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KRONIKA

TARGI KONSERWACJI ZABYTKÓW I RENOWACJI MIAST 
„CONSERVATION TORUŃ 24-26 LUTEGO 2000 R.

W dniach 24-26 lutego 2000 r. 
odbyły się w Toruniu kolejne już 
Targi Konserwacji Zabytków i Re
nowacji Miast „CONSERVATION 
Z zapoczątkowanego sześć lat te
mu spotkania, poświęconego za
gadnieniom budowlanym, targi 
stały się bardzo szybko wiodącą 
w skali kraju i Europy Srodkowo- 
-Wschodniej imprezą targową. W ro
ku bieżącym prezentowało się tu 
ponad 120 wystawców z branży 
konserwatorskiej i budowlanej oraz 
producenci materiałów, narzędzi 
i aparatury badawczej niezbędnej 
dla ratowania materialnej spuści
zny kulturowej naszego kraju. Zgro
madzeni na powierzchni 3000 m2 
wystawcy prezentowali najnowo
cześniejsze materiały, technologie 
i sprzęt. Targi adresowane są w głów
nej mierze do środowisk konser
watorskich. Obecność kilkuset kon- 
serwatorów-technologów, przed
stawicieli służb konserwatorskich 
wojewódzkich, miejskich i kościel
nych, pracowników muzeów zajmu
jących się na co dzień ochroną dóbr 
kultury w różnych aspektach udo
wodniła już po raz kolejny potrze
bę organizowania takich spotkań.

To wyjątkowo surowe w ocenie 
grono profesjonalistów poprzez 
swoich przedstawicieli w komisji 
konkursowej dokonało wyboru 
Grand Prix Targów. Nagroda ta 
przypadła w tym roku firmie KAMI 
z Torunia za urządzenie do od
kwaszania i zabezpieczania archi
waliów stanowiące uniwersalne roz
wiązanie dla archiwów polskich. 
Statuetkę Kopernika — oryginalną 
nagrodę przyznawaną przez orga
nizatora — Międzynarodowe Tar
gi Pomorza i Kujaw w Toruniu — 
otrzymała firma NEUROSOFT

z Krakowa za nowatorski i uni
wersalny system kom puterowy 
zarządzania kolekcjami „Muskat 
System”. Jednocześnie przyznano 
kilka w yróżnień, m .in. firmie 
KOMPLEX z Czarnego Błota za 
stylizowane okna skrzynkowe, fir
mie Produkcyjno-Handlowej ART- 
-METAL z Łapina za słup latarni 
do zastosowania w zespołach za
bytkowych. Firmę tę nagrodził 
również Prezydent Miasta Toru
nia za najatrakcyjniejsze stoisko 
(otrzymała Stautetką Flisaka).

Targi to także okazja do wy
miany myśli i omówienia bieżą
cych problemów konserwatorskich. 
W tym roku po raz trzeci rów no
legle z Targami odbyło się cieszą
ce się ogromnym powodzeniem 
słuchaczy Forum Konserwatorów, 
poświęcone tym razem ochronie za
bytków przed zagrożeniami. Do
świadczenia ostatnich lat pokaza
ły bowiem, jak bezsilni jesteśmy 
w przypadku klęsk żywiołowych 
i konfliktów  zbrojnych. Wyko
rzystanie wiedzy i doświadczenia 
konserwatorów  niejednokrotnie 
mogłyby bądź zapobiec zniszcze
niu dóbr kultury, bądź też zmini
malizować skalę ich zniszczenia.

Tradycją toruńskich  targów  
konserwatorskich jest zainicjowa
na tu przed kilkoma laty Giełda 
Zabytków, na której niesłabnącym 
powodzeniem cieszą się — ofero
wane przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz inne 
agencje nieruchomości historycz
nych — pałace i dwory z obszaru 
niemal całej Polski. Przygotowa
na przez te instytucje oferta sprze
daży poparta wszechstronnymi kon
sultacjami służb konserwatorskich 
o zakresach i możliwościach pla

nowanych prac rem ontow o-kon
serwatorskich pozwala ewentual
nym nabywcom na uzyskanie kom
pleksowych informacji o konkret
nych obiektach zabytkowych.

Novum  tegorocznych Targów 
było zaproszenie do Torunia przed
stawicieli muzeów i firm oferują
cych systemy zabezpieczeń do obiek
tów muzealnych, techniki wysta
wiennicze oraz muzealne progra
my komputerowe. Uczestniczące 
w Targach muzea przedstawiały 
swoje propozycje pozanaukowej 
działalności mającej na celu ich 
popularyzację. Pracownicy muzeów 
brali również udział w Forum Kon
serwatorów, którego trzeci dzień 
poświęcony był wyłącznie proble
mom muzealnictwa.

Obecnie trwają przygotowania 
do kolejnych już targów „CON- 
SERVATIO”, które zgodnie z tra
dycją odbędą się ostatniej deka
dzie lutego, w dniach 22-24 lute
go 2001 r. Niesłabnące zaintere
sowanie wystawców pozwala już 
dziś przypuszczać, że na tę imprezę 
przybędzie jeszcze większa liczba 
firm. Interesująco zapowiada się Fo
rum Konserwatorów: przedstawi
ciele środowisk konserwatorskich 
z kraju i Europy omawiać będą tym 
razem zagadnienia związane ze 
społecznymi problemami dotyka
jącymi zabytki. Giełda Zabytków 
opublikuje specjalne wydawnictwo, 
w którym zamieszczone będą ak
tualne oferty obiektów zabytko
wych przeznaczonych na sprzedaż.

Wszelkie informacje dotyczą
ce Targów i towarzyszących im 
imprez można uzyskać pod nr. 
telefonu: (0-56) 661-78-70  lub 
na stronie internetowej targów 
www.mtpik.torun.pl
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