Aktivity medzi E.C.C.O. a KR
Na jar roku 2005 ako prvá reštaurátorská organizácia z krajín východného bloku
splnila Komora reštaurátorov podmienky a stala sa plným členom E.C.C.O.
Hneď od začiatku bolo geopolitické postavenie Komory využité na vytváranie
kontaktov medzi reštaurátorskými organizáciami v strednej a východnej Európe.
Naša delegátka – Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD. – ako členka exekutívy európskej
konfederácie pracuje na čele subkomisie pre nových členov a za jej pôsobenia do E.C.C.O.
vstúpili organizácie z Bulharska, Maďarska, Rumunska, Čiech, Malty, Slovinska
a Chorvátska.
KR poskytla podporné listy nevyhnutné na kandidatúru maďarskej a bulharskej
organizácii.
KR poskytla svoje priestory na zasadnutie výborov ECCO v rokoch 2006, 2012 a 2015.
Tieto zasadnutia bývajú spojené aj s rokovaniami so zástupcami ENCoRE. Jedného sa
zúčastnil aj zástupca VŠVU a KR.
V minulom roku sa dokonca v Bratislave, bez nákladov Komory reštaurátorov, konalo
valné zhromaždenie E.C.C.O., ktoré s podporou kancelárie a predstavenstva zorganizovala
podpredsedníčka KR, B. Davidson. Prítomnosť reštaurátorov z 19 krajín sme využili na
zviditeľnenie slovenského reštaurátorského diania, účelovo paralelne konaným
medzinárodným seminárom o reštaurovaní. Desať zahraničných reštaurátorov sa zúčastnilo
prednášok in situ v Nitrianskej Blatnici, Kostoľanoch pod Tríbečom a Nitre. S. Corr, M.
Julien a J. Šubic Prislan predniesli svoje prednášky na seminári v Bratislave.
Od prezidentky Susan Corr predstavenstvo a prednášajúci in situ dostali ďakovný list.
Zborníky zo seminárov o reštauriovaní sú prekladané do anglického jazyka
a distribuované členom výboru E.C.C.O. Predstavenstvo dbá na medzinárodné zastúpenie pri
organizovaní seminárov. Príspevky v angličtine sú podľa možností tlmočené bez nároku na
honorár.
Členské poplatky v ECCO sú 150 Euro + 6 Euro za každého člena organizácie ročne.
Cestovné náklady a ubytovanie na zasadnutiach hradí E.C.C.O.
Cestovné náklady na valné zhromaždenie raz ročne hradí KR – ubytovanie členom
výboru – teda aj B. Davidson hradí E.C.C.O.
Diéty delegáta sú 35Euro na jeden celý deň zasadnutia.
Na základe výmeny informácii predstavenstvo E.C.C.O. sformulovalo a zaslalo list
adresovaný predsedovi parlamentu SR a ministrovi kultúry, kde vysvetlilo svoje námietky
k pripravovanej novelizácii zákona, ktorá mala meniť požiadavky na vzdelanie požadované
na výkon reštaurovania v SR a podporu jedinečného, zákonom podporovaného systému KR
(preklad listu je zverejnený na webovej stránke KR).
V posledných dňoch bol prezidentkou E.C.C.O. odoslaný list ministrovi kultúry so
stanoviskom E.C.C.O. k prijatým zmenám legislatívy ohľadom požadovaného vzdelania pre
reštaurátorov pracujúcich vo verejnom záujme a overovaní ich odbornej praxe (preklad bude
k dispozícii v nasledujúcich dňoch).
Podpredsedníčka KR a zároveň generálna tajomníčka E.C.C.O. vždy pripomína
názorové odlišnosti v chápaní reštaurovania ako výtvarnej činnosti, ako odboru, ktorý sa na
Slovensku tradične študuje ako výtvarný.
Na základe členstva v E.C.C.O. KR vedela už dopredu o prijímaní smernice
o službách na trhu EÚ, kde sme vyrokovali výnimku. Uchádzali sme sa o pripomienkovanie
a vytvorili sme slovenský preklad európskej technickej normy terminológie starostlivosti
o ochranu kultúrneho dedičstva s národnými odkazmi na platnú slovenskú legislatívu
a zapojili sme sa do pripomienkovacieho konania k norme o procese konzervovania a
reštaurovania.
V súčasnosti B. Davidson zo svojej pozície iniciuje diskusiu o pojme kreativita
a potrebe výtvarnej prípravy v profesii reštaurátor.

