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IC C R O M  1959—1984, opr, Cynthia Rockwell (red.), Monica 
tesii, Roma 1984, 23 ss., ilustracje.

Niepostrzeżenie minął okres pierwszych dwudziestu pię
ciu lat działalności IOCROM-u i oto bliska nam wszyst
kim instytucja weszła już w  wiek historyczny. A Wiek 
taki zaczyna się, gdy określa się go terminami używa
nymi przez badaczy dziejów. Gratulacje z okazji owego 
ćwierćwiecza i*., w ielkie oczekiwania na dalszą, jakże 
potrzebną działalność.

Używając terminu „niepostrzeżenie” miałem na myśli 
oczywiście cza®, którego zawsze za mało mają fachowcy 
zajęci ochroną i konserwacją zabytków, i z którym mniej 
lub bardziej skutecznie walczą, powstrzymując rozpad 
zabytkowej materii. Tak się bowiem składa, że okres 
ten był w  życiu instytucji niezwykle owocny, a doro
bek jest niewspółmiernie wielki w  stosunku do stałego 
personelu i posiadanych środków finansowych. Z małej 
poczwarki ulokowanej w  niedużym metrażu pokoi na 
Via Cavour, mającej zresztą inną wówczas nazwę, w y
rósł nieduży, ale nader sprawnie działający instytut o 
zasięgu światowym.

Spis treści jasno przedstawia obecny stan i dorobek 
ICCROM-u. Na 23 stronach zwięźle, ale wystarczająco 
precyzyjnie wyjaśniono wszystko. Nie ma przy tym w y
dawnictwo charakteru okolicznościowej laurki. Pochwa
łą ICCROM-u jest liczba 1249 uczestników kursów szko
leniowych, którzy prowadzą obecnie prace na wszyst
kich kontynentach. Laurką, jeśli w  ogóle można uży
wać tego terminu, jest spis wydawnictw własnych, skom
puteryzowany system  katalogowy biblioteki, cenione przez 
fachowców lilsty nabytków owej .biblioteki itp.

Nota C zym  je s t IC C R O M  otwiera zeszyt i poza zwięzłą 
informacją zawiera jakże charakterystyczny akcent — 
zdjęcie grupowe dotychczasowych dyrektorów, którzy 
kontynuowali harmonijną współpracę w  trosce o Wspól
ny dorobek. Jest w ięc Harold Plenderleith (1959—1971), 
Paul Philippot (l(97il*—1977), Bernard Feilden (11977'— 
1981) i Cevat Erder (od 1981). Nazwiska to zasłużone dla 
światowej konserwacji zabytków i dla ICCROM-u. War
to przy okazji wspomnieć, że poza dyrektorem instytu
cja liczy 24 stałych pracowników. To w  głównej mierze 
dzięki prawidłowemu ich doborowi i ograniczonej licz
bie instytucja funkcjonuje sprawnie, niebaczna na św ia
tłe wskazania Parkinsona i innych luminarzy, tej kwit
nącej wiedzy i  praktyki.

Garda, Marianne Doeff, Azar Socheil-Jokilehto, w yd.San-

Rozdział P a ństw a  c z ło n ko w sk ie  i c z łonkow ie  s to w a rzy 
szen i zawiera pełną informację; lektura to interesująca 
dla polskiego czytelnika. Nasz kraj należy bowiem — 
o czym już ongiś wspominaliśmy — do założycieli 
ICCROM-u. Czy zdołaliśmy wnieść wkład w tę organi
zację na miarę naszych możliwości i potrzeb? Recenzent 
jest zdania, że istnieją przesłanki, aby na to pytanie 
odpowiedzieć przecząco.

Dalsze rozdziały traktują już o szczegółach działalności. 
Jest więc D ziała lność IC C R O M -u  z akapitami P u b lika 
cje , B ib lio teka , K o n feren c je , Badania. Dalej rozdział Po
m oc spec ja lis tyczna  z działami P rogram  pom ocy tech 
n iczne j, M isje  doradcze, Prace i szko len ie  te ren o w e, M i
sje ra tu n ko w e . Uważne wczytywanie daje pojęcie o roz
ległości tych działań i przeradzaniu się, gdy zachodzi 
potrzeba, akcydentalnych konsultacji w  stałe misje, sys
tem dorocznych konferencji itp. Nie wchodząc w  szcze
góły warto podkreślić, że rozdział ten przekonuje o ak
tywnym i nader kompetentnym podejściu do stawia
nych sobie zadań. W miarę ich rozwiązywania krystali
zują się formy organizacyjne, elastycznie dostosowywa
ne do potrzeb, lokalnych możliwości i skali wsparcia 
finansowego dla konkretnego działania.

Druga część wydawnictwa jest przeznaczona dla obec
nych i przyszłych uczestników działalności ICCROM-u. 
Omówiono tu zarówno O gólną in fo rm acją  dla k a n d y 
da tów  na k u rsy . Z es ta w ien ie  u c ze s tn ikó w , D oroczne k u r 
sy  z wyszczególnieniem programów dla konserwacji ar
chitektury, malowideł ściennych, naukowych podstaw 
konserwacji, profilaktycznej konserwacji w muzeach.

Całość zamyka informacja o szkoleniu poza ICCROM-em 
oraz statut.

Nie jest łatwo zamknąć podsumowanie ćwierćwiecza na 
23 stronach, z których połowa dotyczy roboczej infor
macji dla przyszłych kursantów. Z całą odpowiedzialno
ścią stwierdzam, że zadanie postawione przed zespołem  
redakcyjnym zrealizowano rzeczowo, zwięźle i w atrak
cyjnej szacie graficznej (proj. Azar Socheil-Jokilehto). 
Nasze gratulacje dla całego zespołu. A ICGROM-owi — 
sto lat!
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