
Архіви  зберігають рішення, вчинки та спогади. Архіви є унікальним та незамінним спадком,  

який передається від одного покоління до іншого. З моменту створення архіви призначені, щоб        

зберігати свою цінність та значення. Вони є авторитетним джерелом інформації, необхідної     

для вчинення відповідальних та прозорих адміністративних дій. Архіви відіграють істотну   

роль у розвитку спільнот, допомагають зберігати пам'ять окремих осіб та громади в цілому,     

  

суспільство людей, сприяє демократії, захищає права громадян та поліпшує якість життя.    

З
■ унікальну якість архівів як автентичних доказів 

адміністративної, культурної та інтелектуальної 

■ життєву необхідність архівів для підтримки   

для захисту прав громадян, для формування особистої  
та громадської пам’яті; для розуміння минулого та 
документування сучасного, щоб направляти майбутні дії ;

■ різноманітність архівів для охоплення усіх сфер 

ефективності, відповідальності та прозорості бізнесу,

■ різноманітність форматів, в яких створюються архіви,  
включаючи паперові, електронні, аудіо візуальні та інші типи ;

■
 

роль архівістів як навчених професіоналів, які мають  
 

служать своїм спільнотам, надаючи допомогу у створенні 
матеріалів для архівів, їх відборі, збереженні та у   
забезпеченні доступу до них ;

■
 

колективну відповідальність усіх – громадян, місцевої
владита уряду, осіб, які відповідальні за прийняття рішень, 
власників та управителів особистими та громадськими 
архівами, архівістів та усіх спеціалістів, які працюють з

Відтак, ми беремо зобов’язання працювати   
   спільно для того, щоб

■ були прийняті та введені в дію національні політики та закони  
стосовно архівів ;

■ управління архівами здійснювалось компетентно та з належною 
увагою всіма інституціями, публічними чи приватними, які

■
 

на управління архівами, в тому числі для оплати праці  

ресурси ;

■
 

управління та збереження архівів здійснювалось таким чином,  
щоб забезпечити їх автентичність, достовірність, цілісність та  
зручність у використанні ;

■
 доступ до архівів мали усі бажаючі, дотримуючись при цьому 

відповідних законів та поважаючи права громадян, авторів,
власників та користувачів документів ;

■ 
громадянства.

Прийнято Генеральною Асамблеєю Міжнародної Ради Архівів,  
Осло, вересень 2010. Схвалено 36-ою сесією Генеральної 

УНІВЕРСАЛЬНА  
ДЕКЛАРАЦІЯ   
ПРО  АРХІВИ

дозволяють доповнювати цю пам’ять. Відкритий доступ до архівів збагачує наші знання про  

цією метою ми визнаємо

діяльності та як відображення еволюції спільнот ;  

спеціальну освіту, постійно вдосконалюють свої знання та  

інформацією – по відношенню до управління архівами.

людської діяльності ;

Конференції ЮНЕСКО Париж, листопад 2011.

архіви служили допомогою у плеканні відповідального  

спеціально підготовлених фахівців, виділялись достатні   

Декларація схваленa

Генеральної Конференції
ЮНЕСКО

36-oю сесією

створюють та використовують у своїй діяльності архіви ;


