
Rysunki (Wewnętrzna strona, od lewej do prawej)

 » Wyspa Reichenau z perspektywy lotniczej  
(© Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, 
Otto Braasch)

 » Brama Brandenburska (© Wolfgang Bittner, 2002)
 » Nawa główna katedry w Speyer  
(© Domkapitel Speyer, Klaus Landry, 2014)

 » Bergpark Wilhelmshöhe (Park górski Wilhelmshöhe):  
Herkules spogląda na Kassel  
(© Museumslandschaft Hessen, Kassel, Arno Hensmanns, 2010)

 » Katedra w Ratyzbonie (© Matthias Ripp, 2015)

Rysunki (Wierzchnia strona, od lewej do prawej)

 » Westwerk Corvey (© Barbara Seifen, 2006)
 » Kastell Boppard  
(© GDKE, Archiv der Landesdenkmalpflege, Heinz Straeter, 1999)

 » Poczdam, Nowy Ogród, widok z Pałacu Marmurowego na  
Pałac Lichtenau, w tle kopuła kościoła św. Mikołaja  
(© Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, 
Hans Bach, 2012)

 » Bauhaus Dessau (© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták, 2011)

 » Hamburg: Miasto spichlerzy, Dienerreihe pomiędzy Holländischer 
Brookfleet a Wandrahmsfleet (© Denkmalschutzamt Hamburg)
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Korzystając z wsparcia

na podstawie uchwały  
Niemieckiego Bundestagu

Polski

icomos_lay2017p_rz.indd   1 21.06.17   00:20



ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 

został założony w Warszawie w 1965 roku. ICOMOS zgodnie z zapisami 
Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO jest również organizacją 
doradczą Komitetu Światowego Dziedzictwa w kwestiach dotyczących 
dóbr kultury. Prowadzi również czynności doradcze dla UNESCO w spra-
wach dziedzictwa kulturowego. ICOMOS jako pozapaństwową organizacją 
branżowa wspiera w całym świecie:
 » badania, ochronę, zabezpieczenie i pielęgnację oraz udostępnienie za-
bytków kultury oraz obszarów o znaczeniu historycznym wraz z ich oto-
czeniem i wyposażeniem;

 » reprezentowanie spraw związanych z konserwacją zabytków w gremiach 
krajowych i międzynarodowych i instytucjach oraz w ramach działal-
ności publicznej;

 » rozwój oraz propagowanie standardów w zakresie działań, metod i pro-
cedur pielęgnacji, konserwacji, restauracji zabytków oraz archeologii;

 » wypracowanie, uzgadnianie i zastosowanie międzynarodowych zaleceń i 
regulacji w zakresie ochrony i pielęgnacji zabytków.

Obecnie działa ponad 100 komitetów krajowych i 28 międzynarodowych 
komitetów naukowych ICOMOS. Niemiecki Komitet Narodowy ICOMOS 
został założony w roku 1965 w Moguncji, jego statut opracowano na pod-
stawie moskiewskich statutów ICOMOS International (1978). Niemiecki 
Komitet Narodowy ICOMOS
 » wspiera działania służące ochronie i pielęgnacji zabytków na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, prowadzi transgraniczną współpracę z 
krajowymi i naukowymi komitetami ICOMOS i popiera działania ICOMOS 
International;

 » doradza ICOMOS International w sprawach dotyczących dziedzictwa kul-
turowego i wykonuje zadania prewencyjnego monitoringu dziedzictwa 
kulturowego w Niemczech;

 » doradza organom władz, instytucjom i partnerom w sprawach związa-
nych z pielęgnacją zabytków i łączy te podmioty w celu ułatwienia wza-
jemnego doradztwa;

 »  inicjuje i organizuje międzynarodowe spotkania i konferencje w zakresie 
spraw, związanych z pielęgnacją zabytków i ich ochroną.

Członkowie i zarząd

ICOMOS Deutschland od roku 2012 jest zarejestrowanym stowarzysze-
niem pożytku publicznego, liczącym sobie ponad 400 członków, utrzy-

mywanym na zlecenie Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM, 
rząd federalny ds. kultury i mediów). Siedmioosobowy zarząd składa 
się z prezesa, zastępcy, sekretarza generalnego i czterech członków, 
wybierany jest na trzyletnią kadencję przez zgromadzenie członków i 
reprezentuje najważniejsze obszary kompetencji i grup branżowych, 
dotyczących ochrony i pielęgnacji zabytków. Zarząd i członkowie 
ICOMOS Deutschland pełnią swe funkcje honorowo w zakresie Ethi-
cal Commitment Statement for ICOMOS Members (Florencja 2014).

Grupy robocze

 » Monitorowanie dziedzictwa kulturowego: interdyscyplinarna grupa 
robocza, działająca w zakresie prewencyjnego monitoringu (Preventi-
ve Monitoring) i towarzyszącego monitorowania obiektów światowego 
dziedzictwa kultury w Niemczech, prowadząca obserwację rozwoju świ-
atowego dziedzictwa kultury oraz doradztwo dla osób odpowiedzial-
nych stosownie do konwencji i postanowień wykonawczych UNESCO 
(Operational Guidelines) w sprawach dotyczących dziedzictwa kultu-
rowego (według rezolucji 27 16 generalnego zgromadzenia ICOMOS z 
dnia 4 października 2008);

 » Malarstwo ścienne i obiekty architektoniczne: niemieckojęzyczna 
grupa robocza, będąca odwzorowaniem International Scientific Com-
mittee Mural Painting ICOMOS, działająca w celu wymiany opinii i 
doświadczeń w zakresie konserwacji i restauracji oraz wsparcia i reali-
zacji interdyscyplinarnych projektów badań i współpracy;

 » Shared Built Heritage Germany: niemieckojęzyczna grupa robocza, 
będąca odwzorowaniem International Scientific Committee Shared 
Built Heritage (wcześniej Colonial Heritage) ICOMOS w celu wymiany 
opinii i doświadczeń w zakresie wspólnego dziedzictwa architektonicz-
nego poprzez organizację warsztatów, seminariów i wyjazdów oraz bu-
dowę cyfrowego systemu informacyjnego, obejmującego dziedzictwo 
architektoniczne za granicami Niemiec, pozostające pod wpływem kul-
tury niemieckiej;

 » Pielęgnacja zabytków przemysłu i techniki: Grupa robocza, której 
celem jest stworzenie sieci w celu wsparcia zachowania, badania uraz 
udostępniania dziedzictwa kultury technicznej i przemysłowej, doradz-
two i opiniowanie inicjatyw oraz organizacja międzynarodowych sesji 
naukowych, związanych z tym obszarem dziedzictwa kulturowego;

 » Migracja i dziedzictwo: Grupa robocza, utworzona ad-hoc w roku 
2012, służąca przygotowaniu jubileuszu 50-lecia Karty Weneckiej z 
roku 1964, poświęca się od roku 2015 tematyce migracji, wędrówek 
narodów i wymiany w zakresie kultury budownictwa oraz rozpatruje 
zagadnienia aktualnej problematyki dotyczącej zabytków, postepowa-
nia z budynkami oraz prezentację tego zagadnienia na warsztatach i 
wycieczkach.

Publikacje seryjne

 » Hefte des Deutschen Nationalkomitees  
(Zeszyty Niemieckiego Komitetu Narodowego)

 » Monuments and Sites
 » Heritage at Risk
 » Monumenta
 » Rundbrief von ICOMOS Deutschland  
(Pismo okólne niemieckiego oddziału ICOMOS) 

Członkostwo

Członkami Niemieckiego Komitetu Narodowego ICOMOS mogą stać się 
osoby i instytucje, prowadzące w ramach pracy zawodowej, czynności 
dodatkowych lub wolontariatu, działalność w zakresie ochrony i pielę-
gnacji zabytków lub zamierzające prowadzić taką działalnoność. Przyj-
mujemy również absolwentów, kończących studia na kierunkach poświ-
ęconych zabytkom. Wnioski o przyjęcie wymagają potwierdzenia dwóch 
członków ICOMOS, którzy przedstawiają kandydata na zebraniu członków. 
Dalsze informacje (statut, formularz wniosku, składki członkowskie, Ethi-
cal Commitment Statement for ICOMOS Members) znajdują się na naszej 
stronie internetowej.
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