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RAPORT ASUPRA PA RTICIPĂRII D ELEG AŢIEI COM ITETULUI NAŢ I O NA L ROMÂN
LA CEA DE AXl-AA DU NARE GE N ER A LĂ ICO MOS , SOF IA, 5-9 OCT.1996

A XI-a Adunare Generală
ICOMOS
şi
Simpozionul
internaţional intitulat Patrimoniul cultural şi schimbările sociale .
s-au desfăşurat în capitala Bulgariei
intre 5-9 octombrie 1996, la această
manifestare internatională de interes
major. participând pentru prima oară
după 20 de ani de absenţă o
" delegaţie " a Comitetului Naţional
Român . România este unul dintre cei
mai vechi membri ai acestui organism interna\ional patronat de
UNESCO , motiv pentru care
considerăm ca imperios necesar,
dezvoltarea în viitor a unei sus\inute
act i vităţi a Comitetului Naţional
Român , atât pe plan naţional . cât şi
international.
Pârticiparea
"delegaţiei"
româneşti , într-un spaţiu atât de
apropiat de \ara noastră , a constituit
o facilitate de care trebuia profitat,
printr-un număr mult mai mare de
delegaţi , aşa cum au făcut toate
statele vecine Bulgariei . Dacă
România a avut doar doi delegaţi ,
pentru comparaţie vă informăm că
numărul membrilor delegati din alte
ţări balcanice sau central europene
a fost următorul : Turcia - 4 ;
Iugoslavia (Serbia) - 3 observatori ;
Macedonia - 9; Slovenia - 3; Grecia
- 17; Ungaria - 1O.
Dacă la Adunarea Generală a
ICOMOS di n capitala Bulgariei
Comitetul Na\ional Român a trimis 2
delega\i. dintre care unul din motive
de forlă majoră a fost nevoit să se
întoarcă în ţară imediat după sosirea
la Sofia , nădăjduim că la a 12-a
Adunare Generală ICOMOS , ce
urmează să aibă loc în Mexic în
1999, numărul membrilor delegaţiei
româneşti să fie mult mai mare (cel
puţin 5) .
Cu toate acestea , participarea
României la Adunarea Generală
ICOMOS de la Sofia este un fapt
pozitiv. şi considerăm că Ministerul
Culturii a contribuit meritoriu la
realizarea acestui deziderat.
Numărul participanţilor din România
putea fi sporit prin unele facilităţi
acordate unor membri ICOMOS ,
având în vedere că pe lista
participanţilor din România, figura şi
un observator neoficial, venit din

interes "personal" .
La
Adunarea
Generală
ICOMOS, din cele 86 de comitete
naţionale , au participat la lucrări şi
scrutin 61 de ţări. Neparticiparea la
scrutin a unor comitete naţionale
s-a datorat în bună parte neachitării
cotizaţiei către Consiliul lnţerna\ional
sau neprezentării la Sofia . ln această
situatie au fost comitetele nationale
din următoarele ţări: Algeria , Burkina
Faso , Ango la, Coasta de Fildeş,
Gabon . Ghana , Haiti , India , Irlanda .
Jamaica, Letonia, Noua Zeelandă .
Pakistan , Pana ma . Paraguay,
Coreea , Salvador, Slovacia . Tanza nia , Thailanda, Tunisia , Ucraina, Zair,
Zambia .
Trei zile premergătoare Adunării
Generale, respectiv în zilele de 2-34 octombrie au avut loc lucrări
pregătitoare . În 2 octombrie s-a
desfăşurat
Sesiunea Biroului
ICOMOS (preşedintele Roland Silva .
secretar
general ,
trezorier.
vicepreşedinţi) şi Şe9in\a Comitetului
Executiv ICOMOS . ln 3 octombrie a
avut loc Şedinţa Comitetului
Consultativ şi a Comitetului Executiv.
iar în 4 octombrie, în preziua
deschiderii Adunării Generale , s-a
desfăşurat reuniunea Comitetelor
Ştiinţifice Internaţionale ICOMOS şi
reuniunea comitetelor naţionale .
Comitetele Ştiinţifice Internaţionale
specializate sunt următoarele : Studii
şi conservarea arhitecturii de
pământ ; Vitralii; Photogrametrie: Artă
rupestră; Turism cultural; Oraşe şi
sate istorice ; Patrimoniu cultural
subacvatic; Formare; Grădini şi situri
istorice: Economia conservării ;
Arhitectura vernaculară ; Piatra ;
Lemnul; Gestiunea Patrimoniului
A r heologic ;
Picturi
murale .
Menţionăm
că
din Comitetul
Internaţional de Arhitectură vernacu l ară face parte doamna dr. Georgeta
Stoica.
Sâmbătă , 5 octombrie, orele
9,00, la Palatul Naţional de Cultură
din Sofia a avut loc într-un cadru
festiv ceremonia deschiderii oficiale
a celei de a XI-a Adunări Generale
/GOMOS, la care au participat peste
1000 de persoane , delegaţi ,
oficialităţi,
corp
diplomatic .
reprezentanţi ai unor organisme

internaţionale , presa şi televiziunea .
Adunării Generale ICOMOS i s-a
acordat o importanţă deosebită de
către \ara gazdă , prin organizarea
ireproşabilă a tuturor manifestărilor

legate de acest eveniment. foarte
mediatizat şi care a avut o mare
publicitate (inclusiv stradală) .
Importanţa cuvenită a fost acordată
ICOMOS-ului şi prin participarea şi
prezentarea unor alocuţiuni şi
saluturi din partea UNESCO ,
Uniunea Europeană , ICCROM , ICA
(Consiliul lnterna\ional al Arhivelor),
Getty Grant Program , Sfântul Scaun
etc. La ceremonia de deschidere au
rostit alocuţiuni preşedintele
Comitetului Naţional Bulgar prof.dr.
Todor Krestev. apoi Ivan Marazov,
Ministrul Culturii şi Jelio Jelev.
p r eşedintele Republicii Bulgaria .
După ceremonia de deschidere a
Adunării
generale a început
Sesiunea Plenară de lucru , în care
fost
prezentat
Raportul
a
preşedintelui ICOMOS dl. Roland
Silva (Sri Lanka). Raportul
Secretarului general dl. Jean-Louis
Luxen (Belgia) şi Raportul delegatului
general al finanţelor dl. Jan Jessurun
(O lar:ida) .
ln după-amiaza aceleiaşi zile a
demarat, printr-o şedinţă plenară ,
Simpozionul Internaţional , fiind
prezentat raportul Raportorului
General , dl. Şerban Cantacuzino
(Ma rea Britanie) şi s- au purtat
discuţii asupra temelor ce urmează
a fi dezbătute la Simpozion .
În aceeaşi după-am i ază s-a
deschis Expoziţia Internaţională ş i
Salonul Patrimoniului , în care erau
prezente numeroase ţări cu
panouri fotografi.ce , prezentări au dio-video etc . Intre exponatele
remarcabile notăm pe cele ale
Comitetelor Naţionale ICOMOS din
Span ia, Bulgaria , Belgia , Italia , Vietnam , Grecia , care au oferit şi un
bogat material publicitar privind
monumentele istorice din \ara lor.
România deşi ar fi avut de această
dată posibilitatea de a apărea cu o
ofe r tă cons i stentă , \inând seamă
că Sofia este destul de aproape de
Bucureşti . la Salonul patrimoniului
sing ura imagine din \ara noastră a
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fost un poster (sepia) despre două
sate maghiare din Transilvania,
respectiv lnlăceni (jud . Harghita)
şi Remetea (Trascăului) Uud . Cluj) .
Simpozionul ştiinţific cu tema
Patrimoniului cultural şi schimbările
sociale a continuat pe secţii, având
ca temă Ethică şi filosofie, Politică
şi economie şi Metodologie şi
Tehnică , lucrările fiind ţinute în
paralel , în zilele de 6-8 oct., iar după
amiezele au fost dedicate unor
excursii de studii la monumente
istorice , situri şi rezervaţii de
arhitectură.
Au fost vizitate
Mănăstirea Rila , rezervaţia de
arhitectură Koprivshtitsa , monumente istorice din Plovdiv.
În ultima zi a simpozionului , dl.
Şerban Cantacuzino a prezentat
Raportul asupra Simpozionului şi au
fost adoptate Recomandările
Simpozionului.
Data de 9 octombrie a fost
dedicată lucrărilor în plen ale Adunării
Generale . Au fost prezentate
candidaturile pentru alegerile ce
urmau să aibă loc la nivelul Consiliului
Internaţional , respectiv alegerea
preşedintelui , secretarului general ,
a delegatului general al finanţelor şi
a vicepreşedinţilor. De asemenea ,
au fost propuşi membrii Comitetului
Executiv.
În cadrul alegerilor ce au urmat
a fost ales noul preşedinte , dl.
Roland Silva , secretarul general ,
biroul , care a sporit de la cinci
vicepreşedinţi
la şapte . De
asemenea , au fost al~şi membrii
comitetului executiv. ln aceeaşi
şedinţă plenară s - a stabilit ca
Adunarea Generală ce va avea loc

peste trei ani, în 1999, să fie în Mexic,
iar cea din anul 2002, în Zimbabwe .
În calitate de delegat al
Comitetului Naţional Român, pe
parcursul zilelor petrecute la Sofia
am luat legătura , în diverse ocazii ,
cu numeroase delegaţii , purtând
discuţii referitoare la modul de
organizare şi activitatea ICOMOS
din ţările respective, surse de
finanţare, membrii individuali şi
instituţionali , eventualitatea realizării
unor acorduri în viitor. Amintesc astfel
contactele avute cu delegaţi din Austral ia , Belgia, Benin , Bulgaria,
Canada, Chile , Spania, Franţa ,
Germania, Georgia, Grecia, Guatemala , Honduras , Ungaria , Israel ,
Italia , Japonia , Liban , Mexico ,
Polonia , Portugalia , Republica Dominicană , Regatul Unit al Marii
Britanii , Senegal , Sri Lanka , Elveţia ,
Statele Unite, Zimbabwe .
Am fost sprijinit cu generozitate
de compatrioţii noştri care trăiesc în
străinătate
domnii Şerban
Cantacuzino , Dinu Bumbaru
(Canada) şi Christoph Machat
(Germania) .
Dr. Christoph Machat a avut
amabilitatea şi bunăvoinţa de a face
cunoscută prezenţa delegatului
ICOMOS România , facilitând
întâlnirea cu Preşedintele Roland
Silva, cu Secretarul General Jean
Lou is Luxen, sau cu membrii
Secretariatului Internaţional şi doamna
director Carole Alexandre . De
asemenea am avut mai multe runde
de convorbiri cu delegaţia germană ,
în ideea realizării unui acord de
colaborare între cele două comitete .
Contacte amiabile am avut şi cu
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delegaţiei ungare , cu care
ca în viitor să colaborăm la
realizarea unor acţiuni ştiinţifice
comune .
Urmare a participării la
Adunarea Generală , prin contactul
direct avut cu conducerea Consiliului
Internaţional ICOMOS şi în virtutea
bogatei documentaţii aduse în ţară ,
considerăm că este imperios
necesar să se tragă concluziile
oportune de către Comitetul Naţi onal
Român , care trebuie să adopte un
plan de viitor cât mai eficace , pentru
a ridica activitatea noastră la nivelul
normalului . Aceasta se va putea face
numai printr-o colaborare eficientă
cu instituţiile guvernamentale , care
trebuie să asigure acestui organism
neguvernamental , patronat de
UNESCO , mijloacele financiare .
După cum este necesar ca ICO MOS
- România să devină persoană juridică română , să aibă propriul sediu ,
buget prevăzut de la guvern , cont în
bancă etc .
Este necesar de asemenea
sporirea numărului de membri
instituţionali şi individuali , care pot
contribui la finanţarea activităţii
Comitetului
Naţional
Român
ICOMOS .
Succinta
prezentare
a
participării la Adunarea Generală de
la Sofia , sperăm să fie o bază de
discuţii şi clarificări . care să contribuie
la impulsionarea activităţii Comitetului
Naţional Român ICOMOS.

membrii

sperăm

Acad. MARIUS PORUMB
Membru al Comitetului Naţional
Român ICOMOS

