 18آوریل ـ روز جهانی بناها و محوطههای و تاریخی
موضوع سال  :۲۰۲۰فرهنگهای مشترک ،میراث مشترک ،مسئولیت مشترک

در بارۀ این روز
ایکوموس هر ســـال ،بـه منـاســـزـت روز جهـانی بنـاهـا و محوطـههـای تـاریخی ،موضـــوری را نیشـــنهـا میکنـ تـا کتیتـههـای میی و بی التییی ریتی ،و یگر
ســازما هایی که تتایل به هتکاری ارن  ،آ را گرامی ب ارن و فعالیتهای خو را نیرامو آ شــکل هن م موضــوع ســال  ۲۰۲۰فرهنگهای مشتتکر
میراث مشکر مسئولیت مشکر استم
چرا «فرهنگهای مشکر

میراث مشکر

مسئولیت مشکر »؟

موضـوع فرهنگهای مشـترک ،میراث مشـترک ،مسـئولیت مشـترک» منعکسکنن ۀ زمینۀ جهانی میراث به مثابه بخشـی از هویت فرهنگی اسـت ،ر زمانۀ نقل
و انتقال جتعیتی شـتابا  ،تاـا  ،و بالتکییفی ر بارۀ محیط زیسـتم ای موضـوع تیـ یی میکن که میراث ــــ چه مکا ها ،منظرها ،ارتال ،و چه مجتورهها
(کیکسیو ها) ــ به فعات با گروهها و جوامع متع و متنوع ارتزاط مییاب و نز آنها واج ارزش میشو م توجه به روابط میا فرهنگها یا گروههای فرهنگی و
مسئولیت جتعی آنها برای مراقزت از خیوصیات ،معناها ،و ارزشهای ژرف میراث فرهنگی و ناس اشت از آنها ،هستۀ ای موضوع اصیی استم
نزای از نظر ور اشـت که مفهوم مشـترک» از قیـ تحریککنن ه اسـتم ر معنایی تاریخی ،فرهنگها و جامعهها مشـترکا ر اق امات فرهنگی ،شـیوههای
رتل ،و ی گاهها مسـاهتت اشـتهان م اما ،ر موار ی ای ویژگیها بر مر م تحتیل شـ ه و ر برابر آنها به جای نذیرش گروهی ،مقاومت صـورت گرفته اسـت
(برای مثال ،ارتقا ات مذهزی)م ر نتونههای یگر ،از انش و رتل ،به نحوی بسـته محافظت شـ ه و ب ی سـز به اشـتراک ر نیام ه اسـت (برای مثال ،ر
بسـیاری از فرهنگهای بومی)م افزو بر اینها ،بخشهایی از میراث بهسـز آنچه به شـکل نتا ی بیا می اشـتن  ،تخری شـ ه یا آسـی ی هان (برای مثال،
بو اهای بامیا ) ،و ب ی سا از هر گونه اشتراک و روا اری ای ئولژیک باز مان ن م ر امور مربوط به میراث ،چه بسا که ارزشهای مکا ها مناقشهآمیز میشو
و به مجا التی ر بارۀ حفاظت آنها میانجام (برای مثال ،ساختتا سیریس ر سی نی)م
ر نامگذاری روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی  ۲۰۲۰با اصــ الم مشـــترک» ،از کییۀ هتراهیکنن گا روت میشـــو که ر مفهوم اشـــتراک ــــــ و
مخالفهای آ  ،مناقشه و مخالفت ـ ـ ر نسزت با فرهنگها ،میراث ،و مسئولیت واکاوی کنن م ای اص الم ،فراخوانی است برای بازنگری تفکر سنتی ر ای
باره و جویای چشمان ازها و بینشهای تازه و متنوری است که بحث و گفتگو را ام زن م




ارتباط با مجمع عمومی  ۲۰۲۰ایکوموس
فرهنگهای مشـترک ،میراث مشـترک ،مسـئولیت مشـترک» موضـوع اصـیی بیسـتتی مجتع رتومی ایکوموس و سـتووزیوم ریتی آ نیز هسـت که ر روزهای
 ۱۰ – ۱اکتزر  ۲۰۲۰ر سی نی استرالیا برگزار خواه ش م
بنابرای ارائهها و مزاحثی که ر ارتزاط با روی جهانی بناها و محوطههای تاریخی  ۲۰۲۰برنا اشـته میشـو  ،مسـتقیتا به مجتع رتومی  ۲۰۲۰کتک میکنن
(شرم ستووزیوم ریتی را اینجا بزینی )م
چگونگی همکاری کمیکههای ایکوموس
از کتیتههای ایکوموس روت میکنیم که ر  ۱۸آوریل فعالیتهایی مرتزط با موضــوع فرهنگهای مشتتکر میراث مشتتکر مستتئولیت مشتتکر
ترتی هن با ه ف ارتقای آگاهی از ارزشها و حفاظت آنهام ای فعالیتها میتوان شــامل کنفرانس ،ســخنرانی ،جیســ ۀ ارائۀ نوســتر ،میــاحزه ،نشــر خزر،
میزگر  ،باز ی از اماک میراثی ،باز ی میراث فرهنگی ،کتوی ر رســانههای اجتتاری ،و غیره باشــ م از کتیتههای ایکوموس میخواهیم که از جوامع محیی
برای مشارکت فعال ر ای بزرگ اشتها روت کنن م
اشکرا گذاری در رسانههای اجکماعی
 18آوریل یکی از بهتری راهها برای اشــارۀ ان یشــههای حتایت از میراث فرهنگی و برقراری ارتزاط ر بارۀ فعالیتهای ای روز اســتم ای روز انگیزهای بزرگ
برای هتۀ اراا و وستا ایکوموس فراهم میکن تا آگاهی و مشارکت خو را ارتقا هن م
از کتیتـهها و ســـازما هنـ گا برنامههای ویژۀ  18آوریل میخواهیم تا اطالرات مربوط به فعـالیـتهای خو را ر رســـانههای اجتتـاری (توییتر ،فیســـزوک،
اینستاگرام و لینک ای ) منتشر کنن و با هشتگهای زیر هتراه سازن :
#18April
#ICOMOS
#SharedCultures
#SharedHeritage
#SharedResponsibility
#IcomosIDM2020
۱۸#آوریل

#ایکوموس
#فرهنگهایـتشترک
#میراثـتشترک



#مسئولیتـتشترک
#روزجهانیـایکوموس۲۰۲۰
می توانی هشــتگها را به زبا محیی خو ترجته کنی م ای کار به بیرخانۀ بی التییی اجازه می ه که اخزار شــتا را شــناســایی کن و بخشــی را ر حســا
کاربری رستی ایکوموس ر رسانههای اجتتاری قرار ه :
می توانی تیـاویر و اطالرات روی ا های مرتزط با موضـوع مناظر روسـتایی کشـورتا  ،میراث و ارتال مرتزط با آ  ،اسـالی شـوهای یا وی ئوهای کوتاه (زیر 30
ثانیه) و یا حتی روی ا های زن ه را به اشتراک بگذاری م حتتا ر کنار تیاویر خو  ،توصیف ،نقل قول ،اطالرات قیی ،و نیز هشتگهای مربوط را هتراه کنی م
تیـاویر خو از مناظر روسـتایی و فرهنگ و رفتار مرتزط با آ ها را ر بانک تیـاویر ایکوموس بارگذاری کنی (اگر تا کنو چنی اق امی نکر ه ای برای ای کار
حسا کاربری بسازی )م ر تتام موار یا ش ه قزال اطتینا حاصل کنی که تتام حقوق مالکیت تیاویر از آ خو تا استم
لطفا ما را از رویدادهای خود باخبر کنید
ل فا بیرخانۀ بی التییی ایکوموس را از برنامههای  18آوریل خو تا تاریخ  ۱۸مارس م یع سازی تا بتوانیم آنها را ر وبگاه ایکوموس منتشر کنیم و فعالیتهای
شتا را به اطالع اراای خانوا ۀ ایکوموس ر سرتاسر جها برسانیمم حتی اگر تا زما مقرر اق ام نکر ی  ،اطالرات را ارسال کنی م
ل فا ای اطالرات را به  calendrier@icomos.orgبا ســاختار زیر ارســال کنی (ل فا جتالت کوتاه باشــن تا امکا ارائۀ مختیــر آنها متک شــو ) و ر
رنوا ایتیل خو  »18 April event- your Committeeرا ذکر کنی م
رنوا روی ا شتا
چه کسی؟ سازمان دهندگان
چه موضوری؟ ارائه کوتاهی از رویداد
چه زمانی؟
چه مکانی؟ کشور شهر نشانی
اطالرات تتاس رستی
نایگاه اینترنتی
نیوستها :پوسکر یا بروشور
مشارکت در رویداد ساالنۀ کمکهای داوطلبانه
بهمناسزت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی ،ایکوموس هفتۀ فراخوا ارانه راهان ازی خواه کر م اطالرات بیشتر به زو ی منشتر خواه ش !

نگاه کنید به:
 ۱۸آوریل  ۲۰۱۹و موضوع مناظر روسکایی
تج ی خاطرات  ۱۸آوریل  ۲۰۱۹را مالحظه کنی و مهمتری روی ا ها را ر گزارش تیویری ما بزینی م
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