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Асамблеята беше предшествана от няколко предварителни срещи на други
структури на ИКОМОС. Първата беше на WHWG (Работната група за Световно
наследство) и се проведе на 6-ти ноември. Тя започна с дискусия за т.нар. Up-stream
процес: начинът, по който ИКОМОС е ангажиран в процесите на подготовка на
номинации, за формулиране на успешни досиета, за подготовка на кадри на място
(capacity building), в консултации и помощ при оценката на Индикативната листа, с
доклади за състояние на опазването и др. Беше изразено огромното разочарование от
срещата на Комитета за световно наследство в Доха по-рано тази година. На тази
среща е станало видимо, че всички решения за вписване в листата на Световното
наследство са били взети предварително по политическа линия между посланиците н
държавите. Това поставя ИКОМОС в абсурдна позиция да дава професионален съвет,
когато решенията са вече взети без да се отчете професионалната позиция на
ИКОМОС. Друг споменат проблем е този с мониторинга - вече има огромен брой
вписани обекти в листата, а финансирането от страна на ЮНЕСКО е намалено въпреки
очакването от ИКОМОС да продължи да извършва мониторинг на тези обекти.

Заседание на Изпълнителния комитет на ИКОМОС
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На следващия ден работата продължи със среща на Изпълнителния комитет на
ИКОМОС. Бяха обсъдени редица задължителни по устав въпроси, които да бъдат
представени на Консултативния съвет и Общото събрание за решения. Сред тях
особено важни бяха обсъждането на финансовото състояние на ИКОМОС, проблемите
с преместването на офиса на организацията в Шарантон, въпроси, засягащи персонала
в Секретариата и др. Беше представен новия временно-изпълняващ изпълнителен
директор на ИКОМОС – г-жа Мари-Лор Лавенир. Друга важна тема беше
предложението за промяна на устава на ИКОМОС. Голяма част от промените се
налагат от френското законодателство и фактът, че ИКОМОС е регистриран във
Франция. Бяха разгледани и въпроси, свързани със създаване на нови работни групи,
като например работната група за младежта и младежкото членство, бяха обсъдени
проблеми със закъснялото плащане на членския внос от някои национални комитети,
беше направено предложение за повишаване на размера на членския внос с по 5 Евро
за всяка група членски внос. Целта на последното предложение е да се гарантира
финансова стабилност на организацията.

Гисле Якхелн открива заседанието на Консултативния комитет на ИКОМОС

Консултативният комитет се събра на първа среща на 8-ми ноември, събота.
Срещата беше ръководена от заместник-председателя Гисле Якхелн от Норвегия.
Председателят Джон Хърд не можа да присъства по здравословни причини.
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Кристоф Махат представи новото издание на Heritage@Risk. В статията за
България са коментирани обекта със специално внимание на проблемите на Рациария
и Созопол.
Бяха обсъдени предложения за следващата тригодишна програма на Комитета.
Необходимостта от навременно изпращане на годишните доклади на националните
комитети беше друга коментирана тема. Някои от тези доклади закъсняват и това
затруднява подготовката на цялостния доклад на ИКОМОС и публичното му
представяне.
Бяха обсъдени и предложените от Изпълнителния съвет теми за 18-ти април за
следващите години. Темата за 2015 е „50 години от основаването на ИКОКОС”.
Имаше предложения за допълване на процедурата по промяна на доктринални
текстове. Целта е по-улеснена работа в случаите на минимални промени. Бенедикт
Селфслаф от Белгия заедно с Дину Бумбару от Канада представиха предложението на
работна група за изменение Декларацията за етични задължения на ИКОМОС, която
играе ролята на етичен кодекс и може да послужи за основа на етичен кодекс на БНК
на ИКОМОС. В новата редакция има по-добро координиране на английската и
френската версии (напр. в някои термини като heritage conservation – preservation
patrimoine).
В рамките на работата на Консултативния комитет, на 8-ми ноември следобед
се проведе среща на Европейката регионална група в Палацо Ленци, Френският
институт във Флоренция.

Срещата на Европейската регионална група

Международният научен съвет докладва за предложения за създаване на нови научни
комитети: за скално изкуство и за религия. Беше създадена работна група, която да
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подготви предложения как да бъде подобрена работата на консултативния комитет и
да има повече време за дискусии и участие от страна на националните комитети.
Темите за промяна на устава и членския внос бяха представени и на
Консултативния комитет за широко обсъждане преди Общото събрание, с цел да се
формулират по-добре и представят по-ясни тези. След оживени дискусии
Консултативният комитет се обедини около единно становище. Част от промените от
устава засягат броя на мандатите в Изпълнителния комитет. Предложението е
мандатите да бъдат максимално общо три последователни, включително и за
членовете на бюрото и президента. Тази промяна се налага от френското
законодателство, според което досегашната практика поставя в привилегировано
положение президента и членовете на бюрото. Друго важно предложение беше за
промяна на броя на делегатите с право на глас в Общото събрание на ИКОМОС. В
момента всички държави имат право на 18 гласа. Новото предложение предвижда
националните комитети с до 20 члена да имат 5 гласа, тези с до 50 члена да имат 10
гласа, комитетите с до 100 – 15 гласа, а тези с над сто – 20 гласа.
На 10-ти ноември започна работата на Генералната асамблея (Общото
събрание) на ИКОМОС с близо 750 регистрирани участници. Работата на сесията
включваше доклад на Президента, доклад на Главния секретар, доклад на Ковчежника
и други задължителни по устав въпроси.

Президентът на ИКОМОС Густаво Араоз открива заседанието на Асамблеята и момент
от дискусиите
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Следобедът на същия ден беше открит Научния симпозиум на тема „Наследството
и пейзажът като общочовешки ценности” (Heritage and Landscape as Human Values).
Докладите, представени на 11-ти и 12-ти ноември, бяха разпределени на пет подтеми:
1. Споделяне и преживяване на идентичността на общностите чрез туризъм и
интерпретация (Sharing and experiencing the identity of communities through
tourism and interpretation).
2. Пейзажът като културен хабитат (Landscape as cultural habitat).
3. Устойчивост чрез традиционни познания (Sustainability through traditional
knowledge).
4. Опазвани

задвижвано

от

общността

и

местното

оправомощаване

(Community-driven conservation and local empowerment).
5. Нововъзникващи инструменти в реставрационната практика (Emerging tools
for conservation practice).
Освен докладите имаше и представяне на табла.

Презентация по петата под-тема

Палацо деи Конгреси, където се проведоха заседанията на Асамблеята.
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По време на симпозиума международните научни комитети имаха възможност да се
представят

на

специализирани

щандове.

Това

представяне

предшестваше

официалните срещи на тези комитети.
На 12-ти ноември следобед Асамблеята продължи с избори на бюро в състав
Председател, Главен секретар, Ковчежник и петимата Вицепрезидента, а след това и
на останалите членове на Изпълнителния комитет. С радост мога да докладвам, че
България отново има представител в Изпълнителния комитет на ИКОМОС – изборът
трябва да се приеме като израз на високо доверие в професионализма на нашия
национален комитет.
Следващата точка от дневния ред беше обсъждане на промените в устава. След
дискусиите и някои допълнителни пояснения от страна на главния секретар промените
в устава бяха приети с голямо мнозинство. Общото събрание взе решение ИКОМОС да
се регистрира като организация в обществена полза. Заключителната сесия на
Асамблеята се проведе на 14-ти ноември. Бяха обсъдени и приети заключителни
документи. Беше приета декларация на Международния научен съвет и над 40
декларации на Генералната асамблея, които засягат проблеми на опазването на
културното наследство в различни райони по света, както и такива от административно
или финансово значение за ИКОМОС.

Билборд за 18-та Асамблея на ИКОМОС на фасадата на Баптистерия във Флоренция.

6

Извън официалните заседания на Асамблеята и Симпозиума, бяха проведени
поредица тематични събития, които допълваха съдържанието на срещата. Сред тях
трябва да се отбележат кръглата маса по повод 20-годишнитата от Документът от
Нара за автентичността, организирана от Японския национален комитет, както и
кръглата маса, посветена на 50-годишнитата от подписването на Венецианската
харта. Тази годишнина е отбелязана с поредица международни конференции и
изложби в Полша, където е подписан документът за основаване на ИКОМОС. По време
на Асамблеята беше организиран и Младежки форум - серия от дейности, целящи да
привлекат младите хора и да ги направят по-активни участници в процесите на
опазване на културното наследство.

19.11.2014

Стефан Белишки,
Председател на БНК на ИКОМОС
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