The Association for Preservation Technology International
Associação Internacional para a Tecnologia da Preservação
APT é uma associação multidisciplinar
que se dedica a promoção das tecnologias mais adequadas à conservação do
patrimônio histórico e seu entorno. A
associação à APT oferece uma grande
oportunidade para o estabelecimento
de contatos profissionais, redes de
trabalho e troca de informações entre
as disciplinas que compõe o campo da
conservação.

Construindo Abóbodas, Curso Prático de
Construção de Abóbodas Catalãs na
Conferência Anual de APT em 2013
em Nova York
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Desde sua fundação em 1968,
associando especialistas americanos e
canadenses, APT tem tido uma grande
influência no movimento pela conservação do patrimônio cultural na América
do Norte. Conta atualmente com cerca
de 1.500 associados em mais de 30
países, incluindo, entre outros, restauradores, arquitetos, engenheiros,
conservadores, consultores, empreiteiros, curadores, arqueólogos, artesãos,
educadores, historiadores, paisagistas,
gestores, estudantes e técnicos.
O caráter internacional e interdisciplinar da APT, com suas excelentes
publicações, conferências, cursos de
treinamento, premiações, bolsas para
estudantes, capítulos regionais e seus
comitês técnicos fazem dela uma importante rede internacional no campo do
patrimônio cultural.
A APT Bulletin é uma revista trimestral com revisão dos artigos pelos
pares apresentando as tecnologias de
ponta no campo, novas aplicações das
tecnologias já estabelecidas e resenha
de novos livros relacionados ao campo
da tecnologia da conservação. Um
índice remissivo por autores e temas,
de todos os números publicados desde
1969 e atualizado a cada número, está
disponível na pagina da revista. Os
membros da Associação recebem ainda
uma newsletter bimensal Comuniqué
e podem baixar pela internet todo o conteúdo da revista pelo sistema JSTOR.
A Building Technology Heritage
Library (BTHL) é um arquivo digital de
catálogos e livros técnicos históricos
no campo da construção e técnicas
construtivas históricas. Com atualização
constante e direitos livres de copyright,
é uma preciosa fonte de pesquisa para
arquitetos, conservadores e outros profissionais interessados no tema.
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