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ICOMOS REALIZA SUA
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
NA ARGENTINA
De 4 a 8 de dezembro de 2018 aconteceram a Assembleia Geral Anual e o encontro
do Comitê Assessor do ICOMOS (ADCOM), em Buenos Aires, Argentina, como se
decidiu na última Assembleia Geral realizada em Nova Deli em dezembro de 2017.
Na Assembleia e no ADCOM de Buenos Aires apresentaram-se os informes do
Presidente e da Tesoureira do ICOMOS sobre a gestão, estado financeiro, estado
de nossa organização, bem como a aprovação do orçamento para o próximo ano.
Com a celebração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o ICOMOS adotou a Declaração de Buenos Aires, reafirmando que o
ICOMOS deve apoiar o direito a desfrutar e participar do patrimônio cultural,
reiterando o compromisso de apoiar os enfoques baseados nos direitos ao
patrimônio mundial.
(Para acessar essa declaração, em inglês, francês e espanhol: https://www.
icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2018/AGA_2018/AGA2018_
BuenosAiresDeclaration_EN-FR-ESP_final.pdf)

Paralelamente à Assembleia se realizou também o Simpósio Científico
“Patrimonio cultural y desarrollo sustentable”, que teve lugar no dia 7 de
dezembro na cidade de La Plata, Argentina, com a realização de várias
sessões temáticas que reuniram pesquisadores do mundo todo.
Os eventos, que aconteceram pela primeira vez num país da América
do Sul, foram muito bem organizados pelo ICOMOS/ARGENTINA, que
combinou eficiência e simpatia, deixando uma ótima impressão aos
presentes. O ICOMOS/BRASIL esteve representado em todos esses
eventos por uma delegação chefiada pelo Presidente Leonardo Castriota,
que atualmente também é Vice-Presidente do ICOMOS internacional.
(Para os interessados, há vários vídeos disponíveis sobre a Assembleia,
no canal do ICOMOS no Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCI39Z5tdf8WTI3Gw7Zr3qRg)

Membros do ICOMOS / Buenos Aires, dezembro 2019

Sessão sobre o Fórum das Universidades / La Plata, dezembro 2019

SESSÃO INFORMATIVA
SOBRE O PATRIMÔNIO
MUNDIAL
Durante os dias na Argentina, organizou-se uma sessão
informativa sobre o patrimônio mundial, tema de
grande interesse para os associados do ICOMOS. A
sessão foi muito produtiva e incluiu informação sobre o
papel do ICOMOS no Sistema do Patrimônio Mundial.
proporcionando um fórum para o debate. A sessão foi
disponibilizada online em streaming para todo mundo.
Dentre os participantes, destacam-se as presenças de
Alfredo Conti (Argentina, ex-VP ICOMOS), Monica
Luengo, Betina Adams e Cristophe Rivet (CN Canadá).
Os interessados podem acessar a sessão através dos
vídeos postados no Youtube:
Parte 1: https://www.youtube.com/
watch?v=H3LakyA2LHM&t=54s
Parte 2 - https://www.youtube.com/
watch?v=5JnWDcoFz-g&t=1742s

Sessão especial sobre o patrimônio mundial / Buenos Aires, dezembro 2019

ENCONTRO DO GRUPO
REGIONAL ICOMOS
LATINOAMÉRICA Y EL
CARIBE (ICOMOS LAC)
O Grupo Regional ICOMOS LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (ICOMOS
LAC), que foi criado no encontro de Nova Déli, em 2017, reuniu-se
na Argentina, consolidando a união dos países latino-americanos,
recebendo também aportes importantes dos demais países das
Américas, de Espanha e de Portugal. Esta tem sido uma iniciativa que
visa agregar e unir esforços em nível regional, dando visibilidade e
reconhecimento à nossa região cultural no âmbito do ICOMOS.
No encontro de Buenos Aires, sob a coordenação de Mario Ferrada
(ICOMOS/CHILE), apresentaram-se os trabalhos de oito subgrupos
que compõem o Grupo LAC, discutindo-se temas como cooperação
regional, patrimônio mundial, identidades e diversidades culturais,
risco e monitoramento do patrimônio, fórum das universidades,
inclusão do espanhol como língua de trabalho do ICOMOS, entre
outros.
Em Buenos Aires, o grupo logrou seu reconhecimento formal, que foi
aprovado na reunião do Comitê Diretor do ICOMOS internacional, o
que abre a possibilidade de realizações de ações, projetos e eventos
comuns. Além disso, o grupo também conseguiu aprovar sua moção
de reconhecimento do espanhol como língua de trabalho do ICOMOS,
que ficou condicionado, no entanto, à apresentação de um plano de
viabilidade.

Reunião do Grupo LAC / Buenos Aires, dezembro 2019

Reunião do Grupo dos Profissionais Emergentes / Buenos Aires, dezembro 2019

GRUPO DE TRABALHO
DOS PROFISSIONAIS
EMERGENTES REALIZA
ENCONTRO EM
BUENOS AIRES
Uma das iniciativas mais interessantes do ICOMOS nos últimos
anos tem sido a criação do Grupo de Profissionais Emergentes, que
pretende envolver profissionais no início de suas carreiras em nossa
organização. Durante os dias 8 e 9, esse grupo realizou atividades
intensivas em Buenos Aires.
Os representantes tiveram 10 minutos para apresentar suas
experiências e ações. A sessão foi introduzida por Toshi Kono
(Presidente do Icomos), Pedro Delheye (Presidente do Icomos
Argentina) e Carolina Quiroga (Icomos Argentina) e teve as
apresentações de Clara Rellensmann (ICOMOS Germany), Stacy Vallis
(ICOMOS New Zealand), Doris Grandits (ICOMOS Austria), Laure
Marique (ICOMOS Wallonie-Bruxelles Belgium), Ilaria Rosetti (SDG
Taskforce/ ICOMOS Netherlands), Gabriela Santibañez (ICOMOS
Argentina), Gabriel Caballero (ICOMOS Filipinas), Sanaa Niar
(ICOFORT/Argelia), Jorge Luis Stocker Jr (ICOMOS Brazil). Também
houve apresentação de demais iniciativas do GTPE
ICOMOS Argentina.

Segundo Jorge Luís Stocker Jr, representante brasileiro
neste grupo, comentou o encontro: “A participação
no evento possibilitou uma melhor apropriação das
possibilidades e limites de atuação do EPWG, e
propiciou a formação de redes de contato, em especial
podendo reforçar futuramente a presença e integração
do grupo na América Latina. Também foi possível
contribuir nos debates acerca da definição do próprio
grupo, que atualmente figura como uma das suas
principais pendências.”

ENCONTRO ANUAL DO
COMITÊ CIENTÍFICO DE
PAISAGENS CULTURAIS
REALIZADO EM
MENDONZA
Logo após a Assembleia Geral do ICOMOS, o Comitê Científico de
Paisagens Culturais (ICOMOS/IFLA) realizou seu encontro anual em
Mendoza, de 10 al 13 de dezembro, que também foi muito exitoso,
trazendo excelentes conferencias que enfocaram as paisagens culturais.
O evento teve participação ativa de dois de nossos associados: a
arquiteta Betina Adams, vice-presidente LAC (América Latina e Caribe)
do IFLA e o nosso membro honorário Carlos Fernando Moura Delphim,
que, convidado a proferir a palestra de abertura do evento, apresentou
sua visão síntese de sua trajetória profissional “Paisagem Cultural: uma
abordagem conceitual e transdisciplinar”.
Entre as realizações do Encontro, podemos destacar o endosso que
o ISC CL deu à Carta da Paisagem das Américas, produzida pelos
membros da Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas, Região
Américas, aprovada em 28/9/2018, na Cidade do México, que pode ser
acessada pelo link: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/
nota/0985-18. O ISC CL também produziu a Declaración de Mendoza,
que pode ser acessada pelo link: https://www.icomos.org/en/77-articlesen-francais/53292-mendoza-declaration.

Encontro anual do Comitê Científico de Paisagens Culturais, Mendoza, 2019

Foi também produzido um vídeo sobre o Encontro do ISC CL, que
apresenta uma entrevista de Claudio Catera com Saul Alcantara, sobre
a Carta de Paisagem das Américas e outra com Betina Adams, que
ocupa a vice-presidência do ISC CL para a América Latina. Link: https://
www.facebook.com/DEMOSradiovisual/videos/343752733086318/
UzpfSTU2NTM4NzgxNjoxMDE1NjEwNjUwMTcxMjgxNw/

MOÇÃO APROVADA
PELO ICOMOS-BRASIL
SOBRE A ESTAÇÃO
ECOLÓGICA DE
ARÊDES
O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios/
ICOMOS-BRASIL durante a sua Assembleia Geral
realizada no dia 25 de abril de 2018, durante o seu
Segundo Simpósio Científico, ocorrido em Belo
Horizonte, capital mineira, expressam à Vossa Excelência
e aos Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado e
Deputados Estaduais de Minas Gerais, ao Senhor Diretor
Geral do IEF e ao Ministério Público Estadual, a nossa
grande preocupação quanto às graves consequências
relativas à aprovação do artigo 84 da Lei nº. 22.796/2017
que altera os limites da Estação Ecológica de
Arêdes-EEA.
Essa Lei foi publicada no “Diário do Legislativo” em 28
de dezembro de 2017. A alteração da área da Unidade
de Conservação foi realizada sem a transparência e os
diálogos necessários.
A Estação Ecológica de Arêdes foi criada com o objetivo
principal de proteger os mananciais de abastecimento
humano no alto Rio das Velhas, do patrimônio

arquitetônico vernacular e arqueológico, bem como,
remanescentes dos Biomas Cerrado e Mata Atlântica.
Não obstante proporcionar uma significativa alteração
nos limites da Estação Ecológica de Arêdes subtrai uma
grande e importantíssima gleba munida dos principais
conjuntos de ruínas de alvenaria de pedras do período
colonial da área original dessa relevante Unidade de
Conservação; o que demonstra que tal medida foi
totalmente desprovida de uma mínima avaliação técnica
e de uma discussão junto à sociedade.
Assim sendo, apelamos as Vossas Excelências que
revertam o mais urgentemente possível os efeitos de
tal artigo, evitando que suas danosas consequências se
instalem comprometendo a integridade e a conectividade
do riquíssimo patrimônio cultural e ambiental existente
nessa Unidade de Conservação.
ICOMOS-BRASIL

ICOMOS-BRASIL
LANÇA OS ANAIS
DO 2º SIMPÓSIO
Os Anais do II Simpósio Científico do ICOMOS BRASIL
encontram-se disponíveis para download.
Para sua comodidade, disponibilizamos dois links
distintos no Google Drive: o primeiro link corresponde
aos Anais online completos (divididos em dois volumes),
enquanto o segundo link contém os artigos separados em
arquivos em PDF.
ANAIS COMPLETOS DO II SIMPÓSIO CIENTÍFICO DO
ICOMOS BRASIL (VOLUMES 1 E 2)
https://drive.google.com/open…
ARTIGOS DOS ANAIS DO II SIMPÓSIO CIENTÍFICO DO
ICOMOS BRASIL
https://drive.google.com/open…
Os links também estão disponíveis no site:
https://www.even3.com.br/simposioicomosbr.

Prezada (o) associada (o).
Ajude a manter o funcionamento do ICOMOS-BRASIL,
quitando sua anuidade 2019, que pode ser paga:
1. por depósito direto em nossa conta [Banco do Brasil;
Agência: 1584-9; Conta: 26080-0;
CNPJ: 00.618.264/0001-03);
2. ou através do PAGSEGURO, que lhe permitirá
dividir o valor pelo seu cartão de crédito.
Certos de contar com a sua ajuda, antecipamos nossos
agradecimentos.
Secretaria Geral do ICOMOS-BRASIL

PREMIAÇÕES
ICOMOS is pleased to share the call for nominations
for the UNESCO-Greece Melina Mercouri International
Prize 2019 for the Safeguarding and Management of
Cultural Landscapes. The UNESCO-Greece Melina
Mercouri International Prize for the Safeguarding and
Management of Cultural Landscapes was created in 1995
to reward outstanding examples of action to safeguard
and enhance the world’s cultural landscapes, a category
of World Heritage.

ICOMOS a le plaisir d’annoncer l’appel à candidatures
pour le Prix international Melina Mercouri 2019 pour
la sauvegarde et la gestion des paysages culturels
(UNESCO-Grèce). Le prix international Melina Mercouri
pour la sauvegarde et la gestion des paysages culturels a
été créé en 1995 pour récompenser des exemples
exceptionnels d’actions de sauvegarde et de mise en
valeur des paysages culturels du monde, qui sont une
catégorie à part entière du patrimoine mondial.

The next Prize will be awarded in Autumn
2019, in connection with the 40th Session of
the UNESCO General Conference. The online
form must be submitted in English or French,
between 30 November 2018 and 30 April 2019 (midnight
Paris time) at: http://whc.unesco.org/en/news/1915/

Le prochain prix sera décerné à l’automne 2019, à
l’occasion de la 40e session de la Conférence générale de
l’UNESCO. Le formulaire de candidature doit être soumis
en ligne en anglais ou en français, entre le 30 novembre
2018 et le 30 avril 2019 (minuit, heure de Paris) à l’adresse
suivante : http://whc.unesco.org/fr/actualites/1915/

For more information on the criteria and selection
process for the nominations for the Melina Mercouri
International Prize 2019, please open the attached leaflet
in English or French or visit: http://whc.unesco.org/en/
culturallandscapesprize

Pour plus d’informations sur les critères et le processus
de sélection des candidatures au Prix international Melina
Mercouri 2019, veuillez consulter le dépliant ci-joint en
anglais ou en français, ou visiter le site suivant :
http://whc.unesco.org/fr/prixpaysagesculturels/

OPORTUNIDADES
A NEW THREE YEAR PHD
FELLOWSHIP POSITION AT
THE UNESCO CHAIR ON
DIGITAL CULTURAL HERITAGE
AT THE CYPRUS UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

Applications are invited from candidates who possess the necessary qualifications
in order to fill one (1) full time Marie S. Curie Early Stage Researcher (ESR) Fellow
Position in the newly established UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage /
Digital Heritage Research Lab of the Cyprus University of Technology (CUT - https://
www.digitalheritagelab.eu/) in the research field of Enrichment of 3D volumetric
objects with Metadata and Semantics in Cultural Heritage: The selected Marie
S. Curie ESR will work for thirty six (36) months within the H2020 Initial Training
Network CHANGE Marie S. Curie ITN Project (http://change-itn.eu/), an EUfunded programme bringing together eight (8) leading European Institutions as full
beneficiaries and ten (10) other as partners in a transnational network, aiming at
implementing a multidisciplinary and intersectorial research and training programme
between academic, research and the industrial partners.
Description:
Cultural Heritage (CH) is an integral element of Europe, vital for the creation of
a common European identity and one of the greatest assets for steering Europe’s
social, economic development and job creation. However, the current research
training activities in CH are fragmented and mostly designed as single-discipline,
failing to cover the whole lifecycle of Digital Cultural Heritage (DCH) research,
which is by nature a multi-disciplinary and intersectorial agenda. The CHANGE
project will train a new generation of early stage researchers towards a common
goal, namely the assessment of changes in tangible cultural heritage objects and
their monitoring in the atmosphere and/or during their conservation treatment,
using multimodal imaging techniques to complement more traditional analytical
techniques. Their research will consist in optimising capture of data and their
analysis, visualisation and management, to ensure a better documentation and
long-term preservation of our common European cultural heritage. This work will be
carried out within an interdisciplinary environment involving five (5) CH and four (4)
ICT beneficiary institutions as well as nine (9) CH, ICT and industrial partners from
eight (8) EU countries.
For more details about the fellowship, such as salary, other benefits and how to
submit an application, please contact ICOMOS/BRAZIL, that will send you the full
call for application.

15 PHD POSITIONS
AVAILABLE AT THE
CHAGE PROJECT

UNIVERSITY OF
MALTA - POST/S OF
FULL TIME RESEARCH
SUPPORT OFFICER
II - DEPARTMENT
OF CONSERVATION
AND BUILT HERITAGE
FACULTY FOR THE
BUILT ENVIRONMENT
The Department of Conservation and Built Heritage within the Faculty
for the Built Environment was set up in February 2009, subsuming
the Institute for Masonry and Construction Research, and initially as
the Department of the Built Heritage. The remit of the Department is
to focus, in a wide sense, on the problems of the existing urban and
heritage fabric. Particular attention is also given to the composition
and properties, deterioration and conservation of local traditional
building materials and decorative architectural surfaces. The
Department fulfils its remit through teaching and research on a wide
variety of topics within the fields on conservation and management of

Cultural Heritage, also in international fora, regular publications and
outreach activities.
The University of Malta invites applications for a full-time Research
Support Officer II in the Department of Conservation and Built
Heritage. Applications will be considered from graduates holding a
Master’s degree (at least Upper Second Class classification) in any one
of the following, or a combination thereof: mechanical engineering,
physics, civil engineering, chemical engineering, environmental
engineering, chemistry, mathematics. A demonstrable knowledge
of fluid dynamics, heat and mass transfer, wind engineering,
computational fluid dynamics and/or programming will be considered
an asset but is not a necessity. All requirements need to be in place at
the time of appointment for the post
The areas of research for the post will be the following: i. Study of
the aerodynamics and thermal/mass transfer physics of megaliths at
the Prehistoric Temples of Malta. This will provide useful information
on the effects of weathering on the stone, including salt weathering
and weathering rates, which are bringing about their deterioration.
ii. Investigate the mass transfer and rough near wall boundary layer
fluid dynamics of these archaeological building materials in order to
be able to understand the impacts of moisture transport from these
surfaces and within the megaliths, and the megalithic/ground system.
iii. Understand environmental conditions in pre-and post-sheltering
conditions and evaluate the changes that have taken place after the
erection of the shelter through modelling. iv. Predict, on the basis of
simulated scenarios, the possible effects of removing and/or replacing
the shelter in some future date. v. Evaluate, through appropriate
specification of boundary conditions, possible effects on the sheltered
/ unsheltered temples due to climate change such as extreme events of
wind speeds and/or temperatures.
The methodology for these tasks will be based on the use of
Computational Fluid Dynamics implemented in either commercial

or open source codes. The numerical work will be validated through
site measurements or controlled experiments. The computations
will be based on a vast array of data collected at the sites over the
years, which monitoring is still continuing. New data may need to be
collected in direct relation to this research – relative gaps in the data
need to be thus identified.
Candidates must submit their letter of application, a motivation letter,
two letters of reference (one academic and one personal), a copy
of their curriculum vitae, a scanned copy of their certificates and
transcripts of their degrees, to projects.hrmd@um.edu.mt by not later
than Thursday, 31 January 2019.
For more details about the post, such as salary, other benefits and how
to submit an application, please contact ICOMOS/BRAZIL, that will
send you the full call for application.

CHAMADAS
PÚBLICAS

CHAMADA PÚBLICA 01/2019
– MUDANÇA CLIMÁTICA E
PATRIMÔNIO
O ICOMOS/BRASIL solicita aos seus membros que manifestem seu
interesse em atuar como PONTO FOCAL brasileiro junto ao Grupo
de Trabalho do ICOMOS sobre Mudança Climática e Patrimônio
(CCHWG), fornecendo feedback sobre o documento inicial “Outline
of Climate Change and Cultural Heritage”, que tem como objetivo
mapear, de forma abrangente, as possíveis interseções entre o
patrimônio cultural e a mudança climática e inventariar os tipos de
impactos que as mudanças climáticas estão tendo em todos os tipos
de patrimônio.
O indicado fará parte de um grupo de trabalho mundial, tendo acesso
a todos os documentos e a uma plataforma especialmente criada
para este trabalho pelo CCHWG, devendo articular as contribuições
brasileiras sobre o tema.
Os interessados deverão entrar em contato com a Presidência do
ICOMOS/BRASIL, através do e-mail presidente@icomos.org.br, até
o dia 20 de janeiro, enviando uma justificativa de seu interesse e um
pequeno resumo de sua atuação em relação ao tema.
Para que vocês conheçam mais sobre este trabalho, encaminhamos a
todos os associados em e-mail anterior uma carta de Marcy Rockman,
que atua como ligação entre o CCHWG e o Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC), órgão intergovernamental formado sob
os auspícios do Programa de Meio Ambiente da ONU, explicando o
processo que foi desenvolvido até o momento.
Arq. Dr. Leonardo Barci Castriota
Presidente – ICOMOS/BRASIL

CHAMADA PÚBLICA 02/2019 –
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS [SDGS]
O ICOMOS/BRASIL solicita aos seus membros que manifestem seu
interesse em atuar como PONTO FOCAL brasileiro junto ao Grupo
de Trabalho do ICOMOS sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (Sustainable Development Goals – SDGS) Mudança
Climática e Patrimônio (CCHWG).
Como uma organização não governamental global associada à
UNESCO e trabalhando para promover a conservação, proteção, uso
e melhoria do patrimônio cultural através da sua defesa e criação
de conhecimento, o ICOMOS tem estado estreitamente envolvido
com o tema do desenvolvimento sustentável nos últimos anos, tendo
realizado eventos científicos importantes e emitido documentos nos
quais se destaca o papel vital do patrimônio cultural no processo de
desenvolvimento sustentável.
Uma expressão importante desta busca, a Nota Conceptual do
ICOMOS sobre “Patrimônio Cultural, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU [ODS] e a Nova Agenda Urbana [NUA]” defende
“a integração positiva da cultura e do patrimônio cultural nos planos
de desenvolvimento urbano e políticas, como forma de melhorar a
sustentabilidade das áreas urbanas através do património, no contexto
da Agenda 2030 / ODS.”
Desde a adoção da Agenda 2030 das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável (a agenda de desenvolvimento pós2015) em setembro de 2015 e da Nova Agenda Urbana no Habitat III
em outubro de 2016, a missão do ICOMOS mudou, passando a ser “a
implementação da Agenda 2030-SDGs e NUA a partir da perspectiva

do patrimônio cultural e natural, no âmbito do mandato do
ICOMOS e da colaboração com parceiros estratégicos”.
O indicado fará parte de um grupo de trabalho mundial,
tendo acesso a todos os documentos, devendo articular as
contribuições brasileiras sobre o tema. Os interessados deverão
entrar em contato com a Presidência do ICOMOS/BRASIL,
através do e-mail presidente@icomos.org.br, até o dia 20 de
janeiro, enviando uma justificativa de seu interesse e um pequeno
resumo de sua atuação em relação ao tema.
Para que vocês conheçam mais sobre este trabalho, sugerimos
acessar o Plano de Ação do ICOMOS para “Patrimônio Cultural
e Localizando os ODS”, elaborado como um roteiro para os
membros do ICOMOS e defensores do patrimônio alcançarem
a implementação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável
no âmbito nacional e particularmente em níveis sub-nacionais
(regional e urbano). O Plano de Ação estabelece nossa visão,
missão e princípios básicos, bem como um “kit de ferramentas”
ou “menu” de ações que podem ser tomadas nas três áreas:
Ações de Salvaguarda e Organização, Localizando os Meios
de Implementação e Implementação de Monitoramento.
(https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/UN_SDG/
SDGs_Meeting_Istanbul_201702/ICOMOS_Draft_Action_Plan_
Localizing_the_SDGs_20170406.pdf)
Arq. Dr. Leonardo Barci Castriota
Presidente – ICOMOS/BRASIL

PUBLICAÇÕES
PIONEERING RESOURCE
ON FIRST AID TO CULTURAL
HERITAGE NOW AVAILABLE

Written with the key guiding philosophy of ensuring
an inclusive attitude and respect for diversity while at
the same time interlocking humanitarian assistance
with cultural heritage first aid, this resource provides
an essential, ethical framework that will lead to
successful outcomes.
The cultural heritage First Aid workflows and
methodologies have been field tested in Haiti, Iraq,
Syria, Nepal, Philippines and India, yet this is the first
time they have been codified into a comprehensive tool
that is accessible to anybody.

The resource has multiple uses: it will help to improve
ICCROM and the Prince Claus Fund have published an innovative
handbook and toolkit on First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis, emergency preparedness within cultural heritage
institutions, serve as a reference to train others, and act
for free download.
as a guide for planning and implementing coordinated
When disasters strike, local communities are the first to try and
cultural heritage first aid.
safeguard their cultural heritage, however their ability to intervene is
The First Aid to Cultural Heritage in Times of
often greatly reduced during complex and multi-faceted humanitarian Crisis Handbook and Toolkit is the outcome of nearly
crises. At the same time, first responders may not always be aware of
a decade of field experience gained by ICCROM, and
what is culturally important, and they often lack the training to handle a close partnership between ICCROM, the Prince
heritage objects and structures, and meet the specific needs those
Claus Fund and the Smithsonian Institution. It has been
who bear traditional knowledge.
developed to answer to the increasing need for cultural
heritage professionals and humanitarians alike to have
First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis is a two-part publication
a reliable and user-friendly reference that integrates
created for the various actors involved in an emergency. It provides
heritage safeguarding into emergency and recovery
a practical method and a set of ready-to-use tools for securing
activities, offering standard operating procedures that
endangered cultural heritage, both tangible and intangible. The userare applicable in almost any crisis context.
friendly workflows help readers to plan and implement coordinated
cultural rescue and risk reduction operations that involve local
communities, heritage custodians, emergency responders and
humanitarians.

Who will be interested in
reading it?

Diagrams, photos and drawings illustrate the text for easy reference.

Cultural heritage professionals and institutions that would like to
develop coordinated emergency plans.

Download it, save it to your phone, and share it with as many people
as possible so that together we can improve emergency preparedness
and response, and build resilience for cultural heritage worldwide.

Community-based organizations and humanitarian aid professionals
who are working to enhance disaster resilience in-risk prone regions of
the world.
Civil protection, civil defence and military personnel, firefighters, and
others in charge of protecting communities and their assets during
disasters and conflicts.

What does it feature?
The Handbook offers step-by-step instructions and real-life case
examples. It walks readers through the three phases of cultural
heritage First Aid – (1) situation analysis; (2) post event, on-site damage
and risk assessment; (3) security and stabilisation, which collectively
lead to early recovery.
The phases include workflows and procedures that resemble those
followed by emergency responders and humanitarian aid professionals,
making in-field coordination possible.
The layout and language is simple and easy to understand.
It is interactive, so you can move quickly through the sections in order
to arrive at what you need.

A glossary and several references allow readers to deepen their
understanding of concepts and materials.
The toolkit is rich with checklists, templates and tips that can be
customised to any situation.

https://www.iccrom.org/news/pioneering-resource-first-aid-culturalheritage-now-available
_______________

NUEVAS MIRADAS SOBRE LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD EN EL
PATRIMONIO MUNDIAL DE LAS AMÉRICAS
2ª edición de la publicación. Dirección de Patrimonio Mundial/INAH,
segunda edición, 2017
Consultar/Descargar - Download

_______________

_______________

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO
PH CUADERNOS Nº 30. Publicación del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH)
Consultar/Descargar - Download
_______________

PUBLICACION CRESPIAL: SALVAGUARDIA DEL PCI DE LOS
AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA
Volumen 1: http://www.crespial.org/public_files/1405526211.pdf
Volumen 2: http://www.crespial.org/public_files/1405526591.pdf
_______________

ACTAS ONLINE: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE YOCOCU
2016: YOUTH IN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE.
Por Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
Consultar/Descargar - Download
_______________

ICCROM PUBLICATION: PIONEERING RESOURCE ON FIRST AID TO
CULTURAL HERITAGE
Consultar/Descargar - Download

EL USO DE LA CAÑA EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL.
Recuperación y divulgación de la cultura popular en torno a la caña
Arundo Donax en la Península Ibérica
Publicacion de Voltes Cooperativa d’Arquitectura, 2018

_______________
INFORMES Y TRABAJOS Nº16: Publicacion del IPCE
Este número analiza diferentes trabajos de investigación,
conservación y restauración promovidos por el IPCE: Balance de los
Planes Nacionales 2010-2017, el nuevo Plan Director del Castillo de
Monteagudo, la trashumancia como patrimonio vivo, el Corpus de
Filigranas o los trabajos de conservación y restauración en diferentes
obras como el retablo mayor de Santa Leocadia, un alabastro inglés
del Instituto Valencia de Don Juan, una espada de frontón del Museo
Provincial de Cuidad Real o el Tesoro de Valsadornín, entre otros.
Consultar/Descargar - Download
_______________
LIBRO: CONSERVACION Y RESTAURACION DE PATRIMONIO
INDUSTRIAL, de Santiago Arroyo Serrano, Maria Giménez Praders y
Diana Sánchez Mustieles
Más info en el Blog https://patrindustrialquitectonico.blogspot.
com/2018/10/libro-conservacion-y-restauracion-de.html?spref=tw
_______________

Consultar/Descargar - Download

PUBLICACION ONLINE: NUEVAS TECNOLOGIAS E
INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA COMUNICACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Área de Historia del Arte - Universidad Pablo de Olavide - Sevilla
Consultar/Descargar - Download

_______________
ECOSISTEMAS DEL ACCESO ABIERTO. Editado por Jose A. Merlo.
2018
Ediciones Universidad de Salamanca ha publicado la obra “Ecosistemas
del Acceso Abierto, obra conjunta coordinada por el profesor José
Antonio Merlo Vega, director del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Salamanca. La monografía está
compuesta por 27 capítulos, escritos por 65 autoras y autores, de 24
instituciones iberoamericanas. Presenta diferentes contextos sobre el
acceso abierto, así como experiencias llevadas a cabo en repositorios y
centros de investigación.
Consultar/Descargar - Download
_______________

FOOD, GASTRONOMY AND TOURISM. SOCIAL AND CULTURAL
PERSPECTIVES. Edited by F. Xavier Medina and Jordi Tresserras
Publicación de la Universidad de Guadalajara

Consultar/Descargar - Download
_______________
PREVENTIVE CONSERVATION GUIDELINES FOR COLLECTIONS
An online resource by the Canadian Conservation Institute
Consultar/Descargar - Download
_______________
LA GESTION TURÍSTICA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
DESDE LA EDUCACIÓN: LOS ESTUDIOS DE TURISMO EN LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Tenerife, Islas Canarias)
Por M. Chavez Alvarez
Consultar/Descargar - Download
_______________

EL PATRIMONIO COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA. GUÍA
DIDÁCTICA DEL II CONGRESO INTERNACIONAL CIUDADES
HISTÓRICAS PATRIMONIO MUNDIAL
Autores: Juan Manuel Garrido Anguita, Mª del Pilar Ruiz Borrega,
Francisco Javier Serrano de la Vega.
Consultar/Descargar - Download

Also from the Seismic Retroffiting Project and on the Getty Iris:
How Safe are Historic Earthen Sites? Earthquakes and engineers can
tell you, by Paulo Lorenço and Maria Pia Ciocci of ISISE at University
of Minho writing about the computer modeling and structural analysis
they developed for the project.

_______________
A GETTY CONSERVATION INSTITUTE PUBLICATION: SEISMIC
RETROFITTING PROJECT
The Seismic Retrofitting Project seeks to combine traditional
construction techniques and materials with high-tech methodologies
to design and test easy-to-implement seismic retrofitting techniques
and maintenance programs.
Now available, two new project reports:
Testing of Materials and Building Components of Historic Adobe
Buildings in Peru
This publication summarizes and describes the conclusions of more
than 300 experimental tests carried out from 2011 to 2014 as part of
Seismic Retrofitting Project and characterizes the material properties
and structural behavior of the components of the four building
prototypes selected for this project.
Informe Sobre el Análisis de Condiciones, Diagnóstico y Pruebas de
Protección para las Pinturas Murales, Templo Santiago Apóstol de
Kuñotambo
This publication encompasses the methodology designed by the
Dirección Desconcentrada de Cultura of Cusco and the GCI for
the stabilization and protection of the wall paintings of the church
Santiago Apóstol de Kuñotambo prior to the start of the seismic
retrofitting of the church.
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