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  biuletyn informacyjny PKN ICOMOS    nr 5 /2009

 
 
 
 
 
LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA -  
WYBÓR CORAZ TRUDNIEJSZY 
 

 W dniach 3.12-6.12.2009 roku w Paryżu w siedzibie Między- 

narodowego   Sekretariatu    odbyło się posiedzenie   Panelu  
ICOMOS, który ocenił tegoroczne nominacje na Listę Świato- 
wego Dziedzictwa UNESCO.  Podczas tegorocznego Panelu 
przedmiotem    oceny było   28 nominacji dotyczących   dóbr 
kultury i 7 nominacji -  dóbr natury.  W przypadku dóbr kultury 
Panel wypracowuje samodzielną opinię,  która jest  przedsta- 
Wiana    Komitetowi Światowego Dziedzictwa,    natomiast w  
przypadku dóbr natury opinia  ICOMOS-uma  charakter   uzu- 
pełniający.  Wszystkie oceniane   nominacje,   zanim zostały 
opracowane opinie, jednak do czasu przedstawienia ich Komi- 
tetowi Światowego Dziedzictwa mają charakter poufny.Jednak 
w oparciu o statystyczne wyniki Panelu można określić  wyraź- 
ne trendy w aktualnej polityce ICOMOS-u w ocenie nominacji. 
Pierwsza i generalna uwaga dotyczy bardzo wyraźnego   pod- 
niesienia wymagań w stosunku do wszystkich form     nomina- 
cji. Silna krytyka ze strony Komitetu Światowego Dziedzictwa, 
którejw ostatnich latach był poddany ICOMOS w kwestii przy-                                                                                                        

W numerze:  

      
1.  Lista Światowego 
Dziedzictwa-wybór coraz 
trudniejszy – B.Szmygin 

      3.   INFORMACJE 
      3.   Od Redakcji 
      5.   Pożegnania –Jacek Cydzik 
      7.   Zamki...8.Zasady 
    10.   Kultura się liczy....Elżbieta 
          Musiał       
    12.   Aleksander Böhm- Droga do 
          akredytacji  
    17.   Krajobraz Kulturowy                  
    19. Kongres Kultury Polskiej 
    24.   Książki     
    26.   ICOMOS - News  

*  Doroczne spotkanie  członków PKN ICOMOS -  5 marca 2010, w Warszawie! 

* Nagrody im. Profesora  Jana Zachwatowicza „2009 przyznane, s. 3 

* Uchwała uczestników Konferencji w Ciechanowcu, w sprawie  zabytkowych 

    Ruin, wskazówką dla środowiska ochrony i konserwatorów zabytków, s. 8  
 
 
Str.. 

Zmarł Jacek Cydzik, 
Członek Honorowy PKN 
ICOMOS i pierwszy laureat 
Nagrody im. prof. Jana 
Zachwatowicza, s.5 
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gotowania i prezentacji nominacji, spowodowała widoczną ostrożność w ocenie nowych 
wniosków. Pomimo, że Państwa-Strony przygotowują je coraz staranniej, a dokumentacje są 
coraz obszerniejsze, współczynnik sukcesu w ocenie nowych nominacji nie przekracza 
obecnie 20%. Wynika to jednak nie tylko z podniesienia wymagań w stosunku do nowych 
propozycji, ale również z faktu, że po uznaniu blisko 900 dóbr za Światowe Dziedzictwo 
wyczerpane zostały proste i oczywiste możliwości znajdywania nowych propozycji. Stawia to 
w szczególnie trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o propozycje nowych nominacji, kraje takie jak 
Polska – średniej wielkości.  

Po opracowaniu Raportu Braków, który wykazał tak zwane „niedoreprezentowane” 
kategorii dóbr, nastąpił okres widocznych ułatwień we wpisywaniu pozycji przemysłowych 
czy dziedzictwa współczesnego. Tendencja ta jednak nie oznacza, że wszelkie tego typu 
wnioski są obecnie aprobowane. Podlegają one również krytycznej ocenie i wszelkie 
wątpliwości są interpretowane na ich niekorzyść. Tak więc ta forma wpisywania nowych dóbr 
na Listę przestała być łatwiejszą drogą.  

Podobnie wygląda problem rozszerzania już istniejących wpisów. W ostatnich 
latach coraz częściej proponowano dodanie nowych elementów, które w założeniu miały 
dopełniać wartość dóbr wpisanych. W rosnącej liczbie tego typu propozycji związek ten nie 
jest jednak oczywisty. Dlatego wiele tego typu propozycji nie otrzymuje obecnie pozytywnej 
rekomendacji Panelu.     

Trzeci problem jest związany z wyczerpywaniem się tradycyjnej metodologii oceny 
w stosunku do części nowych form nominacji. Przykładem może być koralowy Atol Bikini, 
który został zniszczony amerykańskimi testami jądrowymi w latach 50-tych. Atol jest 
proponowany do wpisu na Listę przez lokalne władze, a jednocześnie władze USA mają 
podjąć działania przywracające to miejsce do stanu sprzed okresu, gdy był tu poligon 
jądrowy. Tymczasem zatarcie śladów wybuchów, jest likwidacją tego, co ma być 
przedmiotem upamiętnienia. W takich właśnie przypadkach tradycyjne formy oceny 
autentyzmu czy integralności miejsca nie sprawdzają się. W konsekwencji nie bardzo 
wiadomo jak ma wyglądać plan ochrony tego miejsca.  

Podobnie trudnym przykładem nominacji nowego typu jest grupa kilkudziesięciu 
australijskich obiektów i miejsc związanych z  bardzo długą historią osadzania na tym 
kontynencie więźniów. Nie ma wątpliwości, że wysyłanie i wykorzystywanie więźniów było 
jednym z fundamentalnych procesów dla historii Australii. Nie ma też wątpliwości, że kraj 
mający skalę kontynentu, ma prawo takie wydarzenie upamiętnić. Pozostają jednak pytania 
dotyczące wyboru konkretnych miejsc spośród tysięcy związanych z tym procesem oraz 
pytania dotyczące zastosowania pojęć autentyzmu, a przede wszystkim integralności.  

Przedstawione tendencje i problemy, które charakteryzują obecną pracę Panelu 
ICOMOS sprawiają, że należy poddać starannej analizie i selekcji polskie nominacje 
znajdujące się na Liście Oczekujących oraz przemyśleć kolejność dalszych nominacji 
zgłaszanych przez nasz kraj.  

                                                                                             B.Szmygin  

         
       Koleżankom i Kolegom!        Wszystkim koleżankom  
       Najlepszych Świąt   i 
       pomyślnego Nowego Roku 
      w imieniu Prezydium PKN  
      ICOMOS i Redakcji 
      Biuletynu życzy 
                   Bogusław Szmygin         



 

 

  Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     
INFORMACJE 

                                                                                                                                                          

Konto PKN ICOMOS: CITIBANK:  46 1030 1654 0000 0000 4627 5000 

  
Prezydium PKN ICOMOS 
 Prezydium PKN ICOMOS obradowało na jesieni w dn.  2009 r.Omawiano rezultaty 
Konferencji w Ciechanowcu i kwestie zwiazane  ze spotkaniem dorocznym oraz sprawy 
członkowskie. Prezydium rozpatrzyło takze wnioski zgłoszone do Nagrody im.Jana 
Zachwatowicza  za zaslugi dla ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków. W imieniu 
Generalnego Konserwatora Zabytków głosem dysponował dr M.Gawlicki, dyrektor KOBiDZ-
u. Nagrode tę w 2009 r. postanowiono przyznać prof. Marianowi Arszyńskiemu i prof. 
Janowi Tajchmanowi z Torunia oraz prof. Michaelowi Petzetowi z Monachium. 
 

Nagroda im. Profesora Jana Zachwatowicza  (dla absolwentów 
wyższych uczelni) 
          12 grudnia 2009 r. w warszawie na Wydziale Architektury Politechniki warszawskiej 
obradowało Jury Nagrody im. Jana Zachwatowicza  za najlepsze dyplomy, zgłaszane przez 
wyższe uczelnie. Nagrodę otrzymał Michał Podgórczyk z Politechniki Gdańskiej za 
projekt „Centrum kultury żydowskiej i synagogi” we Lwowie (obiekt wkomponowany w  
pozostałe fragmenty i relikty). Promotorem była prof. Romana Cielątkowska. 
Wyróżnienia otrzymały także prace z Bułgarii, Ukrainy i Białorusi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                                                                B. Szmy 
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Od Redakcji 
 

Ostatni, piąty już numer Biuletynu 2009 r. przedstawia sprawozdanie z jesiennych 
dokonań, jakim była na pewno konferencja w Ciechanowcu wraz z publikacją referatów tam 
przedstawianych.. Jest on także kroniką bolesnych rozstań z wieloma kolegami ze 
środowiska konserwatorskiego, w tym z najwybitniejszym z żyjących dotąd konserwatorów, 
którzy po wojnie podjęli trud  ochrony naszego dziedzictwa kulturowego – Jacka Cydzika. W 
kolejnych pokoleniach idee te zaowocowały tzw. szkołą krakowską ochrony krajobrazu 
kulturowego. Poza pojawieniem się licznych uczelni poświęconych kształceniu specjalistów  
z tego zakresu, zyskujemy także pozycję międzynarodową. Pisze o tym prof. Aleksander 
Böhm w obszernym szkicu przedstawiającym proces oficjalnego uznania dla Politechniki 
Krakowskiej jako ośrodka kształcenia ochrony krajobrazu. Kontynuujemy także wątek  
ochrony dziedzictwa  na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie przedstawiając koncepcję 
finansowania kultury opracowaną przez zespół prof. Jerzego Hausnera. Zapowiadany przez 
nas Raport o stanie dziedzictwa zostanie opublikowany w końcu 2009 r., a jego istotne 
fragmenty przedstawimy w Biuletynie w 2010 r.  Podsumowanie Kongresu  i aktualną 
problematykę  perspektyw polityki kulturalnej rządu omawia sprawozdanie Elżbiety Musiał. 
Jak zwykle kończymy prezentacją publikacji. W następnym, pierwszym numerze Biuletynu 
2010 r. przedstawimy sprawozdanie z działalności PKN ICOMOS i jego Komisji oraz 
materiały na doroczne spotkanie związane tym razem z rocznicą prof. Jana Zachwatowicza. 

  Odbędzie się ono w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – 5 marca!. 
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Koniec “Spotkań”?  
 W grudniu 2009 r. ukazał się ostatni numer miesięcznika “Spotkania z zabytkami”, 
wydawanego od 1995 r. przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. “Spotkania”, których 
twórcami byli Krzystof Nowiński i Lidia Bruszewska narodziły się w 1976 r. w Ośrodku 
Dokumntacji Zabytków pod patronatem prof. Wojciecha Kalinowskiegp, ówczesnego 
dyrektora ODZ. Był to Informator, który udało się przekształcić kolejno w kwartalnik, 
dwumiesięcznik i miesięcznik. Czasopismo zyskało sławę niezależnego i profesjonalnego 
periodyku popularnonaukowego, wielokrotnie nagradzanego przez środowisko 
dziennikarskie. Decyzją  wiceministra kultury w rządzie Józefa Oleksego “Spotkania” zostały 
przekazane z ODZ do TOnZ, gdzie  znalazły dobrą atmosferę dla swojej misji. Przez cały ten 
czas aż do 2009 r. korzystały głównie z dotacji ministerstwa kultury. Zmniejszenie dotacji w 
br. spodowdowało kryzys. Z trudem, przy wsparciu sponsorów,  udało się dotrwac do końca 
roku. Obecnie miesięcznik przejęła fundacja “Hereditas” i w 2010 r. “Spotkania” będą się 
ukazywał jako dwumiesięcznik, miejmy nadzieję, o zblizonym profilu. 

 
Doczekał nagrody  
 We wrześniu 2008 r. Marcin Ziętal, l.18, natrafił w czasie prac na polu w Skibach koło 
Chęcin na skarb ozdób z brązu sprzed 3.000 lat. Znalazca bezzwłocznie zawiadomił słuzby 
konserwatorskie, które mogły przeprowadzic stosowne badania wykopaliskowe.  Wniosek o 
zasłuzoną nagrodę, zgodny z ustawą z 2003 r. “utknął” w pokojach ministerialnych. 
Interweniowała “Gazeta Wyborcza” i w końcu 2009 r. znalazły się fundusze na wypłacenie 
nagrody w wys.15 tys. zł.  
 

           Pożegnania 
 
  2 listopada, w wieku 89 lat zmarł Jacek Cydzik, architekt - konserwator zabytków, 
wybitny przedstawiciel środowiska konserwatorskiego, bliski współpracownik prof.Jana 
Zachwatowicza i jego wieloletni zastępca przy odbudowie Zamku Królewskiego w 
Warszawie. Jacek Cydzik był wspóltwórcą “Baszty” w grupie L.Bergera, w Powstaniu 
Warszawskim dowodził plutonem w  batalionie “Karpaty” i był ranny. Po kapitulacji był 
więźniem w obozie Sandbostel i Lubeki, a następnie słuzył w armii gen. Maczka. 
 Po wojnie ukończył wydział architektury Politechniki Warszawskiej, pracował przy 
odbudowie Starego Miasta, zespołów pałacowych Łazienek i Wilanowa. Jest autorem 
koncepcji odbudowy pałacu Saskiego i ukształtownaia placu marszalka Piłsudskiego.  
Wspóltwórcą koncepcji prac konserwatorskich w Nieborowie-Arkadii, Radziejowicach, a 
takze  odbudowy Wrocławia, Gdańska i Paczkowa.  Pracownik BOS-u, głowny projektant PP 
PKZ, architekt Dzielnicy Mokotów, zastępcja Generalnego Konserwatora Zabytków w 
Ministerstwie Kultury i Sztuki w latach 70. Współautor pomnika Państwa Podziemnego przed 
Sejmem RP. Wspóautor odbudowy mostu gotyckiego przy Pl.Zamkowym i konsultant  
konserwacji Arkad Kubickiego. 
  Jacek Cydzik był przez wiele lat działaczem Społecznego Komitetu Opieki nad 
Starymi Powązkami, wicedyrektorem Fundacji Ochrony Zabytków (dla ratowania 
budownictwa drewnianego). Odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem AK, Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Był Członkiem 
Honorowym PKN ICOMOS i pierwszym laureatem Nagrody im. Jana Zachwatowicza. 
 
 4 listopada zmarł we francji w w wieku 90 lat Konstanty Tiunin, malarz i konserwator 
zabytkow, autor wielu prac konserwatorskich, m.in.restauracji freskow w kościele sw. Anny w 
Warszawie.  
 W listopadzie zmarł prof.dr hab. Jerzy Lileyko, historyk sztuki, pracownik Instytutu 
Sztuki PAN i wspólpracownik Zamku Królewskiego i Muzeum m. st. Warszawy. Wybitny 
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znawca historii Warszawy i polskiego parlamentaryzmu. Autor wielu prac naukowych i 
przewodników po zabytkach stolicy. 

  
2 grudnia 2009 r. zmarła  Joanna Wyszyńska-Prosnakowa, konserwator zabytków, 

historyk sztuki, rzeczoznawca MKiDN w zakresie malarstwa sztalugowego, wieleloetni 
kierownik Pracownik Konserwacji Malarstwa PKZ, Głowny Konserwator Zabytków Muzeum 
Narodowego w Warszawie w latach 1982-1989, gdzie powołała pierwsze w kraju 
laboratorium muzealne; autorka wielu prac z zakresu profilaktyki i konserwacji muzealiów, 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. 

 
12 grudnia w Warszawie zmarła Krystyna Lach, z d. Bednarska, primo voto Sieja, 

historyk sztuki i romanistka, wieloletni pracownik Ministerstwa Kultury w departamentach 
Teatrow,  Współpracy z Zagranicą i w Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków, w dziale 
wyjazdów zagranicznych. Znana i ceniona  w środowisku muzealników i konserwatorów. 
             
  15 grudnia 2009 r. w wieku 87 lat zmarł prof, dr hab. Jerzy Fellmann, profesor 
Politechniki Warszawskiej, b. dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii, wieloletni 
współpracownik środowiska konserwatorów archeologicznych, autor wielu pomiarów 
grodzisk w Polsce, nauczyciel wielu geodetow i kartografow  pracujących dla ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
 

Pożegnanie Jacka Cydzika 
10 listopada 2009 r. odbył się na Starych Powązkach pogrzeb Jacka Cydzika. Żegnali 

go towrzysze broni, członkowie Kapituły Krzyza Virtuti Militarii, kompania honorowa Wojska 
Polskiego oraz przyjaciele  i  współpracownicy. W imieniu Polskiego Komitetu Narodowego 
ICOMOS żegnał Jacka Cydzika prof. Krzysztof Pawłowski. 
 Oto jego wypowiedź: 

“Wspaniała wojskowa przeszłość Jacka Cydzika stanowi tylko część Jego bogatego życiorysu. 
Przypadł mi w udziale zaszczyt przypomnienia Jego zasług w imieniu Polskiego Komitetu ICOMOS i 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i symbolicznie w imieniu całego środowiska 
konserwatorskiego którego był autorytetem i stał się na przekór swej młodzieńczej sylwetki 
NESTOREM. 

Był ostatnim z czynnie działających przy powojennej odbudowie kraju  
i ratowaniu jego zabytków – do ostatnich chwil żywo zajmującym się ich losem. 
W swym szkicu „Ludzie odbudowy Starego Miasta napisał „Naocznym dowodem realizacji 
niemieckiego planu likwidacji Warszawy było minowanie i podpalanie poszczególnych 
obiektów już po zakończeniu działań wojennych. Ślady tego bestialstwa pozostały na Zamku 

Królewskim i w Łazienkach. Działo się to na oczach wypędzanej z miasta ludności i żołnierzy 
Armii Krajowej idących do niewoli”. Będzie, więc oczywiste, że ten reprezentant pokolenia 
Kolumbów natychmiast po powrocie z Niemiec zgłosi swój akces do pracy w Wydziale Architektury 
Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy, kierowanym przez przez profesorów Jana Zachwatowicza i 
Piotra Biegańskiego. 
Uczestniczył w pracach przygotowujących odbudowę Zamku Królewskiego, Zespołu Staromiejskiego, 
Traktu Królewskiego i Łazienek. Następnie już w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków 
pracuje nad odbudową historycznych centrów Wrocławia  
i Gdańska. Potem przez kilkanaście lat będzie projektantem w Pracowniach Konserwacji Zabytków, 
uzyskując nagrodę Państwową za studium Paczkowa – tego polskiego Carcassonne. 

W 1960 staje się pełnomocnikiem Ministra Kultury do spraw Nieborowa i Wilanowa co 
zaowocuje współautorstwem monografii tego zespołu i zrealizowanym wspólnie z Zofią Cydzikową  
pawilonem Muzeum Plakatu. 
Szczególnie ważne były lata  1973 – 1983 gdy pełnił funkcje zastępcy Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Liczna obecność reprezentantów służby konserwatorskiej z całego Kraju świadczy jak 
wielkim cieszył się uznaniem. W tym czasie stał się członkiem kierowanej przez profesora 
Zachwatowicza Komisji Architektoniczno – Konserwatorskiej odbudowy Zamku, a po śmierci 
Profesora jej przewodniczącym.Po odkryciu mostu gotyckiego przy placu Zamkowym będzie 
projektował jego restytucję. Autentyzm tego nieznanego fragmentu dawnej Warszawy stanie się 
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ważnym argumentem w batalii na rzecz wpisu Starego Miasta na Listę Dziedzictwa Światowego 
UNESCO. 

Jacek Cydzik działał również zagranicą kierując pracami nad zabezpieczeniem katedry w 
ekwadorskim Quito i konsultując projekty dotyczące algierskiej Kasby.W okresie stanu wojennego 
zmuszony do przejścia na przedwczesną emeryturę działać będzie m. innymi w Fundacji Ochrony 
Zabytków i Komitecie Powązkowskim.  
Staraliśmy się honorować jego wielkie zasługi. W 50 – cio lecie jego pracy zawodowej Polski Komitet 
ICOMOS I Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków dedykowało mu studium zespołu pałacowego w 
Radziejowicach „którego był nieprzerwanie przez lat kilkadziesiąt konserwatorskim twórczym 
opiekunem”.  

Do rangi symbolu urasta fakt, że w ostatnie swe imieniny 17 sierpnia 2009 r. z 
zainteresowaniem przyjmował relacje z przebiegu prowadzonych tam prac.  
Gdy w 2000 roku Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS ustanowił 
Nagrodę im. Prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań  
i rewaloryzacji zabytków stał się On w naturalny sposób pierwszym laureatem i honorowym członkiem 
Polskiego Komitetu ICOMOS, gdyż w pełni odpowiadał również podstawowemu kryterium 
przyznawania Nagrody, jakim jest traktowanie ochrony dziedzictwa jako misji na rzecz utrzymania 
tożsamości kulturowej.  

W ubiegłym roku Generalny Konserwator Zabytków zechciał akceptować wniosek naszego 
Komitetu i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przyznając mu Nagrodę specjalną za całokształt 
dokonań. Mamy świadomość, że nie spłaciliśmy Ci długu wdzięczności niech, więc drogi Jacku nasza 
trwała pamięć o Twoim dziele będzie odpowiednia rekompensatą. Odpoczywaj w pokoju ze 
świadomością dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i Jej Dziedzictwa.” 

 

JacekCydzik                                                                                                        

                                                                                                             
Po wielu latach, wspominając czasy, kiedy 
Warszawa legła w gruzach i podejmowano 
decyzję o jej odbudowie, warto się zastanowić, 
skąd się wzięli ludzie, którzy potrafili dokonać 
tego dzieła, warto też przypomnieć, dlaczego 
odbudowywali oni stolicę. Okres międzywo-
jenny ukształtował sprawne szkolnictwo śred-
nie, wyższe i zawodowe, a II wojna światowa i 
okupacja, mimo zamknięcia szkół i wyższych 
uczelni przez okupanta, nie spowodowały 
przerwania nauki i studiów wyższych. Uczelnie 
i szkoły w kraju rozpoczęły tajne nauczanie. 
Profesorowie w kraju i ci, którzy znaleźli się w 
obozach jenieckich lub naemigracji, podejmo-
wali wykłady i organizowali namiastkę  polskich 
uczelni za granicą. Wszyscy zdawali sobie 
sprawę, że nauki przerwać nie wolno, że wojna 
kiedyś się skończy, a do odbudowy kraju będą 
potrzebni specjaliści, fachowcy wszelkich spe-
cjalności. Tak rodziła się kadra, która po 
zakończeniu działan wojennych mogła przys-
tąpić do odbudowy. Wojnne losy Warszawy 

Były szczególnie dramatyczne, oblężenie   
miasta w 1939 r., ciężkie bombardowania 
lotnicze i artyleryjskie dokonały ogromnyc 
zniszczeń.(...) Na koniec ostatni etap zagłady 
miasta to Powstanie Warszawskie. 
Sześćdziesiąt trzy dni nierównej, bezwzględnej 
walki. Na naszych oczach ginęło miasto i 
najcenniejsze obiekty jego historii. Już w czasie 
okupacji różne zespoły urbanistów i architektów 
podejmowa³y studia nad planem odbudowy 
Warszawy. Na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej prace takie prowadził 
zespół pod kierunkiem prof. Tadeusza 
Tołwińskiego. W Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Żoliborzu funkcjonowała 
Pracownia Architektoniczno - Urbanistyczna, 
która również podejmowała ten temat. 
Pracami w tym zespole kierowali Helena i 
Szymon Syrkusowie, Zygmunt Skibniewski i 
inni.  
. (Przedruk za „Kroniką Warszawy”, 2000, 5,115, 
Numer specjalny s.67

 

LUDZIE  

 

ODBUDOWY 

 

STAREGO MIASTA 

 

W WARSZAWIE 
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□  ZAMKI,GRODY,RUINY - WALORYZACJA  I  OCHRONA          
 KONFERENCJA   w   Ciechanowcu □ NIEWĄTPLIWY SUKCES!            
    

       
 

Konferencja w Ciechanowcu była znacznym osiągnięciem zarówno organizacyjnym (tu uklony w 

stronę współorganizatorów samorządowych), jak i merytorycznym. Ukazała się publikacja ze 
wszystkimi referatami (patrz omówienia książek s.25), frekwencja dopisała, w kazdym dniu 
dotrzymywano dyscypliny czasowej wypowiedzi i miały miejsca  bardzo interesujace dyskusje. Duże 
zainteresowanie wzbudziło też trzecie spotkanie poświęcone zagadnieniom prawnym, gdzie gorąco 
dyskutowano nad  propozycjami  “przepisu” na pisanie ustawy o ochronie zabytków. Najgorętsze 
dyskusje toczyły się jednak wokół treści stanowiska uczestników konferencji w sprawie  zasad ochrony 
ruin zabytkowych, w tym szczególnie średniowiecznych zamków. Stanowisko to zostało uchwalone i 
mamy nadzieję, że wesprze ono konserwatorów zabytków w ich działaniach w tym zakresie. Ze strony 
PKN ICOMOS głównym organizatorem  Konferencji był dr hab. Piotr Molski, Sekretarz Generalny, 
który czuwał nad całoscią i z najdrobnieszymi szczegółami. Konferencja w Ciechanowcu była 
podsumowaniem jego wieloletniej dzialalnosci jako przewodniczącego Komisji Architektury 
Militarnej.(mhk)   
                              

 
Mirów na Szlaku Orlich Gniazd - trwała ruina średniowiecznego zamku 
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          ZASADY OCHRONY RUIN HISTORYCZNYCH 

 
Zaaprobowane przez uczestników konferencji w Ciechanowcu w dn. 22 - 24.10.2009 r. 

 
 

„ZAMKI, GRODY, RUINY - WALORYZACJA I OCHRONA” 
 

1 Historyczna ruina (ukształtowana w wielowiekowym procesie niszczenia) jest 
pełnowartościową formą zabytku. Autentyzm jest główną wartością i cechą 
historycznej ruiny.  Ochrona autentycznej substancji i formy historycznej ruiny jest 
warunkiem zachowania jej wartości jako dokumentu historycznego. Historyczna ruina 
ma również wartość jako trwały i znaczący element krajobrazu kulturowego. Pełna 
ocena wartości ruin powinna mieć charakter porównawczy (powinna być dokonywana 
w skali zasobu regionalnego lub krajowego). 
 

2 W Polsce coraz częściej ma miejsce wznoszenie na historycznych ruinach nowych 
budowli. Jest to bezpodstawnie traktowane jako odbudowa historycznych obiektów. 
Prace przekształcające ruiny w kubatury użytkowe najczęściej prowadzone są bez 
pełnej wiedzy o historycznej formie obiektu, a nawet ze świadomym zniekształcaniem 
jego pierwotnej formy. Wszelkie działania budowlane nie poparte jednoznacznymi 
wynikami badań i przekształcające ruinę w fantazyjne budowle, stanowią 
nieodwracalną ingerencję w historycznie ukształtowaną formę i substancję zabytku i 
prowadzą do trwałej utraty jego wartości. 

 
3 Ochrona ruin historycznych powinna mieć charakter kompleksowy – powinna 

obejmować zachowane mury, formy ziemne (będące reliktami dawnych umocnień), 
nawarstwienia gruzowe oraz krajobraz (którego elementem są ruiny).  

 
4 Historyczne ruiny – podobnie jak inne zabytki – mogą pełnić (po zabezpieczeniu i 

udostępnieniu) współczesne, atrakcyjne turystycznie funkcje.  
 

5 Najwłaściwszą formą ochrony wartości zabytkowych historycznej ruiny jest jej 
utrwalenie i zabezpieczenie historycznej substancji przed procesami niszczącymi 
oraz udostępnienie turystom.  

 
6 W niektórych przypadkach zabiegi techniczne polegające na konsolidacji 

zachowanych elementów (np. uzupełnienie zachowanych fragmentarycznie murów, 
sklepień czy stropów) są jedyną szansą utrzymania historycznej ruiny i prowadzenia 
innych działań konserwatorskich. Taki zakres prac można uznać za dopuszczalny.  

 
7 W uzasadnionych przypadkach możliwe są  współczesne, niewielkie kubaturowo 

uzupełnienia architektoniczne pod warunkiem, że będą jednoznacznie odróżniać się 
od historycznej tkanki i konstrukcji, a wprowadzone  przekształcenia będą 
„odwracalne”. Współczesne uzupełnienia (np. pomieszczenia muzealne lub służące 
obsłudze ruchu turystycznego) nie mogą zmieniać obrazu ruiny w krajobrazie.  

 
8 Wszelkie ingerencje w substancję zabytkową ruin historycznych mogą być 

podejmowane po wykonaniu ich inwentaryzacji, waloryzacji krajobrazowej oraz 
pełnego zakresu badań (historycznych, archeologicznych i architektonicznych). 
Znaczenie ruiny w krajobrazie powinno być istotnym kryterium precyzującym zakres 
dopuszczalnej ingerencji. Decyzje dotyczące przekształceń historycznej ruiny 
powinny być dokonywane w konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie 
(uzasadnione jest powołanie kolegium opiniodawczego ds. ochrony ruin i zamków). 
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9 Prace wykraczające poza utrzymanie substancji i formy ruin powinny mieć charakter 

działania wyjątkowego. Nadrzędną zasadą powinno być zachowanie wszystkich 
autentycznych reliktów i spełnienie warunków określonych w p. 8. 

 
10 Historyczne ruiny jako część narodowego zasobu zabytków powinny być 

przystosowane i udostępnione do zwiedzania. Prywatyzacja czy zmiana funkcji nie 
może wiązać się z istotnym ograniczeniem dostępu do zabytkowych ruin.  

 
 

Polski Komitet Narodowy ICOMOS 
 
 
Warszawa  listopad  2009 r.  
 
 
 
 

 
 
Bobolice-bliźniaczy zamek Mirowa na Szlaku Orlich Gniazd w trakcie 
“budowy”. Casus belli w dyskusjach na Konferencji w Ciechanowcu. 
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„Kultura się liczy. Na co liczymy pomijając kulturę”
1
 

 

W dniach 20 – 21 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja 

pt. „Od transformacji do modernizacji” podsumowująca dwa lata rządu PO-PSL. Konferencja 
podzielona była na 18 bloków tematycznych2 obejmujących najistotniejsze elementy z życia 
społeczno – gospodarczego kraju w okresie listopad 2007 – październik 2009. W pierwszym dniu 
konferencji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski był gospodarzem 
panelu„Kultura się liczy”, w którym uczestniczyli: podsekretarz Stanu w MKiDN, Pani Monika Smoleo,  
dyrektorzy Departamentów: dr Zina Jarmoszuk i prof. Wiktor Jędrzejec, przedstawiciele instytucji 
kultury: dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn, dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Kultury prof. Jacek Purchla, dyrektor Instytutu Ksiązki Grzegorz Gauden, redaktor Jacek 
Żakowski: wiceprezes Stowarzyszenia Katedra Kultury Małgorzata Litwinowicz-Droździel, dyrektor 
Ośrodka Działao dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” Anna Michalak oraz przedstawiciel branży 
turystycznej prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. 

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski podsumowując minione dwa lata zaakcentował rosnącą 
rolę i znaczenie kultury w rozwoju kraju. Podkreślił wagę działalności instytucji kultury oraz znaczenie 
relacji pomiędzy tymi instytucjami w kontekście budowania kapitału społecznego. Zaznaczył, że 
nadrobienie zaległości w obszarze infrastruktury kultury, a zwłaszcza ukooczenie znaczących 
inwestycji (Arkady Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie, Sukiennice w Krakowie i wiele 
innych) umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału kulturowego. Wymienił poniesione nakłady 
finansowe na remonty obiektów związanych z dziedzictwem Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, 
Brochowie, Warszawie - budowa Centrum Chopinowskiego na ul. Tamka 43 oraz wielu innych 
miejscach kraju w kontekście obchodów Roku Chopinowskiego3. Minister odniósł się także do 
istotnych przeszkód stojących na drodze do sprawnych relacji pomiędzy instytucjami kultury a 
beneficjentami ich działao mówiąc m.in. o problemie wykluczonych z uczestnictwa w kulturze, a więc 
mieszkaocach obszarów ubogich pod względem technologicznym, ekonomicznym i przestrzennym. 
Zadaniem priorytetowym Ministerstwa jest systematyczne usuwanie tych barier i tworzenie 
mechanizmów, które usprawnią dostęp do kultury. Zgodnie z tymi priorytetami uruchomiony został 
program KULTURA+.  Najważniejsze komponenty programu to: „Biblioteka+”, służąca zapewnieniu 
bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim bibliotekom gminnym; „Domy kultury+” polegające na 
przekształceniu domów kultury w gminne multimedialne pracownie kultury oraz „Digitalizacja” czyli 
tworzenie kopii cyfrowych z analogowych zasobów archiwów, bibliotek i muzeów. Minister odniósł 
się także do wykorzystania nowych mediów w kontakcie z najmłodszymi odbiorcami kultury 
prezentując obszarze kultury stronę internetową dla dzieci: www.kula.gov.pl. Najważniejszym 
priorytetem obecnych i przyszłych działao Ministra będzie edukacja kulturalna, zwłaszcza skierowana 
do dzieci i młodzieży służąca kształceniu przyszłych świadomych odbiorców kultury. Nadrobieniu 
zaniedbao w tym obszarze ma służyd zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienie o 
współpracy, w myśl którego do szkół powracają obowiązkowe zajęcia z przedmiotów artystycznych tj. 
plastyki i muzyki. Ponadto MKiDN we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz 
Narodowym Instytutem Audiowizualnym rozesłało do prawie 14 000 szkół w całej Polsce pakiet 
edukacyjny „Filmoteka Szkolna” – zawierający 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i 
animowanych na płytach DVD wraz z proponowanymi tematami lekcji do bezpośredniego 
wykorzystania przez nauczycieli. W opracowaniu jest podobny pakiet dotyczący obszaru muzyki pt. 
                                                           
1
„ Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged”  Roger Scruton 

2
Bloki tematyczne: „Wykorzystanie funduszy unijnych”, „Przyspieszenie budowy dróg i autostrad”, „Silna Polska 

w Europie”, „Kultura się liczy”, „Solidarnośd pokoleo, seniorzy”, „Konkurencyjny  system nauki i szkolnictwa 
wyższego”, „Bezpieczeostwo energetyczne”, „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości”, „Nowoczesna podstawa 
programowa polskiej szkoły”, „System opieki zdrowotnej”, „Wymiar sprawiedliwości”, „Sprawna organizacja 
EURO 2012”,„Budowa armii zawodowej”, „Polska przyszłości”, „Solidarnośd pokoleo: dzieci”, „Polskie rolnictwo 
istotnym elementem rolnictwa UE”, „Środowisko – potencjał dla rozwoju Polski” oraz „Polska cyfrowa”. 
3
 W 2010 roku przypada 200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina 

http://www.kula.gov.pl/
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„Fonoteka szkolna”, który w 2010 roku powinien trafid do szkół. Podsumowując półmetek swojej 
kadencji Minister Bogdan Zdrojewski przywołał wrześniowy Kongresu Kultury Polskiej, zapewniając, 
że prace nad reformą sektora kultury nie zakooczyły się w momencie zamknięcia obrad w Krakowie. 
Wszystkie wnioski z Kongresu zostały spisane i są analizowane. Wiele postulatów zgłoszonych w 
Krakowie jest zbieżnych z wcześniej przygotowaną przez MKiDN deregulacją, czyli „Projektem 
założeo do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw” Deregulacja jest w konsultacjach międzyresortowych i 
niebawem powinna zostad skierowana pod obrady Sejmu. Przyjęcie tego dokumentu umożliwi 
usuniecie obowiązujących przepisów, które - z punktu widzenia osób i instytucji działających w 
obszarze kultury  stwarzają trudności w ich funkcjonowaniu poprzez nieuzasadnionych ograniczeo, 
barier i obowiązków lub wywołują  wątpliwości interpretacyjne. Natomiast prawdziwą odpowiedzą 
na trwające dyskusje dotyczące koniecznych zmian w obszarze kultury będzie przygotowanie i 
przyjęcie nowej konstytucji kultury – dokumentu regulującego legislacyjne oraz poza legislacyjne 
zmiany w kulturze. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika 
Smoleń podkreśliła wiodącą pozycję resortu kultury w wykorzystaniu środków europejskich 
na cele związane z konserwacją zabytków, tworzeniem nowych centrów kultury i sztuki oraz 
rozwój infrastruktury szkół artystycznych. Zaznaczyła, że kultura nie jest obszarem 
wołającym wciąż o pieniądze, ale przynoszącym zyski. O nowoczesnych mechanizmach 
promocji kultury i marketingu, umożliwiających generowanie zysków mówił również  dyrektor 
Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn, z kolei Dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Kultury prof. Jacek Purchla apelował o ochronę dziedzictwa kulturowego i 
zwracał uwagę na wykorzystanie jego potencjału jako czynnika rozwoju miast i 
regionów. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke zwrócił uwagę, że 

turystyka kulturowa jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce. 
Niewątpliwym walorem panelu „Kultura się liczy” było przedstawienie szerokiej diagnozy działao 
resortu kultury w ostatnich dwóch latach, jednakże uczestnikom zabrakło rzetelnej dyskusji, wymiany 
poglądów oraz określenia przez Ministra wyraźniej strategii działao w obszarze kultury. Co prawda 
pojawiły się projekty jak. nowa konstytucja kultury ale zabrakło spójnej wizji przyszłych zmian. 
Powiedzenie „Kultura się liczy” bez konkretnego pokazania jej znaczenia w transformacji 
społeczeostwa, w przejściu od kapitału biernego, adaptacyjnego od kapitału rozwoju zdaje się byd 
pustym sloganem. 
 

Elżbieta Musiał 
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Aleksander Böhm                   Międzynarodowe uznanie 
                                                                              dla polskiej architektury 
                                                         krajobrazu 
                                                                            

Droga do akredytacji  i dalej 
                                                                                                                         I. 

 W dn. 21-22 listopada 2009 r. odbyło się w Brukseli doroczne Walne Zgromadzenie  EFLA 

(European Federation for Landscape Architecture), która jest regionalnym oddziałem światowej 
organizacji IFLA (International Federation of Landscape Architecture).  

 Jednym z punktów programu było ogłoszenie listy uczelni kształcących  architektów 
krajobrazu, których program nauczania - w wyniku selekcji przeprowadzonej przez Komisję Edukacji - 
uzyskał akredytację EFLA na najbliższych 5 lat. W tym roku do grona kilkudziesięciu uczelni 
europejskich akredytowanych w poprzednich latach,  dołączono 7 kolejnych - wśród nich Politechnikę 
Krakowską.  

W ten sposób, niemal dokładnie w jedenastą rocznicę I Forum Architektury Krajobrazu 
(Kraków, 20.11.1998) zakończyły się trwające od 2007 roku starania, prowadzone pod patronatem 
Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”, 
które jako reprezentant naszego kraju w EFLA rekomendowało  wniosek krakowskiej uczelni. 

Akredytację EFLA można uzyskać w dwojaki sposób. Uczelnia ubiegająca się o to 
wyróżnienie może samodzielnie złożyć wniosek wprost do Komisji Edukacji EFLA, lub też może w jej 
imieniu zrobić to stowarzyszenie architektów krajobrazu, reprezentujące dany kraj jako członek EFLA. 
W pierwszym wypadku rozpatrzenie wniosku poprzedzone jest wizytacją szkoły przez przedstawicieli 
EFLA, w drugim wizytację zastępuje rekomendacja krajowego stowarzyszenia.   

Polskich architektów krajobrazu w międzynarodowych organizacjach przez wiele lat 
reprezentował SARP – Stowarzyszenie Architektów RP. Jednakże z powodu nieuregulowanych 
składek i niedostosowania statutu w sprawach dotyczących architektów krajobrazu - zgodnie z celami 
IFLA i konstytucją EFLA – władze obydwu tych organizacji w czasie wspólnego posiedzenia w Malezji 
w roku 2007, zdecydowały o wygaśnięciu członkostwa SARP. W liście informującym o tym fakcie 
prezesa SARP, prezes IFLA – Diane Menzis z Nowej Zelandii - sugerowała skupienie się polskich 
architektów krajobrazu w jednym stowarzyszeniu, którego statut byłby zbieżny z memorandum 
Międzynarodowej Unii Architektów z roku 2006, w którym jednoznacznie stwierdzono odrębność 
zawodów architekta i architekta krajobrazu.   

W kwietniu tego samego roku do Krakowa przybyła prezes EFLA Teresa Andresen z 
Portugalii wraz czterema członkami prezydium. W Willi Decjusza odbyło się spotkanie z członkami 
Kapituły Polskich Architektów Krajobrazu, przedstawicielami SARP oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” - założonego w roku 2004. 
Jego prezes - Marcin Gajda -  został wówczas poinformowany o możliwości aplikowania o 
członkostwo w EFLA. Stosowne dokumenty zostały złożone w październiku, jednak mimo 
rekomendacji Prezydium EFLA, w Brukseli Walne Zgromadzenie odrzuciło wniosek „Zieleni Polskiej”. 
W marcu 2008 przyjechał do Polski Sekretarz Generalny EFLA Robert Holden z Wlk. Brytanii, który w 
czasie seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie, zapoznał się z dynamicznym rozwojem 
kierunku studiów architektura krajobrazu na uczelniach państwowych w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Olsztynie, Lublinie i Szczecinie, a ostatnio także w  Poznaniu. W listopadzie tego samego 
roku, ponowienie aplikacji zakończyło się przyznaniem „Zieleni Polskiej” statusu Interim Membership – 
członkostwa tymczasowego na 2 lata - bez prawa głosu. Uzyskanie pełnego członkostwa 
uwarunkowane wówczas zostało zmianą struktury i statutu stowarzyszenia w taki sposób, aby 
wykonawcy terenów zieleni i architekci krajobrazu tworzyli w łonie „Zieleni Polskiej” dwie odrębne 
sekcje. 

W ślad za decyzją o tymczasowym członkostwie, w marcu 2009 prezes Stowarzyszenia 
„Zieleń Polska” Marcin Gajda – zorganizował seminarium, na które zaprosił do Warszawy wiceprezesa 
EFLA ds. edukacji, Andreja Tutundzica z Serbii. W spotkaniu w rektoracie  Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, poświęconym zasadom akredytacji programów nauczania, uczestniczyli 
członkowie Kapituły  Polskich Architektów Krajobrazu, reprezentujący uczelnie publiczne kształcące 
kandydatów do tego zawodu. 

Niedługo później Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, przygotował 
wymagane dokumenty – analogiczne do dokumentacji kierunku nauczania opracowywanej dla potrzeb 
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Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Istotną ich częścią, opracowaną przez prodziekan Wydziału 
Architektury PK Agatę Zachariasz, były informacje na temat prowadzonych studiów tzw. jednolitych, 
oraz wdrażanych równolegle – zgodnie z Kartą Bolońską - programów studiów inżynierskich i 
magisterskich. Dokumenty wraz z listem rekomendacyjnym  Stowarzyszenia, zostały  przesłane do 
siedziby EFLA w Brukseli. W ślad za tym, na życzenie wiceprezesa EFLA ds. Praktyki Zawodowej 
Nighela Thorne`a,  sekretarz Stowarzyszenia, Piotr Murdza wysłał informację o przeprowadzeniu 
wymaganych korekt w statucie oraz zmianie nazwy na Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu „Zieleń 
Polska”, a także o zmianie na stanowisku prezesa, którym w roku 2009 wybrany został Wojciech 
Januszczyk z Lublina. W dniu 22 listopada b.r. polski  wniosek został wprowadzony do programu  
Walnego Zgromadzenia EFLA, które głosami 17 „za”, 3 „przeciw” i 10 „wstrzymujących się” nadało 
SAK „Zieleń Polska”, status pełnego członkostwa. 

 
A                                                               B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Od roku 2010 Politechnika Krakowska będzie  pierwszą polską uczelnią posiadającą akredytację 
EFLA, wśród 38 szkół europejskich, których spis zawiera poniższa tabela

4
. Obok ożywienia 

międzynarodowej wymiany studentów, ułatwi to absolwentom kierunku architektura krajobrazu w PK 
zdobycie pracy zagranicą oraz uzyskanie członkostwa w europejskich stowarzyszeniach i izbach 
zawodowych. 

 
 
KRAJ 

                                                         
                                       NAZWA UCZELNI 
 

Austria  Universität für Bodenkultur Wien 

Belgia  Erasmus Hogeschool Brüssel 

 ISla Huy-Gembloux 
 

Dania  University of Copenhagen 

 Aarhus school of architecture 

Estonia  Eesti Maaülikool, Tartu 

                                                           
4
 Opracowanie autora na podstawie: http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-

training/lstall/f1so 
 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia  EFLA   21-22 listopada br.  w Brukseli, gdzie podjęto 
decyzję o akredytacji Politechniki Krakowskiej i stałym członkostwie Stowarzyszenia 
Architektura Krajobrazu „Zieleń Polska”.  
A. Od lewej: Marcin Gajda - były prezes Stowarzyszenia „Zieleń Polska”, Teresa 

Andresen - były prezes EFLA,  Diane Menzis - prezes IFLA, Wojciech Januszczyk - 
obecny prezes Stowarzyszenia „Zieleń Polska”. Fot. Piotr Murdza 

B. Od lewej: Aleksander Böhm - Politechnika Krakowska, Christine Bavassa - sekretarz 
EFLA, Fritz Auweck - prezes EFLA.  Fot. Jadwiga Zbrzeźna 

 
 

http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/55
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/211
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/212
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/213
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/214
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/lstall/f1so
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/lstall/f1so
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Finlandia  Helsinki University of Technology, Department of Architecture 
 

Francja  École nationale supérieure de la nature et du paysage, Blois 

 ESAJ 

 ENSP, Versailles 

 Centre of Angers option Landscape 
 

Niemcy  Fachhochschule Nürtingen Geislingen 

 Fachhochschule Osnabrück 

 Hochschule Anhalt FH 

 Leibniz Universität Hannover 

 Technische Universität München 

Grecja  The Aristotelean University of Thessaloniki 

Irlandia  University College Dublin 

Islandia  Agricultural University, Iceland 

Włochy  Università degli Studi di Firenze 

 Università degli Studi di Roma 

 Università di Genova 

Łotwa  Latvia University of Agriculture, Riga 

Holandia  University of Applied Science, Van Hall Larenstein 

Norwegia  Norwegian University of Life Sciences, Ås 

 The Oslo School of Architecture and Design 

Polska  Politechnika Krakowska 

Portugalia  Universidade de Évora 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados 

 Universidade do Algarve, Quinta de Prados 

 Universidade do Porto 

 Universidade Técnica de Lisboa 

Hiszpania  Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 

Szwecja  Swedish University of Agricultural Sciences-Alnarp 

Szwajcaria  Ecole d'Ingénieurs HES de Lullier, Jussy 

 Hochschule für Technik HSR, Rapperswill 

Wielka Brytania  Leeds Metropolitan University 

 Manchester Metropolitan University 

 
 
                                                                  II. 

Środowisko polskich architektów krajobrazu chlubi się tradycją, sięgająca przełomu roku 1929 
i 1930, kiedy to prof. Franciszek Krzywda Polkowski (1881-1949) zorganizował w Szkole Głównej 

http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/216
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/217
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/218
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/220
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/221
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/222
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/225
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/226
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/227
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/228
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/229
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/230
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/243
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/231
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/232
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/233
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/234
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/235
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/236
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/237
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/238
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/239
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/241
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/242
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/244
http://europe.iflaonline.org/index.php/education/education-a-training/adritm/default/245
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Gospodarstwa Wiejskiego pierwszy Zakład Architektury Krajobrazu i Parkoznawstwa
5
. Wyróżniającym 

się akcentem działalności na forum międzynarodowym, był udział Aliny Scholtzówny w komitecie 
założycielskim IFLA w roku 1948.  

W zmiennych losach architektów krajobrazu w powojennej Polsce przełomowym impulsem 
okazała się formalna  reaktywacja tego zawodu w roku 1995

6
. W trzy lata później Rada Główna 

Szkolnictwa Wyższego ustanowiła ponownie kierunek studiów magisterskich architektura krajobrazu, 
który okresowo istniał w Polsce w latach 1988 -1991. W ślad za tymi decyzjami Instytut Architektury 
Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zorganizował w dniu 20 listopada 1998 roku I Forum 
Dydaktyczne, którego postulatem końcowym było wspólne opracowanie - przez środowisko PK i 
SGGW - tzw. „minimum programowego” dla odrodzonego kierunku studiów akademickich. 
Przygotowane tym sposobem minimum,  zostało 29 kwietnia 1999 r., zatwierdzone przez RGSzW 
która również, dzięki staraniom prof. Józefa Nizioła z Politechniki Krakowskiej, ustaliła współczynnik 
kosztochłonności studiów na poziomie 2,5. Prezentacja przyjętego minimum, definiującego 50% 
realizowanego w danej uczelni programu, nastąpiło w dniach 14 -16 października podczas II Forum 
Dydaktycznego, które miało już charakter międzynarodowy i odbyło się również w Krakowie. 
Zgromadziło ono  94 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele uczelni z Austrii, 
Czechosłowacji, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wlk. Brytanii, Ukrainy i Węgier, a referat 
wprowadzający wygłosił Richard Stiles – Prezydent ECLAS (European Conference of Landscape 
Architecture Schools). Forum było ponadto dobrą okazją  do poznania osiągnięć zagranicznych i 
doskonalenia własnych programów dydaktycznych,  czego dodatkowym impulsem stały się niedługo 
później prace grup tematycznych ECLAS, w ramach unijnego programu LE:NOTRE. Uczestniczyło w 
nich wielu przedstawicieli   polskich uczelni, a reprezentantem Polski w Komitecie Sterującym w latach 
2002 - 2007 był Aleksander Böhm. 
 Proces rozszerzania oferty polskich uczelni – również niepublicznych -  o studia na kierunku 
architektura krajobrazu, nabierał coraz większej dynamiki.  Kolejne doroczne konferencje „Forum 
Architektury Krajobrazu” organizowane w różnych ośrodkach akademickich, stały się pożyteczną 
platformą wymiany doświadczeń nie tylko na polu dydaktyki, ale także badań naukowych i praktyki 
zawodowej

7
.  Istotnym źródłem informacji i czynnikiem promocyjnym dla kształtującego się środowiska 

stały się periodyki. Zarówno utworzony w roku 2001 w Akademii Rolniczej we Wrocławiu  (obecnie 
Uniwersytet Przyrodniczy) kwartalnik „Architektura Krajobrazu” - którego redaktorem jest prof. 
Zuzanna Borcz - jak i regularnie ukazujący się biuletyn internetowy Zieleni Polskiej. W czasie VIII 
Forum odbywającego się w roku 2005 w Olsztynie, z inicjatywy Jacka Rybarkiewicza z Politechniki 
Śląskiej, podjęto decyzję o utworzeniu Kapituły Polskich Architektów Krajobrazu, skupiającej pod 
przewodnictwem Aleksandra Böhma reprezentantów wszystkich uczelni publicznych prowadzących 
studia w tym zawodzie.  

Rosnąca liczba absolwentów, przedłużające się procedury prawne w sprawie ich tytułu 
zawodowego, niezadowalające relacje z Izbą Zawodową Architektów i Izbą Zawodową Urbanistów, 
jak również trudności w uzyskiwaniu stopni naukowych i tytułu naukowego w specjalności architektury 
krajobrazu – która nie posiada statusu dyscypliny naukowej - wyznaczały kolejne cele przed 
środowiskiem polskich architektów krajobrazu.   

Wieloletnie starania podejmowane przez władze uczelni - SGGW w Warszawie, Politechniki 
Krakowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - jak również przez Stowarzyszenie „Zieleń 
Polska”, zaowocowały ostatecznie pod koniec roku 2008, w postaci rozporządzenia

8
 

wprowadzającego tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu dla absolwentów I stopnia studiów 
oraz  tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu, dla absolwentów II stopnia studiów na kierunku 
architektura krajobrazu.  

                                                           
5
 Więcej na ten temat m. innymi w: Andrzej Michałowski, The Polish School of Landscape 

Architecture, w: The Tradition of Training In Landscape Architecture In Poland, Warszawa 1993, 
Aleksander Böhm, Architektura krajobrazu – jej początki i rozwój, Kraków 1994, oraz Wojciech 
Kosiński, Pionierzy polskiej architektury krajobrazu, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddział 
PAN w Krakowie, t.XXXX-XXXXI, Kraków 2008/2009 (w druku). 
6
 Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku 

pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U.95r. Nr.40. poz.253 
7
 Informacje na temat kolejnych konferencji zawiera wydawnictwo:  „Międzynarodowy Kongres 

Polskich Architektów Krajobrazu” - Kraków 20-22 września 2007 w: Czasopismo Techniczne 
z.119/2007 
8
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 

rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw 
wydawanych przez uczelnie 
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Uzyskanie statusu dyscypliny naukowej dla 

architektury krajobrazu jest wciąż uzależnione od liczebności środowiska
9
. Sytuacja ta może wkrótce 

ulec zmianie, gdyż miedzy rokiem 2000 a 2006  liczba studentów kierunku architektury krajobrazu 
wzrosła ponad czterokrotnie. Według danych z roku 2009,  studia na tym kierunku prowadzone są w 
17 uczelniach w Polsce (9 publicznych i 8 niepublicznych), które łącznie na pierwszym i drugim 
stopniu nauczania  kształcą od ok. 30 do ok.120 studentów na każdym roku studiów

10
. Tymczasem 

jednak stan kadry samodzielnych pracowników naukowych pozwala na przeprowadzanie przewodów 
habilitacyjnych jedynie w Radzie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie kandydaci 
mogą uzyskać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 
architektura i urbanistyka, w specjalności architektura krajobrazu.     

W ramach Międzynarodowego Kongresu Polskich Architektów Krajobrazu, zorganizowanego 
przez Instytut Architektury Krajobrazu  w Krakowie w dniach 20-22 września 2007, prezes 
Stowarzyszenia Zieleń Polska Marcin Gajda przedstawił propozycję połączenia w łonie tego 
stowarzyszenia lokalnych organizacji architektów krajobrazu działających w różnych regionach Polski.  

Propozycja ta argumentowana była istniejącym zapleczem administracyjnym jak również 
rozpoczętymi już staraniami o członkostwo w EFLA, gdzie  każdy kraj europejski może być 
reprezentowany tylko przez jedną organizację. Odmienne stanowisko zajęli Koledzy z SGGW, 
skłaniający się ku kontynuacji współpracy z SARP-em. Z kolei przedstawiciele Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, sugerowali utworzenie stowarzyszenia skupiającego tylko architektów 
krajobrazu – bez wykonawców. Koncepcję tę poparli uczestnicy XI Forum, które odbyło się w  2008 r. 
w Poznaniu, a  prace zmierzające od realizacji tego postulatu  podjął prof. Andrzej Drabiński. I Walny 
Zjazd Delegatów nowego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu – SPAK - odbył się we 
Wrocławiu w czasie XII Forum, zorganizowanego jako jeden  z paneli międzyuczelnianej konferencji 
p.t. „Krajobrazy Europy”.  Należy wierzyć, iż różne struktury stowarzyszeniowe, wokół których mogą 
obecnie skupiać się absolwenci  architektury krajobrazu, doprowadzą w nieodległej przyszłości do 
takiej formy organizacyjnej, która umożliwi prawną ochronę zawodu. Jest to tym bardziej możliwe, że 
w naszym gronie są osoby należące równocześnie  do SARP, Zieleni Polskiej,  SPAK, i TUP 
(Towarzystwa Urbanistów Polskich).  Pierwszym krokiem w stronę prawnej ochrony zawodu jest 
powołanie izby, posiadającej kompetencje nadawania uprawnień do samodzielnych czynności 
projektowych i wykonawczych. W krajach europejskich sytuacja pod tym względem jest zróżnicowana. 
Najczęściej funkcjonuje model jednej izby, skupiającej architektów, urbanistów, architektów krajobrazu 
i architektów wnętrz. W Polsce zastosowanie takiego rozwiązania  jest mało prawdopodobne, gdyż od 
lat istnieją odrębne izby architektów i urbanistów, których statuty – zwłaszcza w przypadku architektów 
– nie dopuszczają istnienia sekcji dla przedstawicieli zawodu pokrewnego. Jak tego dowodzą 
przykłady SARP i TUP, powstanie izby zawodowej redukuje rolę stowarzyszeń. Do tego momentu są 
one wszakże swoistym inkubatorem oraz płaszczyzną koordynacji lobbingu, niezbędnego dla ustawy 
sejmowej w sprawie izby zawodowej. 
 

 

                                                           
9
 Takie stanowisko zajmują członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z którymi 

podejmowano rozmowy 
10

 Wg. Przemysław Wolski, Polska architektura krajobrazu w roku 2009,w: Architektura Krajobrazu, 
2/2009 
 

Rozmieszczenie uczelni kształcących architektów 
krajobrazu. Studia inżynierskie i magisterskie – 
czarna kropka, studia inżynierskie – biała kropka.  
 
Źródło: Przemysław Wolski, Polska architektura 
krajobrazu w roku 2009, w: Architektura Krajobrazu, 

2/2009 
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KRAJOBRAZ KULTUROWY 

 

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA, 
sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 14 poz. 

98  (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.) 

ROZDZIAŁ I  
Postanowienia ogólne 
Artykuł 1  
Definicje 
Dla potrzeb konwencji: 

       a)  "krajobraz" znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest 
wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich; 
(...) 
Artykuł 2  
Zakres przedmiotowy 
Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w artykule 15, niniejsza konwencja stosuje się do 
całego terytorium Stron i obejmuje obszary przyrodnicze, wiejskie, miejskie ipodmiejskie. 
Obejmuje ona obszary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie. Dotyczy ona krajobra-
zów, które mogą być traktowane jako krajobraz wyjątkowy, jak również obszarów kraj-
obrazu pospolitego i zdegradowanego. 
Artykuł 3  
Cele 
Celami niniejszej konwencji są: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a 
także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Krajobraz przyrodniczy zaprojektowany przez 

człowieka – wielkie założenie ogrodowe 
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  Z lewej: krajobraz  archeologiczny, podziemny                                                                                                               

  Z prawej: krajobraz wiejski  jeszcze  nie przekształcony 

Z lewej: krajobraz miasta; centrum Pecsu 
 

Z prawej: krajobraz górski z reliktami zamku średniowiecznego 
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                                                                    Pod Wawelem 
 

 Kongres Kultury Polskiej 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

FINANSOWANIE KULTURY I ZARZĄDZANIE 

INSYTUCJAMI KULTURY 
 
 
 
 
  

Wnioski i rekomendacje 
1. Liczba instytucji kultury i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze 
kultury systematycznie i szybko rośnie, zwłaszcza w ostatnich latach (2004–2007). Rośnie 
równocześnie liczba osób w nich zatrudnionych. Nadal jednak stanowi ona tylko ułamkową 
część ogólnego zatrudnienia (około 0,7%). 
2. Obszar kultury zdominowany jest przez podmioty publiczne. Liczba podmiotów 
prywatnych podejmujących działalność kulturalną nadal stanowi margines. Dlatego rozwój 
kultury wciąż nadmiernie uzależniony jest od poziomu wydatków budżetu państwa i 
jednostek samorządu terytorialnego, a tylko w niewielkim stopniu wynika z inwestycji sektora 
prywatnego. Jak wskazuje kilka znamiennych przykładów, inwestorzy byliby gotowi włożyć 
spore środki w przedsięwzięcia znaczące dla kultury, jeśli znajdą zrozumienie i wsparcie ze 
strony administracji publicznej, zwłaszcza miast metropolitalnych. Dostrzegli oni bowiem 
zmiany zachodzące w modelu konsumpcji i rosnące aspiracje kulturalne młodszego 
pokolenia Polaków, które otwierają nową przestrzeń dla działalności kulturalnej, którą mógłby 
zagospodarować także sektor prywatny. 
3. Rośnie liczba muzeów, teatrów, instytucji muzycznych i wystawienniczych oraz domów 
kultury, spada liczba bibliotek i kin. Terytorialne kształtowanie się sieci tych instytucji jest 
wyraźnie regionalnie zróżnicowane i związane z poziomem rozwoju gospodarczego danego 
województwa i stopniem jego urbanizacji. W województwach słabiej rozwiniętych oraz na 
terenach wiejskich podstawowe znaczenie dla możliwości korzystania z publicznej oferty 
kulturalnej nadal mają tylko domy kultury i biblioteki. 

Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury pod kierunkiem 
prof.Jerzego Hausnera (wersja skrócona) 
 



Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Szybko rośnie liczba studentów w wyższych szkołach artystycznych oraz na kierunkach 
związanych z kulturą na innych uczelniach. Rośnie także liczba szkół pierwszego i drugiego 
stopnia o profilu artystycznym. To dla kultury dobra zapowiedź na przyszłość, powiększa się 
bowiem znacząco kapitał ludzki, który będzie zaangażowany w jej rozwój. 
5. Słabnie niestety zainteresowanie książką i prasą. Tradycyjne czytelnictwo wypierane jest 
przez Internet i technologie multimedialne. Międzynarodowe porównania wskazują, że 
Polacy wykorzystują najczęściej Internet i nowe technologie informatyczne do 
komunikowania się (e-mail, czaty, komunikatory, portale społecznościowe), natomiast 
zdecydowanie rzadziej do zdobywania wiedzy i pogłębionej informacji. 
6. Stopniowo zmniejsza się uczestnictwo w spektaklach teatralnych i muzycznych, choć 
spadek ten nie jest dramatyczny i tendencja wydaje się wciąż możliwa do odwrócenia. 
7. Mając na uwadze podejmowane po transformacji ustrojowej zmiany systemowe, można 
zauważyć, że ich głównym celem w dziedzinie kultury było: 
a. wprowadzenie, zwłaszcza w sektorze subsydiowanej działalności kulturalnej, 
mechanizmów (instrumentów) sprzyjających racjonalnemu, efektywnemu i uczciwemu 
gospodarowaniu środkami publicznymi (regulacje z zakresu zamówień publicznych i 
finansów publicznych); 
b. dokonanie zmian zakresu kompetencji administracji publicznej w odniesieniu do 
organizacji i finansowania kultury; 
c. wprowadzanie „nowych” rozwiązań w zakresie finansowania, organizacji i zarządzania 
instytucjami kultury (decentralizacja zarządzania instytucjami kultury, zwiększenie autonomii 
instytucji kultury, partycypacja podmiotów prywatnych w realizacji zadań z zakresu kultury i 
sztuki, tworzenie ram prawnych dla mecenatu, nie tylko publicznego, i sponsoringu w 
dziedzinie kultury itp.). 
8. Zmiany te były jednak wprowadzane niekonsekwentnie, co najwyżej połowicznie. Polityka 
kulturalna ostatnich dwudziestu lat była chaotyczna i zasadniczo pasywna. W rezultacie 
kultura meandrycznie dostosowuje się do zmian zachodzących w państwie, gospodarce i 
społeczeństwie. Nie wyprzedza tych zmian i ich nie kreuje, przeciwnie – wlecze się za nimi. 
9. Tej krytycznej oceny nie może przesłonić fakt znacznego wzrostu wydatków publicznych 
na kulturę w ostatnich latach. Dzieje się tak głównie za sprawą udostępnienia instytucjom 
kultury zagranicznych środków publicznych, które wyraźnie zmieniły kondycję finansową 
wielu instytucji i resortu kultury. Polska ma szansę korzystać z tych środków relatywnie długo 
(co najmniej do 2015 roku), ale nie wiecznie. Nie mogą więc one stanowić finansowej 
podstawy długofalowej strategii rozwoju kultury. Tym bardziej, że dzisiaj wiele instytucji ma 
dzięki nim zapewniony dostęp do środków na inwestycje. Rozbudowują się i modernizują, 
ale stworzony w ten sposób majątek trzeba będzie utrzymać, a tego nie da się efektywnie 
zapewnić bez odpowiedniej, wyższej niż obecnie skali środków krajowych – publicznych i 
prywatnych. 
10. Europejskie otwarcie okazało się dla polskiej kultury wielką szansą. Z szansy tej korzysta 
się jednak pobieżnie i jednostronnie. Wysiłek skoncentrowany jest na szybkiej i mało 
selektywnej absorpcji udostępnionych środków. Natomiast na boku pozostawia się wszystkie 
podstawowe i strukturalne problemy. 
11. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013 wskazała na następujące 
podstawowe słabości występujące w dziedzinie kultury i trzeba uznać, że ta diagnoza 
pozostaje nadal aktualna, nawet jeśli za sprawą większego finansowania w niektórych 
sferach sytuacja uległa złagodzeniu: 
a. brak spójnej i jasno określonej polityki kulturalnej państwa; 
b. brak planowania (zarządzania) strategicznego w kulturze; 
c. niskie wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z 
pozostałymi krajami Unii Europejskiej; 
d. zadłużenie instytucji kultury; 
e. zły stan infrastruktury instytucji kultury; 
f. brak systemu oceny jakości funkcjonowania instytucji kultury oraz brak powiązania 
systemu dystrybucji środków ministerialnych z systemem oceny jakości instytucji i 
przedsięwzięć kulturalnych; 
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g. zbyt wysoka specjalizacja instytucji upowszechniania kultury; 
h. brak efektywnych instrumentów motywujących przedstawicieli sektora prywatnego do 
inwestycji w kulturę; 
i. wysoka zależność instytucji kultury i dyrektorów od organizatorów tych instytucji. 
12. Efektywność wydatkowania środków publicznych w sferze kultury jest niska, głównie 
dlatego, że w niewielkim stopniu są one kojarzone ze środkami pochodzącymi ze źródeł 
prywatnych. Krajowe środki publiczne są głównie przeznaczane na utrzymanie istniejących 
instytucji kultury, w znacznie zaś mniejszym stopniu na kreatywną działalność programową, 
a już w zupełnie niewielkim są wydatkowane z myślą o rozwoju i inwestowaniu w przyszłość, 
w taki sposób, aby zwiększyć skalę samodzielności finansowej tych instytucji. 
13. Niski stopień samodzielności finansowej instytucji kultury powoduje ich administracyjne 
uzależnienie i upolitycznienie. Tym samym tracą one także samodzielność programową i 
przestają być kreatorami wartości autotelicznych, są doraźnie instrumentalizowane. 
14. Obecny model finansowania sprzyja utrwalaniu i rozbudowywaniu istniejących struktur 
organizacyjnych, które działając w układzie więzi resortowo-korporacyjnych, gotowe są 
rezygnować z organizacyjnej niezależności i programowej autonomii, za cenę zapewnienia 
bytu materialnego. Oznacza to ich permanentną ucieczkę od rynku i przyjmowanie roli 
niesamodzielnego obiektu (zakładu pracy) w państwowym systemie kultury. Taka orientacja 
zapewnia trwanie, ale zarazem ogranicza niezależność. Uruchamia biurokratyczny przetarg 
o środki publiczne, ale osłabia rywalizację na płaszczyźnie programowej i konkurowanie na 
płaszczyźnie organizacyjnej. Tym samym obowiązujące reguły nie stymulują kreatywności i 
efektywności. Przeciwnie skłaniają do przyjmowania postawy oportunistycznej i 
klientelistycznej, której konsekwencją może być także ręczne sterowanie instytucjami kultury. 
W rezultacie finansowanie i zarządzanie w kulturze jest zorientowane na utrzymanie i 
powiększenie jej zasobów materialnych a nie na włączenie ich w rozwój społeczno-
gospodarczy. 
15. W warunkach generowanych i odtwarzanych przez administracyjny biurokratyzm i 
konserwatyzm kultura nie będzie się rozwijać i odpowiednio służyć rozwojowi społeczno-
gospodarczemu, nawet przy zapewnieniu jej lepszego finansowania. Aby ten syndrom trwale 
przezwyciężyć, trzeba szerzej otworzyć publiczny sektor kultury na rynek i społeczeństwo 
obywatelskie, jednocześnie zapewniając sektorowi prywatnemu i obywatelskiemu w 
publicznej przestrzeni kultury równe prawa z sektorem publicznym. 
16. Jeżeli wiele instytucji kultury w danym jej segmencie będzie utrzymywanych ze środków 
publicznych, to nie rozwiną w nim swojej działalności podmioty prywatne. Mogłoby być 
inaczej, gdyby liczba takich instytucji była zdecydowanie ograniczona, a jednocześnie 
podmioty z wszystkich sektorów (publicznego, prywatnego i obywatelskiego) miały prawo 
ubiegać się na zasadach konkursowych o publiczne finansowanie celowe na realizację 
określonych projektów wpisujących się w programy wsparcia odzwierciedlające cele polityki 
kulturalnej. 
17. Publiczny mecenat przypomina zachowanie oświeconego władcy, który pozwala 
wszystkim swym poddanym zwracać się bezpośrednio do siebie i który, rozpatrując 
kierowane do niego petycje (podania), chce w ten sposób czynić dobro. Liczba podań 
(wniosków) systematycznie rośnie, ale w rezultacie cały system radykalnie się biurokratyzuje 
i dobry władca jest coraz bardziej oddzielony od ludu przez otaczających go urzędników, w 
tym też i tych, którzy mają polityczne umocowanie i ambicje. 
18. Mecenat i finansowanie prywatne winno być nie tylko marginalnym uzupełnieniem, ale 
równorzędną formą finansowania kultury. Stosowanymi w wielu krajach europejskich 
instrumentami mecenatu prywatnego są między innymi: sponsoring korporacyjny, trusty i 
fundacje korporacyjne, indywidualne donacje odpisywane z zobowiązań podatkowych, loterie 
i pożyczki. Niektóre z tych rozwiązań są w naszym ustawodawstwie obecne, ale nie są 
szeroko stosowane. Skłania to do przypuszczenia, że uregulowanie ma pewne mankamenty 
a jednocześnie administracja publiczna i środowiska kultury są zbyt mało aktywne w 
przekonywaniu podmiotów prywatnych do korzystania z nich. 
19. Doświadczenia z przekazywaniem przez podatników na rzecz organizacji pożytku 
publicznego 1% podatku od dochodów osobistych (PIT) zachęcają do zaproponowania 
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analogicznego rozwiązania w odniesieniu do podatku od osób prawnych (CIT). Jednym z 
podmiotów uprawnionych do pozyskiwania środków finansowych z tego tytułu powinny być 
instytucje kultury. 
20. Wydaje się, że z punktu widzenia rozwoju kultury błędem było zwolnienie w Polsce od 
opodatkowania spadków. W wielu krajach wysoko rozwiniętych to właśnie prawo spadkowe 
zachęcało do zakładania fundacji i powierzania części majątku instytucjom takim jak muzea, 
opery, filharmonie, biblioteki czy uniwersytety, bowiem tylko tego rodzaju donacje korzystały 
z przywileju podatkowego. Jak ogromne miało to znaczenie dla rozwoju kultury, łatwo 
dostrzec szczególnie na przykładzie Stanów Zjednoczonych. 
21. Choć do polskiego systemu prawnego wprowadzono wiele istotnych modyfikacji, to nadal 
konieczne jest podjęcie szeregu działań mających na celu: 
a. stworzenie spójnych rozwiązań systemowych w sferze kultury. Obecne mechanizmy 
finansowania instytucji kultury nie są dostosowane do charakteru tych instytucji. Podstawą 
ich finansowania (podziału środków publicznych) nie powinien być status danego podmiotu, 
ale rodzaj i zakres wykonywanych przez niego zadań; 
b. wprowadzenie jako jednej z wiodących zasady partnerstwa i współodpowiedzialności 
podmiotów kultury za efekty wspólnych działań, a tym samym wprowadzenie takich 
instrumentów, które zachęcałyby, a nawet wymuszały, tworzenie sieci podmiotów (instytucji 
kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, 
szkół wyższych itp.) współpracujących ze sobą w sferze kultury; 
c. konsekwentne zdecentralizowanie sfery kultury i dalsze usamodzielnienie jej podmiotów; 
d. rozszerzenie autonomii podmiotów prowadzących działalność kulturalną wraz z 
umożliwieniem im łatwego dokonywania zmian prawno-organizacyjnych w celu 
dostosowania działalności do zmieniających się warunków otoczenia; 
e. wzmocnienia gminy jako organizatora instytucji kultury. Wydaje się, iż podstawową 
kompetencję w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji kultury należałoby przypisać 
gminie (wraz z nowymi instrumentami finansowymi). Pozostałym szczeblom samorządu 
terytorialnego można pozostawić fakultatywną możliwość prowadzenia instytucji, nie 
wykluczając jednocześnie możliwości udzielania 
gminie wsparcia o charakterze programowym (rozwojowym) przez powiat i województwo. 
22. Obowiązujące przepisy i reguły zarządzania o wiele bardziej krępują działalność instytucji 
kultury, niż umożliwiają jej rozwój. Wiele regulacji nie przystaje do charakteru prowadzonej 
przez instytucje te działalności, co dotyczy między innymi przepisów w sprawie zamówień 
publicznych (w tej dziedzinie dochodzi wręcz do absurdów, kiedy instytucja chce 
zorganizować festiwal czy wystawę zagraniczną), odnoszących się do promocji i 
reklamowania działalności kulturalnej lub kwestii amortyzacji majątku trwałego (to utrudnienie 
ma coraz większe znaczenie, bowiem wiele instytucji kultury uzyskało znaczące środki 
inwestycyjne i rozbudowuje się lub modernizuje). Niezbędnym wydaje się szybkie 
przeprowadzenie przez zespół doświadczonych prawników, na zlecenie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, szczegółowego przeglądu ustawodawstwa wpływającego na 
prowadzenie działalności kulturalnej w celu wypracowania nowej całościowej regulacji. Bez 
tego trudno oczekiwać, aby instytucje kultury mogły znacząco zwiększyć swoje dochody 
własne. Są bowiem nadmiernie skrępowane gorsetem prawnym. 
23. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że możliwości prawne są znacznie większe niż 
ich wykorzystanie. Istniejące instrumenty prawne nie są wykorzystywane przez 
organizatorów instytucji kultury, jak się wydaje, z dwóch powodów: po pierwsze, 
wykorzystanie „kontraktu menedżerskiego” znacznie ograniczyłoby dużą ingerencję 
organizatora w zarządzanie instytucją, a po drugie, menedżerowi należałoby płacić znacznie 
więcej (honorarium), a podległemu dyrektorowi można by dać urzędnicze wynagrodzenie 
(tabela, zaszeregowanie, widełki płacowe). 
24. Fundamentalną barierą rozwoju instytucji kultury są dramatycznie niskie wynagrodzenia 
jej pracowników. To prowadzi generalnie do niskiej jakości kadr i nadmiernej feminizacji 
zatrudnienia. Przezwyciężenie tego syndromu nie będzie możliwe bez wprowadzenia takich 
rozwiązań, które skłonią zdolnych menedżerów do obejmowania stanowisk kierowniczych w 
instytucjach kultury oraz zapewnią im możliwość elastycznego zatrudniania i wynagradzania 
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pracowników. Tego zasadniczo nie da się jednak uzyskać w ramach obecnego porządku 
prawnego. 
25. Konieczne jest także przygotowanie i przeprowadzenie gruntownej nowelizacji 
zasadniczej dla kultury ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nowa 
ustawa powinna dać każdej instytucji kultury możliwość wyboru odpowiedniej formy prawnej. 
Przy czym dopuszczone powinny być takie formy, jak: spółka użyteczności publicznej, 
przedsiębiorstwo społeczne czy fundacja. Odpowiednio do tych form prawnych powinny być 
dostosowane uprawnienia organizatora instytucji kultury i formy sprawowania przez niego 
nadzoru nad jej działalnością. Należy także przyjąć założenie, że prawnie i faktycznie nie 
mogą one prowadzić do organizacyjnego i programowego ubezwłasnowolnienia 
nadzorowanej instytucji. 
26. Analizując wojewódzkie zróżnicowanie liczby instytucji kultury w okresie 1997–2007, nie 
zauważymy istotnych zmian. Generalnie liczba instytucji kultury w poszczególnych 
województwach a szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych jest zbliżona, 
zauważalne odchylenia są niewielkie. 
27. Nie obserwujemy też istotnych zmian międzyregionalnych w zakresie dostępności do 
instytucji kultury i uczestnictwa w ich ofercie. Trudno zatem mówić o pozytywnych efektach 
polityki kulturalnej w sferze podnoszenia spójności społecznej. 
28. Wyraźnie widać jednak, że decentralizacja sprzyja lepszemu funkcjonowaniu instytucji 
kultury. Duży wysiłek na ich finansowanie ponoszą gminy i samorządy województw. W tym 
drugim przypadku, w coraz większym stopniu wydatki na kulturę i zarządzanie dziedzictwem 
kulturowym są postrzegane jako istotny czynnik formowania tożsamości regionalnej i 
regionalnego rozwoju. Natomiast powiaty nie sprawdzają się w roli organizatora kultury, co 
wynika także z ich bardzo ograniczonych możliwości finansowych. Wydaje się, że warto 
rozważyć przejęcie powiatowych 
instytucji kultury przez miasta, przy zapewnieniu ich częściowego finansowania przez 
powiaty. Nie chodzi przy tym o współprowadzenie tych instytucji, bowiem to rozwiązanie – 
przyjęte w ostatnich latach – wyraźnie kuleje i się nie sprawdza. Natomiast potrzebny jest 
czytelny mechanizm współfinansowania działalności w przypadku tych instytucji, które 
ulokowane w danym mieście prowadzą działalność w szerszej skali powiatowej, regionalnej 
bądź krajowej. 
29. Taki mechanizm pozwoliłby spokojnie skorygować dokonany przypadkowo w latach 
dziewięćdziesiątych podział instytucji kultury na narodowe, marszałkowskie i prezydenckie. 
Biorąc pod uwagę znaczące zaangażowanie miast, zwłaszcza tych największych, w rozwój 
kultury, należałoby rozważyć przejęcie przez nie kolejnych instytucji kultury, ale z 
zapewnieniem współfinansowania ich działalności przez inne podmioty administracji 
publicznej, odpowiednio do terytorialnej skali prowadzonej przez te instytucje działalności. 
30. Takie rozwiązanie pozytywnie wpłynęłoby na formowanie się silnych ośrodków 
metropolitalnych. Kultura jest bowiem jedną z ważniejszych funkcji takich obszarów. 
Jednocześnie budżety wielkich miast, większe niż samorządy województw, umożliwiają 
utrzymanie i finansowanie instytucji kultury o szerszej skali oddziaływania. 
31. Proponowane rozwiązania prawne i organizacyjne pozwoliłyby bez większych konfliktów 
i zakłóceń skorygować słabości przeprowadzonej w 1998 roku reformy organizacji 
terytorialnej państwa w sferze kultury. Kultura nie została dobrze przygotowana do tej 
reformy i właściwie w nią wpisana. Stąd wiele przyjętych rozwiązań okazało się 
przypadkowych i chybionych. 
32. Badania uczestnictwa w kulturze wyraźnie wskazują, że najczęstszym i w wielu 
przypadkach jedynym kontaktem z kulturą instytucjonalną pozostają biblioteki i domy kultury. 
Dlatego przekształcanie tych instytucji w centra wieloformatowej kultury, wiedzy, kształcenia i 
informacji wydaje się niezbędne. Wypracowanie właściwej strategii ich profilowania i rozwoju 
wymagałoby przeprowadzenia szerokich badań społecznych. Powinny one punkt stanowić 
wyjścia do przygotowania odpowiednich rządowych programów wsparcia, które mogłyby 
stanowić atrakcyjną ofertę dla prywatnych fundacji i korporacji uruchamiających 
przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 
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33. Wydatki Polaków na kulturę w porównaniu z innymi krajami pozostają na niskim 
poziomie. Od kilkunastu lat stan ten właściwie nie ulega zmianie i dlatego pod względem 
wielkości wydatków przeznaczanych na kulturę Polska znajduje się w grupie krajów o 
najniższych wydatkach w Europie. 
34. Dla dokonania trwałych zmian w systemie kultury potrzebne są różne formy kształcenia 
i szkolenia jej pracowników i menedżerów. Wielki potencjał uczelni pozwala na rozwinięcie 
tych form we współpracy z najważniejszymi i wyspecjalizowanymi instytucjami kultury. 
Dobrym przykładem w tym względzie może być Akademia Dziedzictwa prowadzona w formie 
studiów podyplomowych przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie. Dla rozpowszechnienia różnych form kształcenia ustawicznego w kulturze 
konieczne jest jednak uznawanie przez organizatorów kultury oraz wymaganie od 
pracowników i menedżerów kultury posiadania odpowiednich certyfikatów kwalifikacyjnych, 
które stanowić powinny kryterium awansu zawodowego. 
35. W szeroko rozumianej kulturze brak jest ustanowionego i sprawnego mechanizmu 
systematycznego zbierania i porównywania danych, dotyczących jej finansowania, 
organizowania i rozwoju, w tym zwłaszcza w układzie regionalnym. I co równie ważne, w 
ogóle nie ma praktyki monitorowania i ewaluacji tych informacji, niezbędnej dla zarządzania 
instytucjami kultury i prowadzenia polityki publicznej. Wskazane wydaje się zatem 
utworzenie szesnastu regionalnych obserwatoriów rozwoju kultury, które korzystałyby z 
jednolitej metodologii badawczej i wspólnego zestawu standardowych wskaźników dla 
systematycznego przygotowywania raportów o kulturze, także w układzie prospektywnym. 
Realizację tego przedsięwzięcia – zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami – może 
koordynować Narodowe Centrum Kultury. Uruchomienie takich obserwatoriów jako centrów 
ewaluacji polityki kulturalnej pozwoliłoby profesjonalnie ocenić skuteczność i efektywność 
instrumentów wspierania instytucji kultury i działalności kulturalnej. W konsekwencji podmioty 
polityki kulturalnej mogłyby wypracować odpowiedni dla poszczególnych poziomów 
organizacji terytorialnej państwa zestaw takich instrumentów i umiejętności ich stosowania. 
36. Kultura w najmniejszym stopniu została poddana mechanizmom rynkowym. Zapewne 
jednak nadchodzące lata spowolnienia i kryzysu gospodarczego mogą okazać się najgorsze, 
najmniej właściwe dla jej szerokiego urynkowienia. Takie działania trzeba raczej 
przygotować i inicjować, gdy nadejdzie kolejna faza ożywienia gospodarki i wzrostu. 
Zadaniem władz publicznych w nadchodzących latach będzie maksymalna ochrona 
substancji kultury wobec ograniczeń i napięć, którym zostanie ona poddana wraz z 
pogarszaniem się kondycji gospodarki, w tym finansów publicznych. 
37. Całkowicie uzasadnione jest oczekiwanie, aby stabilizując i poprawiając finansowanie 
instytucji kultury w Polsce, przyjąć za regułę polityczną, że w przypadku budżetu państwa co 
najmniej 1% wydatków budżetowych przeznaczanych było na kulturę, co powinno zresztą 
dotyczyć także wydatków na naukę i badania (B+R)                                
     
 
▓      KSIĄŻKI                   BOOKS                LIVRES                  LIBRI                 КНИГИ     ▓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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W związku z konferencją w Ciechanowcu ukazał się pokaźny tom z wszystkimi referatami, które 
przedstawili zarówno pracownicy naukowi wyższych uczelni, jak i wielu konserwatorów zabytków i 
muzealników. Wśród nich goście z Litwy, Białorusi i Ukrainy. W referatach prezentowano niemal 
komplet problemów związanych z ochroną architektury obronnej, a więc i badaniami, i ochroną  
zabytkowych ruin, i upowszechnianiem wiedzy o tych budzących ogromne zainteresowanie zabytkach. 
Szczególną dyskusję wzbudziły  teksty na temat prób odbudowy, rekonstrukcji czy rewitalizacji 
średniowiecznych zamków. Pojawiły się też omówienia prac konserwatorskich, adaptacji i 
wykorzystania zamków dla celów turystycznych, które mogą być dobrym przykładem dla innych jak 
np. belgijski zamek  Franchimont przedstawiony przez  D. Mączyńskiego z KOBiDZ. Niewątpliwie 
publikacja będzie istotnym punktem odniesienia dla wszelkich działań konserwatorskich  związanych z 
zamkami i ich ruinami, a także ważnym elementem  odpowiedzi jak ratować tego rodzaju zabytki. 
Warto może przypomnieć, że problematykę konserwacji ruin zamkowych PKN ICOMOS podjął przed 
dekadą organizując spotkania zainteresowanych, czego rezultatem stała się pierwsza publikacja na 
ten temat, a mianowicie „Dzieło nie dokończone. Ruina” w redakcji  Olgierda Czernera (Warszawa 
1977). Obecna publikacja została zadedykowana prof. Leszkowi Kajzerowi, najwybitniejszemu z 
polskich „zamkologów”.(mhk) 
 

      
 
Wydawnictwo jest podręcznikiem niezbędnych działań profilaktycznych dla ochrony zabytków w 
okresie zagrożenia. W kolejnych rozdziałach autorzy objaśniają podstawowe definicje i pojęcia 
związane z zabytkami, następnie z zagrożeniami (pożary, obrona cywilna itp.), zasady ochrony 
zabytków w okresie kryzysu, z kolei prezentują trzy rozdziały poświęcone sporządzaniu planu ochrony 
zabytków oraz dwa dotyczące prawnych aspektów (konwencji haskiej) oraz wypisy z najważniejszych 
aktów prawnych. Opracowanie niezwykle przydatne wszystkim administratorom i zarządzającym 
zabytkami ułatwiające dokonanie najważniejszych działań w okresie pokoju, aby być przygotowanym  
na  zagrożenia w czasach kryzysu.. Autorzy od wielu lat związani z ochroną zabytków, należą do 
grona najlepszych specjalistów z tego zakresu w Polsce.(mhk)  
 

 

 

 
  
Broszura poświęcona działaniu polskiej misji archeologicznej w Iraku i współpracy z koalicjantami w 
okresie wojny irackiej. Przedstawia przebieg działań polskich specjalistów, którzy realizowali 39 
projektów związanych z ochroną, dokumentacją i pomocą dla  służb irackich. 

Kazimierz Niciński, 
Krzysztof Sałaciński, 
Planowanie ochrony  
zabytków na wypadek 
nadzwyczajnych 
zagrożeń, Poradnik dla 
organów administracji 
publicznej i kierowników 
jednostek administracyjnych, 
Kraków2009, Wydawca 
Szkoła Aspirantów 

Państwowej Szkoły Pożarnej 
w Krakowie, Centrum 
Szkolenia Ochrony Ludności i 
Dóbr Kultury, ss.211 

 
 
          
 
                            
 

 
Kazimierz Niciński, 
Krzysztof Sałaciński, 
Wojsko polskie w 
ochronie dziedzictwa 
Iraku 2003-2008, 
Wydawca MON, 
Warszawa 2008,ss.32 
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„Kurier Konserwatorski”, wydawany od pewnego czasu periodyk KOBiDZ-u nawiązuje do „Kuryera” 
który ukazywał się w latach 1991-1995 jako organ Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Wówczas 
były w nim publikowane głównie zarządzenia lub projekty dokumentów związanych z nową 
organizacją służb konserwatorskich. Obecny „Kurier”  wydaje się być w większym stopniu 
minimalistyczną wersją „Ochrony Zabytków” , podejmującą  analogiczne tematy  w bardziej  
publicystycznej formie. Nr piąty „Kuriera” ma charakter monograficzny i w całości poświęcony jest 
problematyce ochrony zabytków techniki. Otwiera go ogólne wprowadzenie do tematu Waldemara 
Affelta a następnie przedstawia 4 problemowe artykuły, a więc  Robert Kola analizuje problem co i jak 
można wpisywać do rejestru z zabytków techniki na przykładzie mostu toruńskiego, Maciej Słomiński 
zajmuje się ochroną zabytkowych jednostek wodnych na przykładzie pogłębiarki „Mamut”, Adam 
Płoski zastanawia się nad losem i ochroną kamieni milowych, a  Dorota Leśniewska prezentuje 
problematykę ochrony budowli elektrowni w Poznaniu. W sumie interesująca publikacja 
przedstawiająca  problemy ochrony zabytków techniki nie jakp ewenement, lecz codzienną praktykę w 
działalności służb ochrony zabytków.(mhk) 
 
Kolejny numer „Ochrony zabytków”, „zaległy” z 2008 r.  najpierw informuje 
o wydarzeniach do połowy 2009 r. Następnie prezentuje  kilka ciekawych 
opracowań, z których dwa zasługują na szczególne zainteresowanie. Jest 
to artykuł Margarity Szulińskiej przedstawiający koncepcję parku kulturowe- 
go w Ossowie, upamiętniającego Bitwę Warszawską z 1920 r. Drugi to szkic  
Grzegorza Bukala przedstawiający dzieje prac konserwatorskich Zamku w 
Malborku i zmiany jakie zachodziły przez okres bez mała 200 lat w obiek- 
cie wpisanym obecnie na Listę Światowego Dziedzictwa. Zmiany te ilustrują 
doskonale kształtowanie się doktryny konserwatorskiej i mogą być  ważkim 
przykładem  w dyskusji na temat czy i jak chronić ruiny zamków średniowiecznych. W numerze tym 
także Leszek Wawrykiewicz pisze o odkryciu gotyckiego kościoła o konstrukcji murowano-
szkieletowej, Dominik Ziarkowski -  o widokach budowli staroruskich i Władysław Sobucki - o 
problematyce ochrony zbiorów  o podłożu z papieru.(mhk) 
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Vacancy Notice: Head of the ICOMOS Documentation Centre 
Offre d’emploi : Responsable du Centre de Documentation de l’ICOMOS 

(H/F) 

 

 

 
Announcement available as PDF download: 

http://international.icomos.org/pdf/DOC_Announce_Poste_EN_20091217.pdf 
 

 
Annonce disponible pour téléchargement en PDF : 

http://international.icomos.org/pdf/DOC_Annonce_Poste_FR_20091217.pdf  
 

 

 

ICOMOS (the International Council on Monuments and Sites) is an association of over 

9000 cultural heritage professionals present in over 100 countries throughout the world, 

working for the conservation and protection of monuments and sites – the only global 

non-government organisation of its kind. It benefits from the cross-disciplinary exchange 

of its members – architects, archaeologists, art historians, engineers, historians, 

planners, who foster improved heritage conservation standards and techniques for all 

forms of cultural properties: buildings, historic towns, cultural landscapes, archaeological 

sites, etc. ICOMOS is officially recognized as an advisory body to UNESCO, actively 

contributing to the World Heritage Committee and taking part in the implementation of 

the World Heritage Convention. 

 

The ICOMOS International Secretariat and its specialized Documentation Centre are 

located in Paris (France). The Documentation Centre specializes in the conservation of 

architectural and archaeological heritage; and the restoration and management of 

historic monuments and sites. Its collections include approximately 30,000 monographs 

and 600 periodicals (200 current). It also holds all the original nomination files for 

cultural properties proposed for inscription on the UNESCO World Heritage List. It is open 

to ICOMOS members and the general public. In 2012, ICOMOS will move to new 

premises in Charenton (Paris) together with the Mediathèque de l’Architecture et du 

Patrimoine of France. 

 

The Head of the Documentation Centre reports to the Director of the ICOMOS 

International Secretariat, and the Executive Committee of ICOMOS.  

 

The Head of the Documentation Centre is responsible, among other, for:  

-           Contributing to and implementing the strategy established for the Documentation 

Centre by the Executive Committee and its Documentation and Publications working 

group 

-           Cataloguing and indexing of books and journal articles  

-           Updating the bibliographic database and the website of the Documentation Centre 

-           Managing the periodicals collection  

-           Welcoming and assisting visitors in the reading room  

-           Responding to information requests (by email, telephone, fax) 

-           Establishing and monitoring the Centre’s budget (in cooperation with the ICOMOS 

accountant) 

-           Reporting to the ICOMOS bodies and funders on the Centre’s activities 

-           Managing the sale of ICOMOS publications and ensuring their legal deposit  

-           Managing the publications exchange programme with other organizations 

-           Managing the ICOMOS Open Access Repository 

-           Communicating the Centre’s news and work, in particular through the ICOMOS 

newsletters 

http://international.icomos.org/pdf/DOC_Announce_Poste_EN_20091217.pdf
http://international.icomos.org/pdf/DOC_Annonce_Poste_FR_20091217.pdf
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-           Recruit and supervise interns and volunteers for the Centre 

-           Liaising with the other Secretariat units, in particular the World Heritage Unit – 

and provide support when needed. 

-           Collaborating with other libraries and Documentation Centre’s at the international 

level  

 

The candidate must have the following knowledge and skills: 

-           A University degree in librarianship and/or documentation, or an equivalent 

qualification in information management 

-           Computer literacy, excellent command of bibliographic database software, 

knowledge of Open Access Repositories 

-           Ability to create and maintain web pages (knowledge of HTML, Dreamweaver)  

-           Excellent knowledge of ICOMOS’ working languages: English and French. 

Knowledge of another ICOMOS official language (Spanish, Russian) or other 

languages will be considered an advantage  

-           Interpersonal/Communication skills and ability to deal with the public, team spirit, 

initiative, ability to work independently and to deadlines.  

-           2 or 3 years work experience is considered an advantage 

-           Knowledge of cultural heritage conservation, art history and related fields is 

considered an advantage 

 

 

1-year-renewable contract, with starting date 1 March 2010  

French work permit required 

 

A letter of application, detailed curriculum vitae and two references (if available) should 

be sent by email to gaia.jungeblodt@icomos.org, by 20 January 2010. 

Shortlisted candidates will be interviewed in Paris.  

 

Contact for queries and applications: Gaia Jungeblodt, Director of the ICOMOS 

International Secretariat – gaia.jungeblodt@icomos.org / Tel. + 33 (0)1 45 67 67 70. 

For further information on ICOMOS, please consult www.icomos.org 
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