
Wniosek dotyczący publikowania
odkryć dokonanych w związku z
pracami restauratorskimi
Ochrona Zabytków 19/Postanowienia i uchwały, 7

1966



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-


