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La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant, 
elle ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant 
mais ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de 
votre composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme 
par exemple vos logos, textes ou photos.

Destination Napoleon
Europejski Szlak Kulturowy Rady Europy

Poznaj nasze europejskie dziedzictwo 
podążając śladami Napoleona

Śledź nas, aby odkryć, skontaktuj się z nami,
aby być częścią tego projektu !

contact@napoleoncities.eu 
www.napoleoncities.eu 

facebook.com/destinationnapoleon 
twitter.com/DestiNapoleon

„W 2021 roku chcemy uczcić 200. rocznicę 
jego śmierci, ponieważ jest to szczególny 
moment, aby podkreślić jego pracę i jego 
odbiór w naszych miastach, w których 
jest postrzegany jako wielki reformator, 
niosący ideały rewolucji, jako zwycięzca lub 
pokonany generał, jako nieugięty despota, 
jako założyciel nowych narodów. To właśnie 
skrzyżowanie tych spojrzeń, unikanie w 
miarę możliwości ocen wartościujących i 
gromadzenie się wokół uznania złożoności 
i wagi jego pracy, tworzy wspólną pamięć, 
której potrzebuje Europa ”.

Charles Bonaparte,
Prezes Europejskiej
Federacji Miast Napoleońskich 
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Pliage et/ou rainage 4ème pageFederacja założona przez Charlesa Bonaparte 
w 2004 roku wywodzi się z inicjatywy miast 
chcących wyeksponować swoją spuściznę 
napoleońską w wymiarze europejskim. Poprzez
wzajemne poznawanie szczególnie ważnych i 
kontrastujących ze sobą stron historii Federacja 
pragnie znaczyć jego wkład we wspólną 
kulturę narodów europejskich. Niezbędne jest, 
aby dziedzictwo to zajęło należne mu miejsce 
w ramach historycznej lektury, ale także 
poprzez jego wpływ na współczesny kontekst 
geopolityczny, a zwłaszcza na rozwój „idei 
europejskiej”.

Szlak Kulturowy „Destynacja Napoleona” 
stworzony i zarządzany przez Europejską 
Federację Miast Napoleońskich uzyskał 
certyfikat Rady Europy w 2015 roku. „Destynacja
Napoleona” czerpie swoją oryginalność i 
bogactwo z wymiaru kontynentalnego, z 
różnorodności geograficznej i administracyjnej, 
jej wielkość historyczna, kulturowa i
dziedziczna.

Europejska Federacja
Miast Napoleońskich

Destination Napoleon

Odkryj nasze interaktywne mapy i 
wydarzenia na: www.napoleoncities.eu


