
Uchwała dotycząca nauczania w
zakresie konserwacji i restauracji
zabytków
Ochrona Zabytków 19/Postanowienia i uchwały, 6-7

1966



poleca

Kom itetowi Organizacyjnem u i Biuru:
1) zebranie się w celu przygotowania zwoła

nia Generalnego Zgromadzenia K onstytu
cyjnego na rok 1965 lub 1966;

2) wyznaczenie ze swego składu osób odpo
wiedzialnych za zredagowanie projektu  sta
tutów  i regulaminów, które będą opraco
wane na podstawie pro jek tu  wstępnego, 
przygotowanego przez UNESCO i zostaną 
przedłożone Zgromadzeniu Generalnem u z 
uwagam i i popraw kam i dokonanymi przez 
G rupę Roboczą Kongresu;

3) przestudiow anie, wspólnie z M iędzynaro
dowym Ośrodkiem Badań nad K onserw a
cją i R estauracją Dóbr K ulturalnych (Ośro
dek Rzymski) i z M iędzynarodową Radą 
Muzeów (ICOM), środków zmierzających do 
ustalenia i utrzym ania ścisłej i stałej współ
pracy  pomiędzy tym i trzem a organizacja
mi, w szczególności dla utw orzenia wspól
nych organów o charakterze stałym  (po
m iędzy ICOMOS i ICOM) i przez wciągnię
cie ekspertów  do udziału w pracach Ośrod
ka Rzymskiego;

4) zbadanie w arunków  finansowych i m ate
rialnych, niezbędnych dla istnienia i roz
woju ICOMOS’u i przedłożenie propozycji 
w tym  przedmiocie Generalnem u Zgrom a
dzeniu K onstytucyjnem u;

5) tymczasowe reprezentow anie ICOMOS’u, 
w fazie organizacji, wobec organów m ię
dzynarodowych, zwłaszcza wobec UNESCO, 
Ośrodka Rzymskiego i ICOM’u;

zwraca się z prośbą

do jednego z krajów, reprezentow anych w 
Wenecji, ażeby zechciał gościć Generalne 
Zgromadzenie K onstytucyjne w 1965 lub 
1966 r.;

przedkłada

Dyrektorow i G eneralnem u i K onferencji 
G eneralnej UNESCO życzenie, aby organizacja 
ta zechciała przychylnie rozpatrzyć możliwość 
przyznania subwencji na pokrycie kosztów za
łożenia i funkcjonowania ICOMOS’u;

uważa za pożądane

aby Ośrodek Rzymski wziął pod uwagę mo
żliwość udzielenia pomocy ze strony swego 
Sekretariatu  Kom itetowi Organizacyjnem u 
ICOMOS w stopniu, na jaki pozwolą zebrane 
na ten cel fundusze.

ANEKS 1

K om itet Organizacyjny:
Przewodniczący: p. De Angelis D ’Ossat

W iceprzewodniczący: pp. Am er — Brew —
Sereguine

Członkowie: pp. Abdul-Hak (Syria) — Born- 
heim  (Niemcy) — Chauvel (Francja) — 
Demus (Austria) — Expo-Eyo (Nigeria) — 
Iniguez-Almech (Hiszpania) — Ionesco 
(Rumunia) — Lal (India) — Langberg 
(Dania) — Pavel (Czechosłowacja) — P i
m entel (Peru) — Rivera de Coronel (Me
ksyk) — Sekino (Japonia) — Stikas (Gre
cja) — Zbiss (Tunezja) — Zdravkovic (Ju 
gosławia)

Członkowie z urzędu: przedstawiciele Ośrodka
Rzymskiego i ICOM’u. Obserwator z ram ienia
UNESCO.

ANEKS 2

Biuro: pp. Almagro (Hiszpania) — Earl of Eus- 
ton (Zjednoczone Królestwo) — Gazzola 
(Sekretarz Generalny — Włochy) — Le- 
m aire (Belgia) — Lorentz (Polska) — 
Schmid (Szwajcaria) — Sonnier (Francja).

DOKUMENT 3

UCHWAŁA DOTYCZĄCA 
NAUCZANIA W ZAKRESIE KONSERWACJI 

I RESTAURACJI ZABYTKÓW

Zgromadzenie Generalne II M iędzynarodo
wego Kongresu Architektów i Techników Za
bytków

uważa za pożądane,

I. aby wprowadzenie w zagadnienia konser
wacji i restauracji zabytków zostało w łą
czone do program u wszystkich wydziałów 
uniwersyteckich, zajm ujących się naucza
niem  architek tury , historii sztuki i a r

cheologii.

II. aby m iędzynarodowe kursy, organizowa
ne przy  W ydziale A rchitektury Uniwer
sytetu  Rzymskiego, zostały rozbudowane 
w duchu współpracy m iędzynarodowej i 
przy  współdziałaniu z M iędzynarodowym 
Ośrodkiem Badań nad Konserwacją i Re

stauracją Dóbr K ulturalnych.

— aby zainteresowane władze poszczegól
nych krajów  udzieliły w tym  względzie 
swego poparcia i ułatw iły uczestniczenie 
w nich młodym architektom , historykom



sztuki i archeologom, którzy zostaną 
uznani za najlepiej przygotowanych do 
właściwego wykorzystania tych kursów 
i za najbardziej nadających się dla za
pewnienia im wysokiego poziomu nau
kowego.

III. aby dla krajów Dalekiego Wschodu kursy 
i staże o charakterze międzynarodowym 
zostały zorganizowane w Azji celem w y
szkolenia tamże specjalistów obeznanych 
z zagadnieniami konserwacji i restauracji 
zabytków i miejsc o wartości artystycz
nej i historycznej, specyficznych dla tej 
części świata.

DOKUMENT 4

WNIOSEK DOTYCZĄCY 
WYDAWANIA PRZEGLĄDU MIĘDZYNARO
DOWEGO, POŚWIĘCONEGO TEORII, TECH
NICE I USTAWODAWSTWU W DZIEDZINIE 
KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYT

KÓW

Zgromadzenie Generalne II Międzynarodo
wego Kongresu Architektów i Techników Za
bytków

uważa za pożądane

wydawanie przeglądu międzynarodowego, 
poświęconego teorii, technice i ustawodawstwu 
w dziedzinie konserwacji i restauracji zabyt
ków oraz w yraża nadzieję, iż UNESCO i kraje 
członkowskie przyłożą się do tego przez stały 
udział w redagowaniu i finansowaniu tego 
przeglądu.

DOKUMENT 5

WNIOSEK DOTYCZĄCY 
PUBLIKOWANIA ODKRYĆ DOKONANYCH 

W ZWIĄZKU Z PRACAMI RESTAURATOR- 
SKIMI

Zgromadzenie G eneralne II Międzynarodo
wego Kongresu A rchitektów i Techników Za
bytków

mając na względzie,

że każde odkrycie dokonane w związku 
z pracam i restauratorskim i jest stracone dla 
nauki jeżeli nie jest utrw alone w jakiejś publi
kacji lub przynajm niej w sprawozdaniu złożo
nym  w archiwach publicznych;

uważa za pożądane

— aby architekci zabytkoznawcy i historycy 
sztuki, m ający sobie powierzoną restau
rację, publikowali w yniki swych prac;

— aby publikacje te były objęte bibliografią 
międzynarodową, wydaw aną staraniem  
ICOMOS;

— aby autorzy przekazywali jeden egzemplarz 
swych publikacji do ICOMOS’u, k tóry  prze
chowa je w bibliotece dostępnej dla człon
ków tej organizacji m iędzynarodowej.

DOKUMENT 6

WNIOSEK DOTYCZĄCY 
PRZYSTĄPIENIA PAŃSTW  DO UCZESTNIC
TWA W MIĘDZYNARODOWYM OŚRODKU 
BADAŃ NAD KONSERWACJĄ I RESTAURA

CJĄ DÓBR KULTURALNYCH

Zgromadzenie Generalne II M iędzynarodo
wego Kongresu A rchitektów i Techników Za
bytków

biorąc pod uwagę

podstawowe znaczenie, jakie M iędzynarodo
wy Ośrodek Badań nad Konserwacją i Resta
uracją Dóbr K ulturalnych posiada dla ochrony 
zabytków;

biorąc pod uwagę

działalność rozwijaną dotychczas w tym 
celu

zaprasza

architektów  i techników zabytków, aby 
zwracali się bezpośrednio do Ośrodka dla 
otrzym ania informacji, wym iany informacji, 
ekspertyz;

zwraca się

do uczestników Kongresu, pochodzących z 
krajów  nie będących jeszcze członkami Ośrod-


