
Uchwała dotycząca utworzenia
Międzynarodowej Organizacji Poza
Rządowej dla Spraw Zabytków i
Miejsc Zabytkowych
Ochrona Zabytków 19/Postanowienia i uchwały, 5-6

1966



Wszelkie prace rekonstrukcyjne będą wszak
że m usiały być z góry wykluczone, można brać 
pod uwagę tylko samą anastylozę, to jest od
tworzenie części istniejących, lecz rozproszo
nych. Elem enty scalające będą zawsze rozpo
znawalne i będą stanowić minimum niezbędne 
dla zapewnienia warunków zachowania zabyt
ku i przywrócenia ciągłości jego formy.

UPOWSZECHNIENIE

Art. 16. Pracom z zakresu konserwacji, re
stauracji i wykopalisk zawsze będzie tow arzy
szyć powstanie dokładnej dokumentacji w po
staci sprawozdań analitycznych i krytycznych, 
ilustrow anych rysunkam i i fotografiami. Zosta
ną w niej zawarte wszystkie fazy prac odkryw
kowych, zabezpieczających, rekonstrukcyjnych 
i scalających, jak również zidentyfikowane w 
toku prac elem enty konstrukcyjne i formalne. 
Dokum entacja ta będzie złożona w archiwach 
insty tucji publicznej i udostępniona badaczom; 
zaleca się jej publikację.

W Komisji redakcyjnej Międzynarodowej 
K arty  Konserwacji i Restauracji Zabytków 
udział wzięli:

P. Piero Gazzola (Włochy) Przewodniczący 
P. Raymond Le M aire (Belgia) Protokolant 
P. J. Bassegoda Nonell (Hiszpania)
P. Luis Benavente (Portugalia)
P. D jurdje Boscovic (Jugosławia)
P. Hiroshi Daifuku (UNESCO)
P. P. L. de Vrieze (Holandia)
P. H arald Langberg (Dania)
P. Mario Matteucci (Włochy)
P. Jean  M erlet (Francja)
P. Carlos Flores M arini (Meksyk)
P. Roberto Pane (Włochy)
P. S. C. J. Pavel (Czechosłowacja)
P. Paul Philippot (Międzynarodowy Ośrodek 
Badań nad Konserwacją i Restauracją Dóbr 
K ulturalnych)
P. Victor Pim entel (Peru)
P. Harold Plenderleith  (Międzynarodowy Ośro
dek Badań nad Konserwacją i Restauracją Dóbr 
K ulturalnych)
P. Deoclecio Redig de Campos (Città del Vati
cano)
P. Jean  Sonnier (Francja)
P. François Sorlin (Francja)
P. Eustathios Stikas (Grecja)
P. G ertrud Tripp (Austria)
P. Jan  Zachwatowicz (Polska)
P. M ustafa S. Zbiss (Tunezja).

DOKUMENT 2

UCHWAŁA DOTYCZĄCA 
UTWORZENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGA
NIZACJI POZA RZĄDOWEJ DLA SPRAW 

ZABYTKÓW I M IEJSC ZABYTKOWYCH

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

rozpatrzyw szy

propozycję zmierzającą do utworzenia mię
dzynarodowej organizacji poza rządowej dla 
spraw zabytków i miejsc zabytkowych i po 
wysłuchaniu sprawozdania G rupy Roboczej 
specjalnie wyłonionej z jego składu,

biorąc pod uwagą

potrzebę utworzenia takiej organizacji w 
celu koordynacji m iędzynarodowych wysiłków 
mających na celu ochronę i wydobycie w ar
tości zabytkowego dziedzictwa ludzkości;

zapoznawszy się

z wnioskami Międzynarodowego Kom itetu 
dla spraw zabytków, miejsc o wartości a rty 
stycznej i historycznej oraz wykopalisk archeo
logicznych, k tóry  się zebrał w Paryżu od 19 
do 22 maja 1964 r. na jego sesji 9-tej, zwoła
nej przez D yrektora Generalnego UNESCO;

wyraża przekonanie,

że nadeszła chwila, aby przystąpić do wpro
wadzenia w życie praktycznych środków 
zmierzających do utworzenia M iędzynarodo
wej Rady Zabytów i Miejsc Zabytkowych 
(ICOMOS);

powołuje

w tym celu Kom itet Organizacyjny (Aneks
1) i tymczasowe Biuro W ykonawcze (Aneks
2);



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


