Miasta członkowskie Regionu Europy Środkowej i Wschodniej OWHC współpracują w dziedzinie turystyki
kulturalnej, wymiany wiedzy w zakresie zarządzania dziedzictwem i podnoszenia świadomości wśród
młodzieży. Wspierają one kontynuację istniejących projektów młodzieżowych, takich jak konkurs
plastyczny "Światowe dziedzictwo – młodzieńcza wizja", seminaria organizowane dla uczniów szkół
podstawowych i szkół średnich.
Dokument podpisują miasta uczestniczące w Konferencji w Bańskiej Szczawnicy (28-31.05.2018):
Bańska Szczawnica, Bardejów, Budapeszt, Czeski Krumlow, Icherisheher (Baku), Kraków, Kutna Hora,
Rodos, Ryga, Split, Wilno, Wiedeń, Warszawa, Zamość

