La biblioteca visita el museu
11ª sessió: 19 de maig 2016: Dia Internacional dels Museus:
Museus i paisatges culturals

ICOM
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La xarxa de l'ICOM tria cada any un tema per al Dia Internacional dels Museus, l'objectiu és
compartir les preocupacions de la comunitat museística amb la societat.
En 2016 l'esdeveniment girarà al voltant del tema: Museus i Paisatges Culturals.
El tema «Museus i Paisatges Culturals» pressuposa una forma de responsabilitat dels museus
respecte al paisatge del que fan part, al qual poden aportar la seva contribució de coneixements i
competències pròpies, sent protagonistes actius de la seva gestió i bon manteniment. La missió
principal dels museus és vetllar sobre el patrimoni, que estigui dins o fora dels seus murs. La seva
vocació natural és d'ampliar la seva missió i desplegar les seves pròpies activitats en el camp obert
del patrimoni cultural i del paisatge que els acluca i del qual poden assumir la responsabilitat, en
graus diversos.
Ressaltar el llaç existent entre els museus i el patrimoni cultural, és també fer sorgir la idea de
museus com a centre territorial d'una protecció activa del paisatge cultural.

PAISATGE CULTURAL (Definició UNESCO)
Alguns llocs remeten a les tècniques específiques d’utilització de la terra les quals asseguren i
mantenen la biodiversitat. Altres, associats a les creences dels pobles, així com a les fortes
pràctiques artístiques i tradicionals, que donen testimoni de l’ excepcional relació espiritual entre
l'home i la natura.
Per donar a conèixer i mantenir la diversitat de les interaccions entre els éssers humans i el seu
entorn, per protegir les cultures tradicionals segueix viu, o per mantenir els passos d'aquells que
han desaparegut, aquests 88 llocs, incloent 4 llocs transfronterers i retirat de la llista d'un lloc web,
tenen va ser inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial com a paisatge cultural.
Els paisatges culturals - terrasses de cultiu, jardins, llocs sagrats, etc. – testimonien sobre el geni
creatiu de l'ésser humà, el desenvolupament social, així com el dinamisme espiritual i l’imaginari de
la humanitat. Formen part de la nostra identitat col·lectiva.
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Ciutat antiga del Quersonès tàuric i els seus Chora

Mont Perdut
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Boscos sagrats de kayes dels mijikenda

Paisatge cultural del cafè de Colòmbia
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