
 

 بيانيه يومك )ايكوم( در مورد حفاظت از زيرساختهاي موزه ها

هستند. آنها از نشانه هاي تمدن، فرهنگ، خالقيت،  دنياميراث هنري، فرهنگي و علمي  از نگهداري مسئولها  موزه

، واكاوي، جستجوگري و ي براي تحقيقذهنيات و دانش بشري در مجموعه هايشان نگهداري مي كنند. موزه ها موسسات

برزيل را احاطه كرد.  در ، موزه فدرال دانشگاه ريو دوژانيروMuseu Nacionalيادگيري هستند. آتش نابودگري 

به بزرگترين موزه تاريخ طبيعي آمريكاي التين وارد آمد توجه جهان را به  در اين فاجعه وردي كهآخسارت غيرقابل بر

و بسياري ديگر از موزه ها و مجموعه هاي دانشگاهي  در موزه ملي ريودوژانيرو ف نمود.آسيب پذيري موزه ها معطو

ريسك  از بين رفته اند.ند پيشگيري شوند توانست در طي حوادثي كه ميفردي دنيا، اشيا، نمونه ها و مخازن منحصر به 

موسسات ملي و دانشگاهي  مضيقه هاي مالي كهو  تجهيزات استهالكمسائلي مانند در كنار  فجايعي وقوع مجدد چنين

فشارهاي اقتصادي وارد بر اين موسسات غالبا باعث غفلت  به طرز فزاينده اي افزايش پيدا مي كند.با آن روبرو هستند 

 از زيرساختهاي موزه ها مي شود.

اذهان را به سمت خطر و تبعات سهمگين غفلت از سيستم ضروري  8102سوزي ويرانگر برزيل در سپتامبر  آتش

زيرساختهاي ابتدايي پيشگيري از حوادث از طرف دولتها و  ايجادمتوجه مي سازد. كوتاهي در  سوزي شگيري از آتشپي

 دغدغه حفاظت از ميراث موسسات و كشورهايشان را دارند پذيرفتني نيست. كه موسساتي

ها بايد از ملزومات ابتدايي  ها و دانشگاه اموال فيزيكي، تصميم گيرندگان در دولت عالوه بر پيشگيري از نابودي

دست و  [ درانبار پشتيبانحياتي]اشيا و آثار حفاظت از مجموعه ها و آرشيوهايشان نيز مطلع باشند. كپي هاي فيزيكي 

يك بانك داده ديجيتال از مجموعه ها و آرشيوها كه در چندين سرور پشتيبان نگهداري وجود پاگير و حجيم هستند. 

 وند.سوابق مجموعه هاي از دست رفته ميشظ و ثبت و ضبط بخشي از دانش گردآوري شده و باعث حفشوند حداقل مي

در  معقول جهت تجهيز موزه ها و ساير مكانهايي كهارزان و  اري نسبتاًموسسات مي توانند با يك سرمايه گذدولتها و 

مخازن ديجيتال ]در كنار مخازن از  استفادهو د به سيستمهاي ابتدايي مقابله با بحرانها از مجموعه ها نگهداري مي شو نهاآ

 فيزيكي[ از نابودي فاجعه بار دانشها جلوگيري كنند.

يومك )كميته موزه ها و مجموعه هاي دانشگاهي شوراي بين المللي موزه ها( مجددا بر حمايت همه جانبه خود از 

Museu Nacional  تاكيد كرده و مديران ملي و دانشگاهي را به مسئوليت پذيري در قبال حفظ ميراث در معرض

بهايي كه در صورت بروز در مقايسه با اري در بخش پيشگيري از بحران سرمايه گذ خطر در موزه هايشان فرا مي خواند.

وجهي مديران در قبال مسئوليتشان براي فجايع ناشي از غفلت از آن پرداخته خواهد شد معقولتر و ارزانتر است. بي ت

حفاظت از موزه ها، مجموعه ها و منابعي كه در اختيار آنهاست باعث از دست رفتن بزرگترين گنجينه هاي هنري، 

فرهنگي و علمي بشري مي شود. تاريخ دانش بشري در معرض خطر است. يومك مديران ملي و دانشگاهي را به 

 حفاظت از اين گنجينه هاست. انهاست دعوت مي كند كه همانپذيرفتن مسئوليتي كه متوجه آ
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