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tem at konserw acji obiektów drew nianych, ze szczególnym uw zględnieniem  trad y 
cyjnych uzupełnień;
6. przygotow anie m iędzynarodow ej konferencji z udziałem przedstaw icieli krajów  
socjalistycznych;
7. udzielanie w  w ypadkach koniecznych doraźnej pomocy technicznej poszczegól
nym  muzeom.

Michał Czajnik

INFORMACJE UNESCO

René M aheu, D yrektor G eneralny Unesco, wystosował do uniw ersytetów , in sty tu 
tów  i placów ek naukow ych 34 k rajów  (m. in. Polski) apel, zapraszający do udzia
łu  w  zabezpieczaniu dóbr ku ltu ry  zagrożonych przez wody w ielkiej tam y budo
w anej w  górnym  biegu E ufra tu , na tery torium  Syrii. Liczne obiekty wysokiej w a r
tości i około 30 stanow isk archeologicznych pochodzących z różnych okresów  i róż
nych ku ltu r, poczynając od neolitu, są zagrożone zniszczeniem. Dążąc do zgrom a
dzenia w szystkich możliwych środków dla tego wielkiego przedsięwzięcia rząd 
Syrii, na którego wniosek R. Maheu, ogłosił swój apel, zarządził specjalne ulgi 
przew idujące, że połowa przedm iotów  znalezionych w  czasie w ykopalisk należeć 
będzie do m isji prowadzących badania; o trzym ają one także ze strony  kom peten t
nych czynników syry jsk ich  pomoc techniczną i finansow ą, której rodzaj zostanie 
uzgodniony z każdą m isją oddzielnie. (591).

W w yniku prośby o pomoc techniczną, w ystosow anej przez K am bodżę zgodnie 
z Konwencją H aską, dotyczącą ochrony dóbr k u ltu ry  na w ypadek konflik tu  zbro j
nego, Unesco w ysłała dwie m isje ekspertów  do Phnom  Penh dla zapew nienia och
rony zabytkom , zbiorom m uzealnym  i archiw alnym , zagrożonym przez działania 
w ojenne. Inż. A ndré N oblecourt z K om isariatu  Energii Atomowej, doradca tech
niczny m uzeów Francji, nadzoruje prow adzenie operacji zgodnie z opracowanym  
uprzednio planem  technicznym . Trzej technicy czuw ają nad w ykonaniem  specja l
nych opakowań ochronnych i przeniesieniem  do schronów cennych obiektów  m u 
zealnych. Te dwie m isje kontynuują prace poprzedniej, prow adzonej w  lecie 
1970 r. w  związku z przyznaniem  przez ONZ dotacji 32000 dolarów, z czego 24000 
poświęcono na zakup specjalnego m ateria łu  na w ykonanie opakow ań ochronnych 
m ających zabezpieczyć cenne kolekcje Muzeum Narodowego w  'Phnom Penh. (585).

Rada Europejska powołała kom itet ekspertów  m ający opracować pięcioletni plan 
.ochrony zabytków  i m iejsc zabytkow ych Europy. Złożony ze specjalistów  117 k ra 
jów  członkowskich kom itet poszukiw ać będzie sposobów zabezpieczenia obiektów  
i ich otoczenia jako całości. Specjaliści zajm ować się będą głównie zagadnieniem  
ochrony zespołów m niej znanych: dzielnic m iejskich, m ałych m iasteczek, a naw et 
pojedyńczych budynków , m niej natom iast ochroną znakom itych zespołów w rodza
ju  W ersalu. Eksperci zobowiązani są również do sform ułow ania poglądów w  związ
ku z przewidzianym  opracow aniem  „Inw entarza dóbr” oraz dążeniem do m odyfi
kacji. p raw odaw stw a narodowego różnych krajów , dla ułatw ienia ochrony n ie ru 
chomego dziedzictwa kulturalnego o raz dla jego in tegracji w  życie współczesne. 
P race K om itetu  będą m usiały objąć również opracowanie „K arty  określającej 
zasady generalne i k ie runk i ogólnej polityki zabezpieczenia i rean im acji n ie ru 
chomego dziedzictwa kulturalnego i miejsc zabytkow ych E uropy”. Taka k arta  
otworzyłaby drogę do podpisania porozum ienia międzynarodowego, k tóre mogłoby 
być również ratyfikow ane przez państw a nie wchodzące w skład  Rady E uropej
skiej. (591).
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