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Հուլիսի 12-14, 2022

Հուլիսի 12, 2022
Ընդհանուր տեսություն
9:15 - 9:30 Բացման խոսք
9:30 - 10:00 Ընդհանուր ծանոթություն դասընթացի վերաբերյալ
10:00-12:30 Մշակույթի նախարարությունը և մշակույթի կազմակերպումը
Ֆրանսիայում
Բանախոս՝ Շարլ Պերսոնա
12:30 - 14:00 Ընդմիջում
14:00 - 17:00 Վերականգնողների կրթությունը Եվրոպայում և Ֆրանսիայում
- Պատմական ներածություն,
- Դեպի մասնագիտացում և մասնագիտական կարգերի ձեռքբերում,
- Ժառանգության ազգային ինստիտուտի ներկայացում
Բանախոս՝ Նատալի Պալմադ-Լե Դանտեք

Հուլիսի 13, 2022
9:30 – 12:30 Կանխարգելման և արտակարգ իրավիճակների դեպքում
կառավարման ծրագրեր. Ֆրանսիայի թանգարանների հետազոտության և
վերականգնման կենտրոնը և նրա դերը ֆրանսիական թանգարաններին օգնելու
և աջակցելու գործում
Ֆրանսիայում
մշակութային
արժեքների
պահպանման
ծրագրերի
իրականացում թանգարանների համար
12:30 – 14:00 Ընդմիջում
14:00 – 17:30
- Կապույտ Վահանը և նրա գործողությունները Ֆրանսիայում և արտերկրում
- Միջազգային մակարդակով առաջարկվող ռիսկերի վերլուծության և
արտակարգ իրավիճակների արձագանքման միջոցներ և ուղեցույցներ (ICCROM
և UNESCO)
- Հայաստանում համապատասխան իրավիճակների ներկայացում՝ ըստ տարբեր
դեպքերի. թանգարաններ, հուշարձաններ, հնագիտական վայրեր:
- Վերապատրաստման և տեղեկատվական հարցերի փոխանակում/քննարկում,
դրանց կարևորությունները
Բանախոս՝ Մարի Կուրսելոդ

Հուլիսի 13, 2022
Մշակութային ժառանգության պաշտպանության և պահպանման իրավական
համակարգեր. համեմատական իրավունքի մոտեցումներ
Կներկայացվեն և կվերլուծվեն մշակութային ժառանգության իրավունքների
հիմքում ընկած սկզբունքներն ու չափանիշները, որոնց իրականացումը ներառում
է նյութական և ոչ նյութական ժառանգությունը և այն չափանիշները, որոնք
կարգավորում են ժառանգության պահպանման և հանրային հասանելիության
իրավական հարցերը:
9։30 – 12։30 Ազգային ժառանգության ճանաչման ինստիտուցիոնալ և իրավական
եղանակները
- Ժառանգության իրավական սահմանումներ և որակավորումներ
- Պահպանության վերաբերյալ պարտականություն և պատասխանատվություն.
Ժառանգության պաշտպանության և պահպանության միջոցները, դրանց
փոխհարաբերությունները
սեփականատերերի,
տիրապետողների
և
օգտագործողների միջև.
- Ընդմիջում
- Ժառանգության իրավունքի կապերը քաղաքաշինության, հողօգտագործման
պլանավորման և շրջակա միջավայրի օրենսդրության հետ
- Փորձի փոխանակում և քննարկում
12:30 – 14:00: ընդմիջում
14:00 – 17:00 Ժառանգությանն առնչվող ազգային օրենսդրության ներառումը
միջազգային համատեքստում
- Ժառանգության կորստի կամ վերացման կանխարգելմանն ուղղված
միջոցառումներ, հատկապես ճգնաժամերի կամ հակամարտությունների
համատեքստում:
- Միջազգային իրավունքի ազդեցությունը մշակութային ժառանգությանը
վերաբերող ազգային օրենքների ստեղծման վրա:
Բանախոս՝ Վինսենթ Նեգրի
Ամփոփում

