ARGUMENT
Istoria? Călătoria unui popor.
Dinspre trecut spre viitor, poporul își trăiește fiecare etapă. Treaptă după treaptă.
Când acest călător este poporul român, el caută să fie unit, liber, creștin, creator. În fața conștiinței
sale. În fața tuturor.
Din când în când, privește în urmă. Începutul călătoriei îi amintește cine a fost și cum a crescut. Își
ține la piept obiectele. Ele spun poveștile memoriei: ce l-a unit, cum și-a asumat libertatea, de ce nu a
renunțat să creadă, ce a creat.

Călătoria lui continuă. Trecut – prezent – viitor. Popor nemuritor.
Dacă nu am privi înapoi, dacă nu ne-am ocroti obiectele, ne-am pierde de noi înșine. Popor
fragmentat.

Noi? NU!
Geografie. Istorie. Limbă. Credință. Creație.
Materie și semnificație.
Valoare.

Toate, la un loc, sunt moștenirea primită. Moștenirea pe care o dăm mai departe. Patrimoniul
național. Nu – l putem abandona. Face parte din noi. Este identitatea neamului nostru. Povestea
noastră. Despre noi.
Ne arată unde ne situăm pe scara valorilor universale. Unici.
Ne dă putere. Dar este vulnerabil: în fața ignoranței, a lăcomiei, a disperării, a indiferenței.
Depinde de noi.
Poveștile nu au voie să moară.

Împreună putem deveni protectorii acestui generos domeniu de activitate: protejarea frumuseții
artistice, a creativității umane. De la origini și cât vom dura. Dacă știm că acest tezaur ne aparține, că
trebuie predat generațiilor viitoare. Dacă învățăm că ne definește.
Dorința de a contribui la protejarea patrimoniului cultural, național și universal, este fundamentul
Programului inițiat de Fundația Collegium XXI. Scopul Programului este de a aduce în conștiința

tuturor importanța acestei moșteniri și a rolului fiecăruia dintre noi în păstrarea integrității valorilor
culturale și a identității naționale.

OBIECTIVE
Fundația Collegium XXI își propune:
1. Să vină în întâmpinarea societății prin educarea acesteia în spiritul cunoașterii și protejării
valorilor care fac parte din patrimoniul cultural național și universal;
2. Să susțină perfecționarea continuă și valorizarea angajaților Poliției Române care desfășoară
activități în domeniul prevenirii și combaterii faptelor care aduc atingere patrimoniului
cultural.

MODALITĂȚI
Fundația Collegium XXI urmărește:
1. Realizarea unor parteneriate cu instituții și organizații de profil în vederea organizării și
derulării proiectelor și activităților care susțin obiectivele Programului;
2. Organizarea și derularea de proiecte și activități care urmăresc informarea și conștientizarea
societății civile în ceea ce privește atât importanța patrimoniului cultural național și
universal, cât și drepturile și responsabilitățile ce revin tuturor membrilor ei în protejarea
acestuia;
3. Susținerea participării la activități naționale și internaționale referitoare la investigarea și
combaterea furturilor ți traficului intern și internațional cu bunuri culturale mobile a
reprezentanților Poliției Române care desfășoară activități în domeniul prevenirii și
combaterii faptelor care aduc atingere patrimoniului cultural mobil și al recuperării bunurilor
sustrase care aparțin acestuia.

