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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-



ka, aby skłonili rządy tych krajów  do przy- IV. zapewnienie finansowania tych badań w 
stąpienia doń możliwie jak  najwcześniej, w możliwie szerokim zakresie,
celu naw iązania współpracy, zarówno w in
teresie owych ikrajów, jak też ochrony zabyt
kowego dziedzictwa ludzkości.

DOKUMENT 8

DOKUMENT 7

W NIOSEK DOTYCZĄCY 
WZNOWIENIA „REPERTORIUM LABORA
TORIÓW I PRACOWNI KONSERWATOR
SK IC H ” I UTWORZENIA KOMITETU KOOR
DYNACYJNEGO DLA BADAŃ NAD USZKO

DZENIAMI KAMIENIA

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

uważa za pożądane

I. opublikowanie przez M iędzynarodowy 
Ośrodek Badań nad Konserwacją i Resta
u racją Dóbr K ulturalnych nowego w y
dania „R epertorium  laboratoriów  m uzeal
nych i pracow ni konserw atorskich”. Re
pertorium  to powinno obejmować również 
wszystkie laboratoria zajm ujące się ba
daniam i dotyczącymi uszkodzeń wszelkich 
m ateriałów  używ anych w budownictwie 
a w szczególności kamienia.

II. utw orzenie przez ICOM i ICOMOS spec
jalnego kom itetu, k tó ry  um ożliwiłby re 
gularne kontakty  pomiędzy tym i wszyst
kimi laboratoriam i. Funkcje jego sekre
ta ria tu  mogłyby być pełnione przez Mię
dzynarodow y Ośrodek Badań nad Kon
serw acją i R estauracją Dóbr K u ltu ra l
nych, k tó ry  powinien upowszechniać 
wszelkie podejm owane badania.

III. skierowanie w ram ach tych kontaktów  do 
wszystkich specjalistów w zakresie zagad
nień, związanych z konserw acją zabyt
ków, kw estionariusza dotyczącego uszko
dzeń kam ienia i stosowanych zabiegów, 
przygotowanego przez dra René Sne- 
yers’a, którem u ICOM powierzył wyko
nanie tego zadania.

WNIOSEK DOTYCZĄCY
OCHRONY I WŁĄCZENIA W ŻYCIE OŚROD

KÓW ZABYTKOWYCH

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

biorąc pod uwagę,

— że konieczne jest szybkie wprowadzenie 
ustaw odaw stw a w zakresie ochrony ośrod
ków zabytkowych, wynikające z podwójnej 
konieczności ochrony i waloryzacji owych 
zespołów, przy jednoczesnym włączeniu ich 
do współczesnego życia;

— że ten zasadniczy dla zachowania dzie
dzictwa zabytkowego problem  był już 
przedm iotem  opracowań ze strony organi
zacji międzynarodowych, takich jak 
UNESCO i Rada Europejska;

— że ważne jest szybkie znalezienie jego roz
wiązania, tak w skali krajow ej, jak też m ię
dzynarodowej, przez zapewnienie ścisłej 
w spółpracy organów odpowiedzialnych za 
konserw ację zabytków i władz kom petent
nych w zakresie planów urbanistycznych i 
zagospodarowania przestrzennego;

uważa za pożądane,

— aby właściwe organy narodowe i m iędzyna
rodowe wszczęły odpowiednie kroki dla 
włączenia w życie zabytków i ośrodków 
zabytkowych;

— aby wyniki studiów i prac, przygotowanych 
lub wykonanych w tej dziedzinie, były w 
tym  celu podawane do wiadomości odpowie
dzialnych władz;

— aby właściwe organy międzynarodowe opra
cowały zalecenia dla poszczególnych państw  
wzywające do podjęcia kroków, odpowia
dających potrzebom konserw acji i w alory
zacji ośrodków zabytkowych.


