As Três Estelas de Kozuke
No dia 24 de setembro de 2015, as três estelas de Kozuke foram nomeadas como candidatas nacionais ao
Programa “Memória do Mundo”, e a partir de 24 de Outubro de 2017 as reuniões foram realizadas pelo Comitê
Consultivo Internacional da UNESCO onde o registro foi realizado. O mesmo destina-se a proteger registros
mundiais importantes (documentos antigos, livros e outros). Até o momento está registrado, O diário de Ann e
partituras escritas à mão por Beethoven.
Três Estelas de Kōzuke: Estela Yamanoue (681 A.D.), Estela Tago (711) e Estela Kanaizawa (726) é um conjunto
de três monumentos do sétimo ao oitavo século, localizados na atual cidade de Takasaki.
As três estelas são patrimônio cultural, simbolizando o alto nível cultural de Kōzuke que estabeleceu e acumulou
culturas avançadas como monumentos de pedra que refletem a influência da cultura de monumento de pedra na
península coreana com o uso de letras e crenças religiosas budistas.
Portanto, a relevância histórica, cultural, social e política que revela as três estelas é inestimável e deve ser
reconhecida como parte do Programa Memória do Mundo.

Estela YAMANOUE
A Estela Yamanoue (Yamanoue-hi), erguida em 681, é a estela mais antiga
ainda preservada no Japão.
É o mais antigo monumento de pedra do Japão que permanece em sua forma
perfeita, e é um dos materiais históricos mais antigos com kanji organizado
em ordem da escrita japonesa.
Localização:
Takasaki-shi Aza Yamana-machi 2104
Informações:
027-321-1292

Estela TAGO
Em 1954, tornou-se um dos patrimônios culturais nacional que foi erguido
em torno de 711, pelo primeiro magistrado do Condado de Tago chamado
Yo, em comemoração do estabelecimento do Condado de Tago.
Localização:
Takasaki-shi Yoshii-machi Ike 1095
Informações:
027-321-1292

Estela KANAIZAWA
Em 1954, tornou-se um dos patromônios culturais nacional que foi erguido em
torno de 726. A escritura também sugere como o budismo se espalhou e
como a administração do governo central foi mantida nas regiões do leste do
Japão.
Localização:
Takasaki-shi Yamana-machi Kanazawa
Informações:
027-321-1292
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