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MONUMENTE ISTORICE

/

l; SARCINI GENERALE.
Actualul Serviciu al Monumentelor Istorice lucrând îh cadrul
Serviciului Muzee şi Monumente al Aşezămintelor Culturale, duce mei departe activitatea fostei Comisiuni a Monumentelor Istorice.
Rostul sliu este:
1, De a întocmi Inventarul General al tuturor Monumentelor
Istorice din ţarii,
2. De a urmări ocrotirea aoeator Monumente orpind dii.râmarea
lor, supraveghind lucrările de reparetie sau amenajări fli.cute de diferitele instituţii care le folosesc astfel ca să fie executata ~n bune
condiţiuni tehnice, artistice şi arheologice şi contribuind prin lucră
ri din fonduri bugetare la reparaţiile şi restsur'1'ile progra~ete.
3, De a contribui prin stidii şi publicaţii la adâncirea cunoaşterii problemelor artistice şi tehnice r feritoare la istoria acestor monumente.
II, ACTIVITATE IN TRECUT
Principala activitate a Comisiunii până în ultimii ani a fgs1
îndreptată de arhitecturii religioasă considerată ca fiind de primă im~ol
portanţii,

Fondurile buget are anuale complect insuficiente erau fărâ
de obicei în sume mici menite să satisfac• pe cât posibil cereri urgente de întreţinere.
In anul trecut prin alocarea întregului fond disponibil pentru sistematizarea reliefurilor monumentului dela !dam Clisei în curtea
Muzeului Naţional s•a realizat o importantă operă de conservare care
îşi aştepta înfăptuirea de aproape trei sferturi de veac.
In cursul anuiu: curent s•a hotărît, spre desebire de trecut,
să se soorde o atenţie deosebită unor monumente de arhitecturii civilă
de o llBi mică importanţă artistică dar de llllre importanţă culturAlli şi
politică, acordându-se fonda.l bugetar dispohibil (l.5S5.ooo)
la reparaţia caselor în care? s•au născut sau au lucrat scriit9ri, revoluţio
nari sau eroi ai luptelor pentru democraţie.
Pe lângă aceste lucrări s•a prevăzut totodată ducerea mai departe a celorlalte sarcini arăt..,ate ro&& sus,
Planul de Muncă alcătuitt cuprinde astfel:
1, Reparaţia a 6 cllidiri monumente instorice.
a) Casa Ion Creangli din Humuleşti Tg. ''eamţ
b) Bojdeuca Ion Creangă din Iaşi
o) Casa lui Tudor Vladimirescu din Vladimir - Gorj.
\
d) casa lui Filimon Sârbu din Herepeia jud. Hunedoara.
e) Casa lui I,C,Frimu din Bărzeşti jud. Vaslui
miţate

.//y
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f) castelul din Bran jud. Braşov,
necesitând cercetări la faţa locului, măsurători, întocmirea releveelor,
devizelor şi aosarelor în vederea contractării lucrărilor, supravegherea
în crusul execuţiei şi recepţionarea lor la terminare.
2. Clasarea în co~tinuare a monwnentelor aflate în arhivă în vederea alcătui rii inventarului general,după normele stabilite, realizându-se minimwn de 2 judeţe pe trimestru.
3.Rezolvarea lucrărilor cerute de alte instituţii pentru reparaţii de monumente istorice, prin întocm i rea planu:ttlor şi devizelor necesare pe _
baza datelor cuprinse în arhive sau a delegaţiilor efectuate la faţa locului •
4.Pragătirea lucrărilor pe anii viitori ln limita fondurilor ce s~
vor acorda şi avându-se în vedere importanţa monumentului şi urgenţa lucrării.

II.

Realizări şi greutăţi

întâmpinate.
l. Lucrările de re~araţie programate au suferit mari întârzieri din
cauza întârzierilor întâmpinate la îndeplini rea formelor de contractare.
Situaţia lor în momentul de faţă este următoarea:
a) a•a contractat şi s•au înc e put lucrările la Casa Ion Creangă ain
Humuletşi fiind necesară o deplasare la faţa locului pentru cercetarea j'.11
şantierului.

b) Este în curs de contractare şi lucrările de îndată la Casa Tudo
Vladimirescu din Vladimir.
c) s•au trimis sumele necesare pentru reparaţie casei •ilimon Sârb
din Herepeia, fiind necesară deplasarea la faţa locului în vederea predă
rii şantierull)i.
d) nu s•a putut desăvârşi încă contractarea lucrării la bojde~ca
Ion Creangă din cauza unor condiţii de ultim moment puse de Intreprinder
Este necesară o deplasare la faţa locului pentru îDlăturarea acestor dif
cultăţi şi aducerea contractelor semnate.
e) pentru lucrarea la Casa I.C.Frimu din ~ârzeştiycu toate îndelun~
gatele tratative prin corespondenţă, nu s•a putut ajunge la 'semnarea contr
ctului întrucât întreprinderea a refuzat în mod neaşteptat să execute lu
crarea dll.n motive neînte rr eiate. SU.UD în curs tratative prin Bomitetul Pr
vizoriu local cerându-se revenirea acestei anunţări.
f) cu toate insistenţele şi revenirile intreprinderea ce nrma să e
cute lucrarea la Castelul din Bran nu a înapoiat încă dosarul semnat în
vederea contractării.
s• au făcut de curind noui reveniri pe lângă Comitetele Provizorii
Judetene cerându-se intervenirea pent~u accepâarea lucrărilor şi urgenta
rea 1napoierii contractelor.
Toate aceste lucrări se execut' sau urmează a se executa prin coop~rati v~ qe construcţie meşteşugăreşti sau cooperative ale Comitetelor Pro
'1iz or:u. J ene.
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~-Q!!!~~!~~-~2~~~~!~12E-~~-!~~~!~~-~1~~!~!!!!_!!:!!~~!~!~E!De şi conatitue una din sarcinile de seamă prevăzute în legea pentru
conservarea Monumentelor Istorice din ţară, invetarierea generală a tuturor acestor monumente pe o bază metodică şi ştiinţifică nu s•a făcut
încă.

Vonform legii aotuale sunt cuprinse în categoria monumentelor istorice în mod provizoriu clădirile de arhitectură religioase Clădite înaint
de 1834 până la clasarea lor definitivă şi monumentele de arhitec~tllră
civilă şi militară în măsura clasării.
Prin aceasta intră în cadrul preocupărilor serviciului un num~r foarte mare de monumente, circa 5000, de inegală valoare, unele prezentând
un interes ou totul redus pe lângă altele de mare preţ.
Pentru a se putea avea o evidenţă a monumentelor importante care să
prezinte o distribuire raţională a fondurilor disponibile este necesar
oa odată ou inventariere să se facă o clasare a monumentelor după anumite
norme, după importanţa lor artistică, arh~ologică şi istorică.
Materialul decumentar aflat în arhiva serviciului de care se dispune pentru această lucrare se compune din arhivă, cartotecă, fototecă şi
bibliotecă cuprinzând întreaga colecţia a buletinului comisiunii monumentelor istorice, chestionarul parhiilor din 1921 pentru biserile din gechiul regat şi anuarele a câtorva eparhii şi în sfârşit tabele de monumen
te istorica de arhitectură religioasă trimise de prefecturile din ţară
în 1942.
Acest material fără a fi complet, în special în ceeace priveşte
regiunea \Tansilvaniei cu atâtea monumente de primă importanţă, constitue
totuşi o documentare foarte . bogată pe baza căreia se poate face clasarea
ştiinţifică a nnui mare număr de monumente•
Astfel arhiva cuprinde dosarele a circa 2.200 monumente. 6.200 planuri şi un mare număr de olişee a oăror elasare trebue pusă la punct, pe
lângă datele istorice şi alte câteva public~'ii similare.
Punând în ordine fototeca, cercetând studiile publicate, planurile d
cartotecă însemnările şi dosarele
şi în buletin şi supunând unui examen
critic datele din chestionare şi anuare, se vor întocmi fişe documentare
pentru fiecare monument în parte în care se vor trece toate datele peceaare pentru clasarea lui după vechil)\e şi după importanţa lui artistică
în 3 categori.
Monumentele cu docqmentare incomplectă se vor g,_.rupa deosebit tot în
3 categorii uu:vl:L curu !-8.L' h l"Le:c.enta o..u l.Llut: .... c:;a u!&.1. mt:tre pentru a putea !1
cerceoa~ orep•so cupa un program anume staoilit.
Actualmen•e se iucrea~a ia .recerea pe fişe şi ia inventariereadupă
aceste criterii a monumen•eior cuprinse in ace„•e arnive •
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- 4 $•au axeCUGa• pana acum CJ.a!Jarea 1;<1 •reuerea pe 1:işe pentru Uşurarea
a monumentelor din 34 judeţe faţă de cele 58 din ţară.
Din cauza mutării intervenite între timp şi a instalării arhivei
într•un local cu totul impropriu oare ameninţă însăşi buna sa conservare,
mersul acestei aoes-tei lucrări vs avea de su!erit, posibilităţile de consu)
tare în bune conduţii în special a fototecii fiind ca şi suprimate.
Definitivarea planurilor vs su!eri dessemeni întru&ât în actulalul
biroului destinat serviciului nu este posibil a se lucre la plaşentă nici
din cauza spaţiunlui nici din cauza luminei,
consultării

I

I
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La cerea patriharhiei dare dispune de un fond destul de important
pentru restaurarea bisericilor monumente istorice, s•au întocmitm s•sa
revizuit în urma cercetării pe teren proecte şi devize pentru bisericill
Vl!.căreşti, Plumbuitslj: Colţ;tea, Radu Vodl:I, din Bucureşti şi Snagov şi l:lala E
muci din jud, Il.rov,
Lucrările de mozaic executate în pridvorul mânl:lstirii Antim sunt
deosebit de interesante arătând posibilităţile de desvoltsre s tehnicei
de mozsic în ceremicl:I nefolosite îns â la noi cu tostl:I frumoasa înflorire a
decoraţiei ceramice depe faţadele
bisericiilor lui Stefsn cel Mare.
Pentru Ministerul Cult~or au fost întoomite o serie de devide de
reparaţii la Q serie de importante biserici monumente istorice.
Insfârşit s •a mai fl:lcut schimb de corespondenţl:I şi s•au trimis proeo- t
te şi devize pentru numeroase parohii şi episcopii din cuprinsul ţării ca
urmare la cerirele de aprobări de reparaţii, instalării de sobe, cerl!.ri
de dl:lrâmare de biserici vechi ds lemn, ridicări de mici clădiri în cuprin
sul curţilor mânllBtirilor şi altele printre cere un memoriu asupra dăr!
mării vechii clădiri a Universităţii din Bucureşti,
Pa~te din aceste lucrări au avut de suferit
întârzieri depe urma greută
ţilor de deplasare şi a îndelengatelor liipxaa~r aşteptări în diferitele
servicii ale instituţiei.

-----~E2!~!-Y!!!~~E~-!~-~~~E~±-~±~~~~!-~~-~!~2!_~~
Planul pe viitor va trebui

să cuprindă!

l, Cercetarea pe teren a monumentelor necunoscute sfau cu documentare
pare vor apare ca putând prezenta ~ deosebită importanţl:I în
urma lucrărilor de inventariere arătate mai sus. Asrfel s•au putut constate
o serie de biserici de lemn arătate ca fiind din secolul 16-17 câteva bise1
rici din secolul XVI neconoscute încă în Moldova şi un mare num~r de
importante monumente istorice Şin Ardeal netrecute în •rhivele serviciului.
2, Pentru pregătirea lucrărilor de restaurare ce se vor execute din
fondqri bugetare sau altele, as~fel c~~evizele şi planificarea materialelor
să fie făcute la timp trebuesc trimise o serie de circulrăi Comitetelor
incomplectă

- 5 Ministerului Cultelor şi Patriarhiei cerându-se indicarea a celor monume1
te care urmează a fi reparate astfel ca lucrările să fie executate cu
ştiinţă şi în vederea serviciului nostru şi monumentele să poată fi
cercetate din vreme la faţa locului.
3. Pentru bunul mers al serviciului încadrarea actuală cu 2 tehnici
eni este cu totul insuficientă având în vedere vasta activitate schiţată
până acum. Vor fi necesar pe lângă un număr minim de 4 tehnicieni eşe
cum a funcţionat până acum, complectarea cu personal administrativ, adie~
l bibliotecar arhivar de specialitate, l funcţionar versat în contabili
tete şi l dactilograf cu maşină de scris fără de care activitatea serviciului va rămâne paralizată.
-1'.,t!/ f Totodată va trebui să se g!1Seasc ă un local potrivit în care să .aegă&eaa.oA o cameră de dimensiuni mari şi mai ales bine luminată astlel
ca să se poată lucra la planşetă, şi 2 camere pentru a rhivă situate în
imdeiata apropriere care să satisfacă în bune condiţiuni nevoile continue
de consultare a planurilor, fotografiilor şi doarelor.
Ins:!llişit mobilierul va trebui completat cu fişier şi mobil ă ape cislă pentru planui:i:.
Pe de alt ă parte după câte suntem informaţi este vorbe ca monumente
le istorice da fie împărţite în 2 ca te gori; monumente de artă care vor
rămâne dependente de Comitetetul pentru Artă şi monumente istorice de
care va avea grijă Comitetul pentru Aşezămintele 8ulturale, împărţire
după părerea noastră cu totul arbitrară şi imposibil de realizat întrucât
nu se vor găsi monumenteiBtorice care să nu aibă elemente de artă şi
monumente istorice de artă care să nu fie strâns legate de istorieţ,
suntem de părere a se interevni pentru a se face această delimitare, în
scopul de a se putea şti precis care sunt monumentele cere #or rămâne
în sarcina serviciului.

ARHITECT,
se/

28 August 1950.

st.

Balş.

CONGR..:.~UL..

INTERN Tlv.AL AL ARRlli>CTIIIJR SI TJJNI0m:NI.:OR
D~ MuNU!.i.Eill~~ I~TORICb

Paris , 6 - 14 mai 1957

Sootia I-a
H.siµpeo ghitectuJ.u:l. de onwnnte istorice ,
torJ;!Brea ei recrutarea lui .
a) Tările care , pinii. 1n prezent , nu dispun de organizat~
guvernaJ:1Sntall 1nsi!.rcinatl cu .Protecţia lilonu::ientolor istorice "'
trebui s prevadA up:s~
uri legislative şi regule.mentJ
CllJ!abilo su asigura cea mai bunii. salvaJ:a a aoe stor i:i l'turii ale
isto iei popoarelor .
( Ac astă dor!nţ!I. :11ăspunde preocupărilor Ccraitetmui inte:inatio:r:· ~ ~l monU111entelor al UN.i.oCC-ului şi se impune, fectiv ,
atenţiei imui lllal'e număr de ţări 1n care prea adesea nel nu
e:xiotă nici ragliomentări şi nici tehnill:iani) .
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b) Este mcesar ca grija ele a 11sigur11 conaervaroa şi res-.
taurarea vechilol' edificii a:parţ:1n1nd patro.;:ioniului culturo.l al
fiecll.rei naţiuni s!i fie încredinţată cu e:xclW1ivit1rb3 uhitecti•
lor calificaţi .
1
(A rezultat , d8 fapt , din discuţii cil. erori (;l'o.ve au fost
comise 1n conservarea edificiilor pentru el lucrlll'ile au fost 1n·
credintate unor arhitecţi Depregătiţi pentru aceastl sarcină) .
c) Ar ba bui el. se ia 1n con,:iderare construirea unei aeo•
intre arhitecţii şi t'Jhnicienii de monumen•
te istorica , avind ca scop comtmicaraa rooiprocl a cercetărila.
şi lucrărilor lor şi c bordonaraa tehnic l i lor prot;Hionale .
( Realizarea acestei dorinţe ar put
fi
lucrhilor pe care le va avea dl!l indaji)lin'.t c~ . 1t:.ul. intol!naţion
de studii pentru conaa:rvarea şi restaurar
b . Ul.'ilor culturale ,
a elirui intameiere , la Ro11111 , a fost hot!rîtl , de Co?lferinţa Gene
:rall a tJNE:SCC- ului , in cursul sesiunii a 9- · , ţinutii. la Ne - De
in 1956 . Congresul , in şedinţa plenar , Qi-a ex>- im• t ceastli do
rinţă , formul11.tă într- un te:zt car ur
azl cai j • )
ciaţii internaţional.o
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Sectia II- a

!tQ~ufuEEtkt~iii~b~Şfg;:zate

in iptretinerea

MonUJllEl'.ltele sînt podoaba popoarelor 1 ele sint lllărturia e tapelor parcurse de civilizaţia lor şi vil.desc mărimea şi mii.raţia
lor 1 ele servesc ca exemplu şi ca învăţl!mint generaţiilor ce se
succell .
Ele constituie în acelaŞi timp o însemnată bogăţie aconcmică prin desvoltarea turiSDlul.ui 1 element ce nu trebuie neglijat
pentru prosperi ta'b3 a .fieclrei ţlil! i .
Pentru 11.otivale morale cît şi pentru cele materiale , aces'b!I
monumente trebuie deci , printr-o perlllallentă intlleţinere 1 păstrare
şi , oind se simt nevoia , restaurate .
Aceastl întreţinere 1 aceste restaurllri 1 pun problema de
execuţie de o importanţ atît de ID.al!e 1 incit congresul. traduoind
preocupările totalitlţii participanţilor a doUăzeci şi şapte de
naţiuni reprezentate , exprimi!. următoarele dorinţei
a ) Dotaţiile bugetare a.fectate conservării monunumtelor
istorice să fie suficiente pentru a asigura acestor lucrări o mînde lucru calificatl!. .
b ) pentru înlăturarea inauficienţei notorii şi îngrijoră
toare a acestei miini de lucru, guvernele să ia toate mllsUlllle m
ce sare în vederea realizării următoarelor obiective 1
1/ Organiza.rea unor cursuri de învăţămint profesional sp cializat pentru .fiecare disoiplinil. de cadre, lucrători şi meşteri,
dindu-se acestui învaţămint toată deswlta.rea mcesarl .
2/ Asigurarea ace atei m.îini de lucru o renumeraţie corespun!ătoare calificării obţinute .

31 Garantarea unei stabilităţi de .folosire auficientil. aces
tor cadre şi luorători pentru ca ell. nu evadez . uanxt către mese
rii mai bine retribuite .
( Ar trebui ca aceste dole&llţe sl1 .fie transmise UNBSCO- ului
cua , prin Comitetul sii.u internaţional pentru monum.ente a.l!e put< rea sl1 le comunice guvernelor) .

C ntrul internaţional da studii pentru coll88rvarea şi restaurarea bunurilor culturale ar trebui să găeeascil. mijloacale da
a stringe şi ;publica informe.ţ ille de toat felurile din cimpul. flii
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ctivit:ita , A.caută public t;i!l ar trebui să :fie in:fll.ptuită
după o clasificare logică , ce,pabill să :formeze un YaJ.t repertoriu
ale cărui ca,pitole perlllaDente să poată :fi puse la zi :fără intreru
pere , prin adăugirea noilor comunicări asupra acelora.Şi subiecte .
(Comitetul internat;ional pentru monumente al UN.iSCO-ului
unmeaz să publice in 1956 , un manual asupra aoettor probleme .
Planul 1ui este stabilit şi redactorul lui urmează să :fie Dl . de
Angelis da Ossat . Centrul intrenat;ional de st'udii din Roma va avea , de :fapt , sarcina - -1}1. este unul din motivele crelrti lui de
a t;ine în permanenţă această documentar la curent şi de a o pune
la dispozit;ia tuturor ţărilor .
d

~A..J.Y:1.

Rs,po;i:turile a;hi tectilor de monu e"' te
iptoric9 cu a:tele <10coratiye .
Intrucit orics operat;ie d r staurare a unui onument , a9
tir in geDBrel cit şi in privinţa colaborării artiştilor şi a artizall8tului , trebuie să :fie in prÎJllul rînd o operă d3 art , ale
cărei rezultata trebue in mod exclusiv să valor i:fice edificiul
în aşa :fel incit să păstreze , in anSSlllblu şi in detalii , caracteristicile lui de autenticitate arheologic~ şi istorică , :frumuseţea lui şi caracterul s u particular 1 secţia a patra, ellli te dorinţa oa, in pregătirea şi e:xecutar a tuturor lucrărilor să :fie
observat.. următoarele directive :fundamentale 1
l/ Studiul cauulor gemrala şi al motivelor particulare
care determin cat goria şi oai's::terul monum ntal 1 edificiului .
2/ Studiul mutilărilor şi adăugirilor , in vederea conservării c lor cari păstrează s u sporesc măreţia şi valoarea istori:
că şi :frumuseţea edificiului ,
31 Cind se impune modificare a destinaţiei l.Dlui edificiu,
va trebui să i se dea o noul :folosinţă în armoni cu arhitectura
şi decoravia sa .
4/ Cînd nu va :fi ~osibilă :folosirea :fragmentelor autentice
salvate p~ntru restabilirea, considerată indispensabilă , părţilor
esenţiale ale decorului mutilat , e bine să se urmeze ten1.int; le
artei conttmporane , ci.. oondiţia , totuşi , oa acestea să !ie in ar 1110nie cu monumentul , o scară , oulos:re şi echili~ , evitindu e
astfel contractel e violente ci, :fomă şi de spirit .
(Diversele chestiuni ivit" din a astli dorint;l au :fiicut
obi ctul unor expuneri şi dicuţii din cela :mni interesant . Artiş-
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ti , critici şi istorici de artl , cit şi a:rhitecţji. şi funcţionuii
ro spon.aabili de conservarea monumentelor şi-au expus punctul de 111
vedere .
Dacii. :;ină la urmă intragul congres s-a pronunţat pentru această dorinţă , este pentru că in toate ţl!.rile r prezent tas s-a
manifestat o t ndinţă generală da a păstra in ecl.ificil urma tuturor epocilor oara au participat la conctruirea şi decorarea lor ,
de a evita reconstrucţii intimplăto· re şi fl!.ră v;:i.loare arheologici sau istorică ca şi pe.sti~le , dar de a nu ezita al sa intro duci producţii e artă vie cont!lllporană , cu condiţia ca artiştii
care le vor crea să res.PBcte armonia arhitecturalii. şi decorativii
a acestor edificii , fără a ştirbi valoarea or srti4tică)
ectia V- a
llelatii ipţ;e arhitooti ei orneolod.
Dat; :fiind că este indinllpensa.bil o să sa
ablleaecl cODt'lct„ etrînse şi constante intre a;rhi tec ţi , "heologi şi istorici
de artă , Congresul îşi e:zprimă dorinţa ca, pentru a t c aceste
cont~ te
i lesnicioase şi mai pline da incredeN • să se recomande tuturor ţ!l.rUor să creieze un învăţllmint specializat i n
care viitorii arhitecţi de JIOnumonte istoric~ , arheologi şi ist o
rlci do art!:. el!. studieze illpreunil. istoria arhitecturii şi a eoni:
trucţiil or şi pro0-edeela de folosit pentru conservarea
onumente
lor , această fol'lllal."0 in comun trebuind al ajute c rearea spiritului de echi!IP intra specialiştii ambelor disciplina .
Pe de altă parte , dat fiind că oele mai mul te observaţii
fi!.cute in cursul lucr!i:rilor executate la monumentala istorica Bll
pierd din cauza nepubliclrii lor , pierdere gravă , tit pentru
istoria monumentelor cit pentru progresul cunoaş rii desvolt!i:ri
arhitecturii şi a tehnicilor constl!ucţiei , Congresul consideră
că ar fi de dorit ca:
l/ Orice lucrare a:zecutată la un monument istoric eli facă
obiectul unui raport complet , semnalind observaţiile făcute cu
această ocaz~e . Desena ,' fotog:ra:fii şi d.;scripţii să însoţească
acest raPOrt . Fotogrefillr Bi!. arate starea edificiului înainte ,
în timpul şi dup efectuarea lucrl!.rilor.
2/ Să fie stabilit un model de fişă de c tre Centrul internaţional de studii pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale , pentru a uşura clasificarea acestor observ~ţil
(crono l ogic e , forme , materiale , etc .). distrate în arhivele specializate ale fiecărei ţl!.ri , microfil t , dacă va fi posibil ,
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pent.!!U Centrul internaţional dii studii , cest f4:: ~ u or de consultat , al" aduce
le mai mari servicii arhitecţilor ca şi arheologilor şi istoricilor de artă şi ar facilita lucrl!rile de sinte-
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.tublicaţil naţionale şi internaţional

(e:xiatent e sau
arheologice
sau
hnice f!aut3 1n toate ţările ou ocasia lucrlll!ilor executata
la monUJ!leDt le istorice . D1fuzal.'9a acestCll! informaţii nr fi dl) ce
mai mare utili tain , pontmi toţi cei ce au sarcina conservării patrd.moniului cultural al om nirii .
(Ac'lstl dorinţe s1nt oostul de e:xplici
pentru a nu av
nevoie de comentariu. 'le
inspiră , pa de o parte , din spiritul
de colaborare C!ll'e trebuie să exista intre cercat bti şi tehnici.ani , pe 09 alt: pa;i:t:e , din neoeşitatea one se il:l:PUDe de a da
carcetarilo:i: isto.rice şi tehnice cea mai l~gă di!uzare po::iibilU)
de creat) az trebui 611 arate principalele

observ„ţil

Cecria VI1

~P 0 tu~M cjSJt;l~î\fon~ ™\.i~~ :Zti~eto;ic
In urma expunerilor făcute in faţa ei , secţia a VI- a emite
urm!to rele dorinţe :
l/
nchet" generală să fie intre,:rinsii pentru studiul l
gilor şi regule.iaent l
dif rit lor ţll:ri , ca:re ;per it protecţia
micilor edificii de c e &lpinds adlle&a pu:ierea in valoare a 03 lor mai iJD.»ortante momuente , prec
şi mijloacale :f'inlllloiare c
el poată pe:tmite pu.aerea 1n practic a unei astfel de reglementll!
2/ i>robeleul !''~-e de instalaţ:ilile urbtln. ( a;parat.3 da lumi!lat, ;;>anowi indicatoare , oo semnal.iz re şi ti j s 1 linii eh ·
trioe , te) nu numai in or Şif şi aglomeraţii , dar şip ntru margi·
nile drumuriloe , să fie atudiate atit tn di:faritds ţări cît ţi
pe pll'l! intornaţion l , şa cuia oe fac pentru Codul cbcul vt.. i .
31 In vec inltatae. imediată a monlllD!!ntelor istoric şi a
locurilor importante , sli fie create zone libere da orice trafic
motoriz9.t şi locuri ds pucara dastul de depărtate sau a:m1n1~ j t
in aşa :fel 1:nc1t s nu stingh 1'9ască via.area acelor monumente şi
loouri .
4/ In planu:eil·
istematizare ale or cel.or , colaborarea
constant!!. a urb!Sliştilor , arhitecţilor şi tehnicienilor demonu1119nte istorice sA f~ obligatorie incă de l primele studii al
ace stor 1<xoiecte .
( Aceste dorinţe foarte generale cer fiiră îndoială studii
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prelUDgite pe plan internaţional; UDele din ele au şi :fost examinate de Comitetul internaţional pentru monumente al UNESCO-ului
şi fao aotualmante obiec.t ul unor ţroiecte de recoma'1dăl!i ale acest·•i organizaţii h
In cursul şedinţei plenare de inchidere a Congresului , diferitele doleanţe e:x use mai sus au fost adopt:1.te în unanimitate .
Da a.oomenea s-a votat in unanimi tata declaraţia următoare 1
Congresul internaţional al arhitecţilor şi tehnicienilor
da monum nt e istorice din luna mai 1957, convins că păstrarea patrimoniului cultu:rJ.1 al o::!lenirii nu va putea fi asigurată decît
dacă lucră:r ile specialiştilor vor f;i.. sllilţinute ·de înţelegerea universal ă a importanţei ac_e tei păstrăl!i , atît din partea autorită
ţilor cit şi a publicului in general , emite dorinţ 1;o cai
l/ ONE.LOO- ul să ia iniţiatiza UI13i campanii internaţionale
în favouea monumsntelor susce,ptibile să atr.mgă atJntia. şi interesul tuturor claselor populaţiei asupra valorii a stora • Ie. această. campanie , toate organizaţiile inte~nationale interesata ar
putea :fi chemate să colaborez.1 in domen!!.ţtl com:petintei lor 1
2/ toate statele membre ale UNESOO - ului să a<Bre la Centrul
internaţional oo#studii pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale , a cărui creare , la Roma , a fost decisă. de Conferinta generalii a UNESCO-ului in sesiunea a 9..:a ţinută la New- Delhi ,
in anul 1956 .
Extras din "I'1s monumente historiques
de la France" , anul 1957 , nr . 2 Aprilie Iunie .

