
  هاروز جهاني بناها و محوطه –فروردين)  29آوريل ( 18
  ها: ميراث براي نسل2018موضوع منتخب سال 

#heritage4generations 
  

سال  ضوع منتخب  سل«هاي ايكوموس جهاني براي روز جهاني بناها و محوطه 2018مو صاست كه كارگروه »هاميراث براي ن ص ن متخ
سكان و انتقال دانش از نسلي به نسل بعد گامي حياتي در برشكفتن فرهنگي است كه مشخصة تجربة بيان حكايات است. دار آن نوخاسته 

  انساني از ديرباز بوده است.
  
  ـ نلسون ماندال ». جوانان امروز رهبران فردا هستند«
  

  ايكوموس خواهان تجليل دو امر زير است: 2018هاي روز جهاني بناها و محوطه
  سلي دانش:ميانانتقال سل ن صول غايي تالش در جامعة جهاني براي تأكيد بر اهميت تبادل دانش ميان ن شاعة ا ها براي ا

  ايكوموس در حفاظت و حمايت از ميراث فرهنگي.
 :صان  رهبري جوانان ص شور متخ سته در هر ك سازماننوخا ستفادة خالق از دهيِ رويدادهايي خواهند بود كه هدايتگر  از راه ا

  .تر تمركز خواهد داشتتر جامعة بزرگقرار دادن بخش جوانبر مخاطبهاي عمومي رسانه
  

پرتجربه با انرژي و فعاالن غني و فزاينده خواهد شــد. تركيب دانش  هاييتبادلميراث ســبب ظهور فعاالن هاي گوناگون ارتباط ميان نســل
  .را ميسور خواهد كرددامات كنوني تر به اقباورانهرهيافتي كلدستيابي به تر پويايي اعضاي جوان

سلي هرتبادل ميان ميتفرصتي است براي تأكيد بر اه 2018هاي روز جهاني بناها و محوطه شت و تجليل ميراثمان گاه ن سدا كه موضوع پا
شامل موارد زير باشد ولي البته محدود به آنها نيست:  دتوانشود، ميها ميهايي كه موجب پرورش گفتگوي ميان نسلفعاليت شود.مطرح مي

ست ش سات تدريس و تربيت، مباحثه در ميزگرد، ن سخنراني، جل ضاي جوان و كنفرانس،  سخ اع سش و پا شامل پر شبانة عمومي كه  هاي 
  مجرب جوامع ميراثي متخصص و غيرمتخصص باشد، ديدارهاي تعاملي از آثار ميراثي.

صلي ارتباط در سانهروز جهاني بناها و محوطه راهبرد ا ست كه اطالعات مربوط به كلية رويدادها در ر هاي عمومي در اختيار همگان ها اين ا
  هاي عمومي شامل اين موارد خواهد بود:قرار بگيرد. كمپين كلي در رسانه

  

  هاي عمومي. اشتراك از طريق رسانهالف
شيروش صفحات چاپهاي ديواري نوع هاي ارتباط، از نخستين نقا شر در غارها تا پيدايي  سته باليدهب سپيده اند.شده، پيو عصري كه  دمدر 

ميراث قرار دارد. ارتباط از راه فعاالن ها در اختيار هاي پرشماري براي تبادل اطالعات و رساندن انديشهاند، انتخابخوانده» عصر اطالعات«
  اند.آموزش در كالس، امور اجرايي، و ثبت و تفسير در كارهاي ميداني بدل شده هاي رقومي به هنجار برايهاي عمومي و فناوريرسانه

ناوري خدام ف ـــت نديشــــهاس عة ا يدْ اشــــا جد باطي  يل ميهاي ارت يت از ميراث فرهنگي را نيز تســـه ما تگ هاي ح ـــ ند. هش ك
#heritage4generations ـــان با جامعة ها را كار خواهيم برد تا افراد و گروهروز بهمثابه ابتكار عملي بهرا به ـــهيم كردن تجاربش به س

شركت مي شويق كنيم. كساني كه اثري را مالقات يا در رويدادي  كار برند توانند اين هشتگ را بهكنند ميجهاني ايكوموس و فراتر از آن، ت
  كنند.برايشان ويژه است و با ديگراني مرتبط شوند كه از اين دست اقدامات مي تا بگويند چرا اين امور چنين

  كنيم تا:خود دعوت مينوخاستة هاي ملي را در پيوند با متخصصان كميته
صان عكس. 1 ص سته هايي از متخ صان نوخا ص صي يا گروههمراه با متخ ص شهورهاي تخ هاي ميراثي، بناها، مناظر محوطهدر مقابل با  م
ـــتفاده كنند. فر هنگي و يا در حال انجام يك اقدام فرهنگي بگيرند. از توضـــيحات جذاب دربارة مكان، يا قولي كوتاه و يا واقعيتي جالب اس



ضيحي جالب مي شيد! ديدي يا تو شتياق تواند خالق با ساكنان ا شن كند و كنجكاوي  نگاهي تازه به محوطة ميراثي، يا اقدام فرهنگي را رو
  زد.محل را برانگي

شبكهعكس. 2 صفحات كميتة ملي در  ستاگرام، بارگذاري كنيد. عكسهاي اجتماعي، از قبيل فيسها را در  هاي منتخب در وبگاه بوك و اين
هاي بدون حق خواهند عكسشـــود. از كســـاني كه ميرســـاني عمومي منتشـــر ميهاي اطالعيا صـــفحات ايكوموس جهاني در شـــبكه

كنيم كه عكسشان را به رساني يا وبگاه ايكوموس منتشر شود، خواهش ميهاي اطالعموس جهاني در شبكهشان در صفحات ايكورايتكپي
شاني  صريح كنيد كه  epwg.communications@icomos.orgن سال كنند (لطفاً ت ست و بايد به چه ار ستفاده از آنها آزاد ا سي حق ا ك

شاني ارجاع داد). گزيده شتراكي ايكوموس در ن صويرها را به آلبوم عكس ا  https://www.icomos.org/en/mediathequeاي از اين ت
  خواهيم افزود.

شياري دربارة محوطه ICOMOS#و  generations4#heritageهاي از هشتگ. 3 شاعة ه هاي ميراثي و ايكوموس براي كمك به ا
 ICOMOS#هاي كشورتان ترجمه كنيد اما هشتگ ها) را به زبانميراثـبرايـنسل#( generations4#heritageبهره بگيريد. هشتگ 

  ها ثابت است.در همة زبان
گوناگون اهالي و خادمان ميراث ترتيب دهيد و برگزار كنيد و آنها را در  هايهايي مانند گفتگو، مباحثه، و مصــاحبه را ميان نســلفعاليت. 4

  رساني عمومي پخش كنيد.هاي اطالعشبكه

  ب. همكاري با مجموعة ويدئوهاي ايكوموس
كنفرانس، جلسة معرفي هايشان، با ترتيب دادن اجتماع، خواهيم كه در كنار انتشار عكسالمللي علمي ميهاي بينهاي ملي و كميتهاز كميته

بوك آن و نقد پوستر، مصاحبه، تور و ديگر اقدامات آنها را به صورت ويدئو ضبط و در كانال يوتيوب ايكوموس جهاني و صفحة گروهي فيس
ساير آحاد جامعة جهاني استنوخاسته منتشر كنند. هدف از اين كار كمك به روح تبادل دانش ميان متخصصان برجسته و متخصصان  . و 

دهندة ظرفيت، خالقيت، و تنوع اعضاي كار خواهد رفت كه نشاندادن به چند مجموعة ويدئويي بهبرخي از رويدادهاي ضبط شده، در شكل
  هاي گوناگون است.ايكوموس در سن

  كنيم تا:المللي علمي را در پيوند با متخصصان در حال تكوين خود دعوت ميهاي بينهاي ملي و كميتهكميته
موس . ر1 كو ي كي ا بو فيســـ گروه  كرد و آن را در  بط  يي ضـــ ئو توان آن را بــه صـــورت ويــد ب هنــد كــه  تيــب د تر ويــدادي 
)29727787922https://www.facebook.com/groups// ــــكــــومــــوس ــــوب اي ــــي ــــوت ــــال ي ــــا در كــــان ) ي
)https://www.youtube.com/channel/UCI39Z5tdf8WTI3Gw7Zr3qRg.منتشر كنند (  
ــبط كنيد. الزم نيســت كيفيت ويدئوها در حد حرفه2 ــاعت براي هر رويداد يا مكان، ض اي . ويدئوهاي نه چندان بلند، حداكثر در حد يك س

  باشد، وضوح متعارف براي بينندگان كافي است.
ــان فعاالن اي از رويدادهاي مرتبط با ايكوموس، كه در آن . انواع تازه3 ــص ــند و هم متخص ــتهبا تجربة ميراث باش ، برقرار كنيد. اين نوخاس

سته هايي فراهم كند كه متخصصان تواند فرصترويدادها مي سابقه بتوانند در آنها ديدگاهنوخا شرفتها، پژوهشو متخخصان با ها، و ها، پي
ها را ميسر تعليم متقابل ديد كه مساهمت در انديشههايشان را در جلسة رسمي ايكوموس عرضه كنند. اين رويدادها را بايد به مثابه انديشه

  كند.مي
هاي نو هاي انديشهاي برگزار كنيد كه كمتر به آنها توجه شده، تا جرقههاي ميراثيهاي جالب در محوطه. ويدئوهاي خالق در بارة موضوع4

  دربارة اقدامات و خبرگي ميراثي را ممكن كنيد.
ساني كه مي5 شود، لطفاً ويدئوهاي بدون حق كپي. ك شر  شان در كانال يوتيوب ايكوموس منت شان يا پيوند بارگيري رايتخواهند رويدادهاي

  بفرستند تا ويدئوها در شبكة يوتيوب ايكوموس منتشر شود. s@icomos.orgepwg.communicationآنها را به نشاني 



  ج. نمونة تصوير
بينيد كه در آن متخصصان در فيليپين برگزار شد، در ادامه مي 2015اي كه در سال روزهتصويرهايي از انجمن ملي جوانان ميراث، رويداد پنج

اعضـــاي متعددي از ايكوموس فيليپين اين رويداد را در مقام برگزاركننده يا ســـخنران  جوانان عالقمند به ميراث شـــركت كردند.ميراثي با 
  حمايت كردند.

  

  

  مطابق دستورالعمل باال به تصويرها افزوده شده است. ICOMOS#و  generations4#heritageهاي هشتگ
  

  !ما را از رويدادهايتان آگاه كنيد
ــفند) از رويدادهاي برنامه 24( مارس 15لطفاً دبيرخانة ايكوموس جهاني را تا  ــده براي روز ريزياس آوريل باخبر كنيد تا بتوانيم آنها در  18ش

  وبگاه ايكوموس جهاني براي اطالع خانوادة جهاني ايكوموس منتشر كنيم.
ان را به روشني بيان كنيد هاي كوتاه مقصودتارسال كنيد (لطفاً با جمله calendrier@icomos.orgلطفاً اطالعات را در قالب زير به نشاني 

  را وارد كنيد). your country –April event  18و در بخش موضوع ايميل عبارت 
  

  عنوان رويداد
  دهندگانكه؟ سازمان

  چه؟ بيان مختصر رويداد
  كي؟ تاريخ

  كجا؟ كشور، شهر، نشاني
  ارتباط رسمي
  وبگاه رسمي

  ها: پوستر / جزوهپيوست
 


