rcstaurarii, autoru l însuşi a dc s făcul un gcamlîc care împiedica \<Cntilarca încăperilor dar l-a
propus spre conservare muzea lii apreciindu-i
monumentalitatea şi calitatea de martor al
unc i etape istorice. La imobilul din str. Şelari
sau la I-fanul cu Tei a folosit pereţi mari ele
sticlă făr{t să împiedice a erisirea încăperilor. 1n
numeroase sc hi\ C claborntc pentru restaurar ea
zonei ,.C url ca Vec h e", a propus folosirea mon orncntaliUil ii arhitecturii vitr a te autohton e ln
concli! iil c ·u ri c i ar hit ecturi salub r e.
S-au făcut unc Ic apropieri între arhilec\ ii
G. 1\11. Cantacuzino şi Gon,t a ntin Jo.!a. Eslc
!ircsc să fie puse alătu ri două personalităţi el e
marcă ale arbitccturii româneşti, rema rcabili
tcorc.tici c ni ş i creator i. se poale vorbi şi de o
descendenţi\ a g lndirii arhitecturale a lui Joja
din Crislofi Cerchez sinu din lon Min cu. Cinci
anloru l ne ofe ră o cxn~zi tic ele idei care la rlnclu l
lor nnsc idei, devine· în ~iod cert un glnditor a l
nrh iteclurii româncsti care ne invită la medi tare: „r::.'t:pres ia poeiică şi mu:icală, ritmată şi
propo rf ioHa t ă, plină de m etafore contrastante de
/11mi11ll -~i umbră a dai arzalcgii clare la s lrnclllra
· na/iona/11 şi afectivă a n ea mu/1.ll nostru, la spiri/u a/i/alea Hoaslni" .
Studii le şi publica\iilc a rhitcctul ni Joja,
căr l. il c: Sensuri şi valori regăs ile" ş i „Aciua lila/ea lrad i/ie1 arlli/eclllrale romdrzeş li " sl nt scrise
pentru medita re . Expozil. ia ,.Arhitectur a civil1"t
au t enlică. Ima g ini. Stndiu. Experiment" este,
ln principal, o cxpozi\ic ele glnduri. L-nm
văzut ne acest mncslnt arhi tect ccrtîndu-i ne
tinerii ·arh itecţi care fologra!iază sau clcscnca.ză
orice în loc de casc şi l-a m ma i văzut ajut inelu-i
pc pic.Lori să cunoasc{t arhitectura autentică
lnclemnînclu-i să elen atent.ic alegeri i peisajului
caselor româncsti nsa cum o făcuseră nictorii
Grigorescu şi PctraŞcu.
•
Mcclitlnd asupra jude că \ ilor arh itectului
Joja, a rhitc c l. ii pot constata că uncie lu c răt·i
moderne ele la noi, de pildă, muit discuta tul
imobil „Ma laxa" de pe b-dul Magheru din Bucur eşti, ar putea fi exp licate şi prin o anumită
influcn\ă datorată scurtei perinnclc petrecute
la Paris de Hor ia Creangă, ca re ele altfe l 'lnvă
ţ.nse şi se formase ln Româ ni a, ciur şi din a rhit Cc-·
tura vitralii românea scă cu orizontalele ci lun gi
şi lini ştite.
Admirăm

în moci specia l ln cadru l slucli u-

!ni un desen esenţial, lipsit de orice artificiu ,
un desen care slujeşte şi nu încarcă arhitectura,
un desen care trebuie să dea ele glndit arhitectului tină1· devenit deseori un desenator academist abuziv.
Experiment. Vizitatorul neavizat a l cxpofapţu \ că intre sutele
de casc \ iiră n cşti şi ur!Janc expuse, opere ale
un or a nonimi , sînt şi citcva casc a l că ror autor
este arhitectul Joja, acestea contopindu-se în
masa cclo_rlaltc ne care le contin u ă. Aceste c;isc
proiectate de au-torul cxpozi\ ici, sinteză a ideilor an un ţatc in afiş, arată vitalitatea co ntemporană a unei arhitecturi străvechi. Dacă n -a r
fi acc"c ptat să Ic semneze, e le puteau fi uşor
a tribu itc marilor anonimi. Cu prima cu să de
la Buşteni, din 1V35, autoru l se înscrie în rinclu l meşterilor populari. La Năcni-Buzău, arhi tectura de lemn cunoscută în zonă c"5tc dusă la
monnmcntalitatca arhitecturii de ni atră năs
trîncl autenticitatea romfmcască. De - abil~ se
stinsese generat.ia de meseriaşi care au construit
acc aslll casă că se şi crease legenda că ea este
aco lo ele sute ele ani. Casa din Pucioasa-Dimbovi\a a r c toate virt util c \ocuintei tradi\ionalc
române ş ti şi nu poat~ fi atribuită altei culluri.
În casa famili e i No ica din Teleorma n, ii vedem
pc autor cum continuă firesc şi neostentativ
urh itectma pămînlului. Casa din str. Zori leanu,
plasată în cartierul c11 loc uinţe scumpe clin
nordul Capitu l ei, arc o nobleţe de a rhitcctur:1
care l-a făcut ne un cunoscut sc11lntor să-mi
spună că ca va.loreazi\ estetic mai ;nult dccit
întregu I ca r tic r .
Arhitectul .Joja conduce cu începere rl in
anu l 1%8 lucrările de restaurare urb a nă din
zon a „Curtea Veche". Cu acest prilej, arhitecţi i
conduşi de Joja au impus şi j"ealizat în 1rnrtc
ideea sistcmalizăr ii zonei care, pînă la urmă,
s-a dovedit rcntl!bilă ca investi\ ic atit pentru
corne r!, cit şi pentru c ultur ă şi turism.
La începutul secolului a l XIX- iea, un domnitor st r{tin ele inlercscJc \ării profitase de pustiirile făcute ornşului Bucureşti de un c11mplit
incendiu şi, sfidînd un popor ca re aştepta mut
să i se respecte trccutu l şi prin nec asta viitorul,
parcelase unor negustori zarafi, ca re 11u căutau
dccit cîşli g, curtea şi palutul in care stătuseră
pc tron domnitorii Matei Basarab, Şerban

zi! ici distinge mai greu

Cantacuzino ş i Constantin Brincovcanu. Peste
un secol, omul de pe stradă nu mai vedea nimic
dintr -un marc trecut . La cursu l de teoria arhitecturii se vorbea de un han Manuc care ar fi
existat pc Jocul fostului hotel „Dacia" ş i e\
ajuns ruinat şi desfigurat. At un ci a intervenit
,rhitectul Joja. In aceste c·o ndi\:ii, restaurarea
h anu lui Manuc marca înccnutul reintrării
triumfale în cu ltura noastră ~ zonei „Curtea
Veche" .
Ha1111! cu T e i este restaurare ş i crea\ ic. La
indica\iilc a rhitectului Joja mi-a revenit sarcina să desenez prima schiţă a hanului cu etaju I
de sticlă pe ca re nu -\ avusese niciodată si care
azi ne parc acolo dintotdeauna. Arhitcc\ i i Dinu
Anton'!scu şi Vinccnzo Marti na au continua t
c u respect. ca şe fi de proiect, gîndurilc autoruJu i.
Lipsesc din expozi\ ie pavilioanele de la
fo stu l parc „Carol" şi de la „Lu.na Bucureşti
lor", monumenlc}c .funerare precum şi alte
lu cruri ca r e- l a r ată consecvent creator de urlii0

lcctură

românească.

Avem o arh itccturi\ românească majoră
care nu trcbu ic invcntati:"t , dar care se cere
rcdcsroperită şi continuată. aşa c um ne-o demonstrează din plin imaginile atît de su ges tive
clin expoziţie.
Chiar cla că nu ar fi av ut şi pasiune a cer_::
cctării , ch iar cl acă nu a r fi fost şi un filosof al
arhitecturii, casele r eali zate, ele s in gure, pot
defini o personalitate cnrc a înţe l es destinul
arhitecturii române şt i. Case le proicctntc de
arhitectul Joja nu înr:orporat şi a u dus mai
departe un autc11tic rafin a ment autohton.
Expoziţia 11u es te numai o privire sp re trecut
ci şi" ce rce tar e cu ap l icaţii con crete îu prezent,
cercetarea unei arh i tcc l uri cu pu tcre de evo luţie,
cu capacitatea de a ·i ncorpora influenţe .
Propuneri le din studi il e autoru lui lasă loc
şi emit chiar îndemnuri, m a i a les prin textele
clin cxpozi\ic, oricui cslc interesat pc11tru
căutarea unor noi şi proprii drumuri îu cvoluj.ia arh itc cturii romfu1cşti.

ANGHEi„ MARCU

A VII-a ADUNARE GENERALĂ A ICOMOS
ROSTOCK 1DRESDA, 12-18 MAI 1984
n marca sală a congreselor clin Rostock
D. Germ a nă) a avut loc la 12 mai
,1984 şeclin\a inaugurală a celei dC··a VII-a
Adunări generale a ICOMOS, orga nul suprem
de conducere a l acestei asocia I ii interna\ ionalc
a ce lor ca r e activează în domeniul conservării,
restaurării şi punerii în va loare a monumc11tclor
şi ansambl uril or istorice şi ele ar hit ect ur ă din
lun~ca întreagă. Comitetul na\ional român
c ntru ICOMOS a 'fost re prezentat la această
rcuni11nc ele semnatar ul acestor rîncluri , în calitate de secretar al s{tu .
La şcclin\a ele clcschiclcrc au lu at parte
dr. Hoffman, ministrul cu lturii din R. D. German ă, repreze ntant a l guvernu lui jării gazelă,
M. Sc h cilfe r, primaru I or aş 1.1 lui Ro9tock, precum ş i oficia li tă\ i a le ICOMOS, înLre care
amintim pc M. Parcnt, preşedintele acestei
asocial ii , M. Daoulalli, sccrctl,lr genera l, prof.
L . Deitcrs, preşedintele Comite lu lui na\ ion a l
a l R. D. Gcrma11e, precum şi aproape 500 ele
participau\ i, membri !GOMOS şi dclcga\.i
veni\ i clin 45 de state a le lumii, rcprczentincl
toalc ce le cinci contine nt e .
Conform rcgulamcntnlui, la propunerea
prcşeclintcluiAclunării genera le anterioare, care
a avut loc în Italia 1n anu l 1V81, prof. M. Di
Ste fa no, în calitate de preşedinte al celei dea VII-a Adunări generale a fost a le s prof,
L. Deitcrs. 1n continuare, discursurile inaugurale şi ele bun venit au fost rostite ele primarul
ort•şu lui Hostock, ele ministrul culturii din
ht1".l organizatoare şi ele preşedinte Ic ICOMOS.
To\ i cei trei vorbitori au pus accentu l pe importan\a cc revine acestei reuniuni atit pentru

Î (R.

oraşul Hoslock cit şi pentru \ara gazdă, clar
mai ales pentru ICOMOS, cu alît mai mu lt
cu cit, în cei trei ani ca re s-au scurs de la precedenta adu nare ge nerală, această orgauiza1 ic
int crna\ională se a! l ă în fa\a unui pa trimoniu
monumental universal mult îmbogat. it fiind,
totodată, confruntat cu o cxpcrien\ă mult
diferită şi l ă rgită, mai ales datorită înmul\ irii
numărului ele membri, c u a \le cuvinte cu un
prestigiu profesional sporit simi itor .
Tot în deschiderea reuniunii s-a dat citire
mesajului ad r esat de primul ministru al R. D.
Germane, Willy Stoph , care a subliniat, intre
alte le, că „organ iza/ia JCOMOS conlribuie,
prin aclivilatea sa, la aprofundarea re l aţiilo r
prieteneş ti di11tre popoare şi la înli!rirea păcii
ln lume ( ... ) la care participă numeroşi reprezentanţi ai 11ie/ii cu lturale, între care conserva tori
şi arhilec/i ( ... )"
Primarul oraşului Rostock a insistat asupra
importanţei Adunării genera le pentru promovarea co n servării monumentelor istorice „unanim
considerată ca o parte ese nţială a procesului com p/ex de dezvol/are arhilecturală a 1uwi oraş( ... )
proces în care constructorii, consPrvalorii, artiştii,
precum şi lo{i oamenii de şlii11/ă devin parleneri
ai între{] ii activilă/i".
Ministrul cu lturii, dr . Hoffman, a pus
accentul, în intcrvcn\ia sa, pe faptul că „monumentele istorice al! o mare importanţă în dezvoltarea conştiinţei pa/ilice şi elice dar mai ales
pentru educaţia cetăţenilor, deoarece ele reprezintă
mărturii ale istoriei, a 1 :ăror prezenţă trebuie· să
se fa că s im"/ilă în via/a con t empora n ă. Conservarea şi utilizarea lor devin alunei un susţinător

efec tiv al dezvo /l ării o ri cărei culluti
a l idc 11li1ă/ii cu/lura le a.popoa relor" .
l.11 inel apoi cuvin tul Michr.J P<ircnt prcşc
dinf'c lc ICOMOS, a muli.umil in primul rînd
tuturor celor care nu făcut posibilă inlîlnirca
respectivă, ce lor care au acceptat organizarea
reuniunii şi celor care au contribuit la buna
sa rlcsfăşur a rc şi. 11u în ultimul rînd, participanţilor veniţi de prctuliudeni în număr atî t
ele marc. Sp rijininrlu -sc pc lunga şi bogata
istorie a p a trimoniului creat ele poporul german, spucialişlii săi au introdus no\ iunea de
„idenlilale c•11lura l ă", „considera t ă ca un criteriu
specific monumentelor şi locurilor istorice, jusli{icind astfel ac/ iunea de conservare a lor" . „Aceasta este, chiar dacă se ştie sau nu, o probl emă
pregnantă a vie/ii cu /tura.Le
conlempora ne cu
care omenirea se confmntă La acest sfirşil de
secol", a a r ătat 111 încheiere vorbitorul.
şedinţa inaugurală s -a încheiat cu o stră
lucit ă cxpu1u; rc a prof. Deitcrs, bogat ilustrată
cu diapozitive, asupra co n servării patrimoniului arhite ctural în R .D. G., c u care prilej a
prezentat lucrările de restaurare Intreprinse
în \ a ra sa dup i't ce l ele-al doilea război mondial.
Prof. Deitcrs a . sub liniat că monumentele
„contribuie la mai buna c un oaş t ere a istoriei ş i
dalorilă faptului cei ele au uri impact emo/iohal",
„că obiec tul nostru în conse rvarea n;onwnentelor
este p rezervarea substan/ci istoriei ... in acord cu
principiile Ca rlei de la Vene/ia".
·
· în finalul şedinţei, pentru a clima oară de
la iustitn irca sa, a fost deccniat Premiu l Gazzoia. Comitetul de sc lc c\ ic· a hotărit, de astă
dală, ca atrib uirea premiului să revlnă prof.
direct

şi

naţionale ş i
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Rcccp \i e în pavilionul de

v! n ă loarc

S la ni slaw Lo renlz clin Po loni a, ern in c nlă pcrsonalita l e ş liin\ ifi ·ă, b ine cu nosc ută prnlrn
p romo va r ea ncliv il ăl. ii ele conscr a re n monu mcn l clor din accns lă \aril , m mbru fouclator
ş i organizulor al JCOMOS , a l ă lur i de P ic r ro
Gazzola .
Colocviul ş liinl. ifi c, orgn ni zn l c u pri le jul
ce le i el e -a V JI -a Adunări gen e ra le JCOMOS !n
zi le le de 13-16 m a i ş i inlilulal „C onlrib uţi a
mo nu m c n lclor ş i a nsa mblurilor morrn mcn tal c
la ci finir ea icl c rrlil ă\ ii cullural c", s -a cl c~.făşu 
rat p c trei grnpc ele lu c ru , corcspunzr1 Loarc
color trei mari l e me supu se spr e dezb at e r e:
I. lrrflu c n\a rnonumc nl c lor a supra a mbi c ntulu i urba n ş i rnral ;
IT . J\ifon urn c rrlc lc ş i si luril c is t orice în co r1 ;
lcxtu l v ie \ ii co11Lcmpo rarr c;
JIT. Ac livilii\ il c necesa r e !11 vc rl c r ca p ăs
trării ş i co ns r vil rii 111onurnc11tclor ş i inllu c nţn
exc r c il a lă el e :iccs lc a asupra iclcntil:i l. ii cu llu ralc.
Dclcgalul rom il n n lrr a l pnrlc la co muni că
rile pr czc nlat c în cadru l ce le i ele -a lrein teme,
c·n r c a r e unit ele allfc l int er esul maxim atî l prin
numărul fo nrl c mar c el e p a rli cipan\ i cît ş i prin
ca lilat ~a refe ra t e lor su s \ inul e. Comunică ril e
puse in cli5cu \i C au cilu tat să aducă noi co rrtri bu \ii în precizarea problemei speci ficu lui
mo num e ntului ca obiect a l c unoa ş l c rii ş i fac tor
:i i clczv oltii rii cu u oaşlcrii, plccîrrcl ele la ideea
că acest nspc el poate contribui tn moci s ubsta n ţ i a l la înlărirca sentimcnlulu i de apa rlcncn1 ă
la o id c nlitatc c ulturală , r cgional:'I, s ocial ă
sau re li g ioa să .
în rcfcralclc pre ze ntate snu prin inlcrven1iilC făcute p c margin ea lor au fo st s ubliniat e
urmăloar c J c probleme el e ordin ge ne ral , le gale
el e subiectul temei respective:
- imporlan\ a s lucliilo1· ş i ce r cetă rilor de
sp cc ialilat c a supra monumentelor ş i eviden ţi e r ea
contribui, ic i nccslora la cunoa ş lercn
a9ro fund ată a mo ş tenirii is tori ce ş i cul lural c
a fi ccă ru i popor;
- nnnlirnrca mo11umcnlclor din punct de
ve dere tclmic şi func\ ion al ş i slabi i irca trăsătu 
rilor spec ifice;
- ncccs ila l c a impulsionl'irii factorilor de
dezvolta re a ccrccl.iirilor de baz:'i. 111 domeniul
conservării patrimoniului arhilcclurnl ;
- milsurilC cc se cer Intreprinse pentru
mcnţ incrca şi încurajarea aclivităl ilor me~tc şu
gă re ş ti tracli\ionalc, în pr eze nt pc cnlc de clispari\ic, în specia l a ace lora ca re contribuie în
mod evident la păstrarea aulcnlicită\ ii moşte
nirii culturale a trecutului;
- rolul cc revine statului şi organismului
public ele specialitate în conservaren monumentelor islorice si ele artă şi n siturilor aferente
acestora;
- rolul ce pot să-l joace Institui îilc şi
cclă\cnii în păstrarea moştenirii culturolc, în
special a patrimoniului arhllcctural şi modali tă\. ilc ele lncmnjare a ini \ lalivclor ins I itu I ionale

de la Gra11ilz -

Şe clin\a

Co locv iul ş liin\ ifi ·a conlinu a l îrr zil ele de
15 ş i 1(j mai , fiind în mod fo los ilor şi pl ăcut
orgn nizal in con tinuar e c u v izil a rca ora şc l ur
Dr cscl a , l\ lc issc n , Obcr cunn c rscl orf,
ll rlilz şi
Ba ul zc 11 .
D in t r e nrrm c r oa~c l c rnpoarl c ş i comu ni că ri
prczcnlnl e s -a u rrmarrnt , prin bogil \i a lor de
ici c i sa u rn·in 11 011 Lalea nrobl cmc lor aborclal e
u r m ă lon rc l c: I~. Paw l O\~~ k i (Polorria ), „Ro/11/
p / a11 if'icării 11wcrO.\ flll/in le şi program u/ de inle(/Nlf'C a .oro lejli rii ,0alri111 011i1il11i c111/11 rn l ş i na tura l", Ema nue l l lrn slrn (Cc l!oslovnc ia) , „llcspo11sab ili la /r'a sla /1!/ui 111 pm tcj c1rca nwn11mcnlc,
lor , rl' tsam/J/urilo r .~ i sil11ri/ or", H . J\ng hc lo\'a
(B u lgu ria ), „ A nsa mb /u ri Ic r11ra/r" . W. Kal irr owsk i ( Po loni a) , ., i:11 11r /i11ni/ c nr/110/c ş i slr11c!11ril c ora şe lor islorirc", J\ . cl t1 Si lvu-T c ll cs (B ra z ili a) , „J\Io11um c11/clc ş i situril e f'n/ll <Ic oia/a
co 11/em pMrlllll", l3 . \Vci c hl' l'tlin g ( Lu xc rnb urg),
„1\ c/ivil li /il c co n.sem ll rii .~i im pac /11 / lor asupm
idc11/il!//i1 eul/ura le", .J. c- m il h (C a r1 :1cla) . .,Mo 11w11e11/cle ş i s ituril e: co11tri/Jufia lor î11 definirea
ide111il11/ ii cul/11ra lc" , B . Hyma szc w&ki (Poloni a), „ Ora ş u/ , simbol o l istoriei" .
111 ullirn a zi a r c u11iu11ii, 17 mai J!l 84, îrt
marca s:dă a Pa la lului ·ullurii clin Dr cscl a nu
fos l 1:c lu a l c lu c răril e Adun ă rii gc nernlc c11 pre zc nl nr •a rnponrlc lor pre ~ ecl in\ ilor Comilclulu i

11 mai l!l84

in aug ur a lă

a

Aduuării

ge ne rale l COMOS - Hoslock , 12 - 17 m a i 19811 (Sa l a
Co11grcsc lor cli11 Ros l oc k)

şi particulare în acest domeniu, I inîndu -.sc
sca ma ele importa n\ a monumcnlclor !11 cducn \ia
patrioli că ş i estet i că a fiecărui popor .
Participnn\ ilor la colocviu li s - a ofer it
posibil itatea de a vizita multe loeal ita\i înzes trate cu numeroase ş i r e mar cabile monumcnlc
de arhitectură Ş i C,c n lr c islor icc , U11c1 C grija
pentru conse rvarea şi pu1!c rcn lor în valoare
era evidentă la tot pasul. P ul c m afirma , fără
teama de a fi con trazi şi el e reali late, că în ora şe l e vizi tntc urmările
pustii loa re a le celui
d e - a l doilea război mo11clial, prin mun ca
eroică ş i ab 1icga1ia populajici Germaniei democrate. s!nt în prezent cu clc să vîrşire şterse. Au
fost r ec uperate clin stare ele rui11ă nume roase
clli dil'i c u valoa r e i s lori că ş i arJ1ilcclmală, s -a
procedat c u mullă pri cep e r e şi c umpănir e la
r cs lnurarea lor , astfe l în cî l a11 sa mblurilc urbane
r ezultate din îmb in area vcc h ilor centre istori ce
cu acele carlic re nou constru i le reprezint/\
exemp le de armonioasă dialogare a tradi\ici cu
. inova1 ia . La baza acestui uriaş efort cu ltural şi
construcUv au stat permanenta prcocup:irc şi
grijă ale guve rnului Republi cii Democrate Germane, care n găs it în ac \ iun.ca sa de ocrotire şi
valorificare a pntrimoniului monumental fireasca adeziune ş i sp rijinul întregului popor .
în ziua d~ 13 mai s-a că lătorit pc grnpuri
de lucru în oraşele Bad Dobcran, Wismar,
WarnemClndc, Slrnslund şi Gfistrow. în dimi neaţa zilei următoare, to\ i participan\.ii s -uu
îmbarcat intr -tm tren special cu destina\ ia
Drcscla, pc parcurs făclndu - sc o oprire ele şas e
orc la Potsdam unde a fost vizitat oraşul şi
ansamblul imperial ele la Snns Souci.
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de ca ndid a turi , Cornile l11lui ele verifi ca re a împuternicirilor , Comil c lului pentru program şi
b u gc l ş i Comi l ctului dC r czo luţ ii ; clupă cnre s-a
trecut la alc gc r en comi•clu lui clire "lor ni
JCOMOS ş i a membrilor Comilclului executiv .
După pro ce da rea la scruti n , în ca lilnt c de pre sed inl c al lCOMOS a fost r e ale s prof. a rh . Mi c h c l Pa r c11t (Frn11\a).
Un moment deoseb it de cmo\ ionant l-a
c onstiluit aclontarea în unanimit ate a clcc lurn ţ.ici final e u r~u11iunii intilula lC Deelnmtln de
la Ros to ck /Drestla , emi n e11t apel la în\ elc gerc
i nt re popoare . Cu acest p 1·il cj s-a făc ut din nou
remai·cat fnplu l că prin in lcrm c cliul monumen t e lor oamenii ele prctulincl c ni ajun g să se cunoască şi sfi se prc~u in s ·ii , întărind sp irilul de
pace, colabora r e ş i rc 5po11 sa bililalc fa\/\ ele
nri aş ul patrimoniu a l umanilă\ii.
In c'oncluzic, prin declara\ ia 1~espcctivă ,
cca de -a VII -a Adunare gen era li\ a Consiliului
interna\ ional al monum e ntelor ş i siturilor
fJCOMOS) rcunil{t la Hostock şi Drcscla in
i~. D. Gc;rnanll., a lansat un ape l c1'i trc loa lc
11a\ iunilc pentru a -ş i da lot sprijinul lor polilic,
moral şi fin a nciar în vede rea inte nsifici.'lrii
acHu nii de ocrotire ş i conservare a intrrgului
patrimoniu arhitcclural. Activitatea de conservare n monumentelor istorice ş i a ansamblurilor
monumentale acorclli. na1 h111ilor posibilit11tea
dţ a-şi dezvolta proprio cultură, contribuin'd
prin aceasta la promovarea păcii şi prieteniei
în lume .
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