Giới thiệu các Giải thưởng
Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, các di sản văn hóa đang đứng trước nhiều
mối đe dọa. Với một số lượng lớn các di sản là công trình xây dựng hay tài sản
văn hóa thuộc sở hữu tư nhân, vai trò của các cá nhân và tổ chức tư nhân trong
việc bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương này là hết sức quan trọng.
Nhận thấy điều đó, UNESCO hướng tới khuyến khích sự tham gia của khối tư
nhân đồng thời đẩy mạnh hợp tác công-tư trong việc bảo tồn di sản văn hóa tại
khu vực này, vì quyền lợi của các thế hệ hiện tại và tương lai.
Được thành lập vào năm 2000, Giải thưởng Bảo tồn Di sản Văn hóa UNESCO
khu vực châu Á Thái Bình Dương vinh danh những thành tích xuất sắc trong việc
bảo tồn hay trùng tu thành công các di sản là các công trình xây dựng trong khu
vực do khối tư nhân hoặc các sáng kiến hợp tác công – tư thực hiện.
Năm 2005, UNESCO công bố Hội đồng Vinh danh sự Sáng tạo (Jury
Commendation for Innovation). Hội đồng Vinh danh này công nhận các công
trình mới xây dựng với thiết kế kiến trúc nổi bật trong việc kết hợp hài hòa với bối
cảnh lịch sử.
Từ năm 2000, UNESCO đã nhận được 556 đề cử từ 24 quốc gia. Có 160 dự án
đã nhận được các Giải thưởng cho các nỗ lực bảo tồn xuất sắc trong đó 8 dự án
nhận được giải thưởng Vinh danh sự Sáng tạo.
Các dự án được Giải thưởng thuộc nhiều loại hình dự án bảo tồn, từ nhà ở tư
nhân tới các tổ hợp biệt thự. Qua thời gian, các dự án cho thấy sự phát triển
tăng dần về quy mô và mức độ trong công tác bảo tồn tại khu vực châu Á và
Thái Bình Dương.
Các Giải thưởng đã đặt ra những chuẩn mực về kỹ thuật và xã hội trong lĩnh vực
bảo tồn di sản văn hóa tại châu Á - Thái Bình Dương. Các dự án được vinh danh
trở thành những chất xúc tác và nguồn cảm hứng cho các cá nhân và tổ chức tư
nhân trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa trong khu vực.

