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Пам’ятка містить довідкову інформацію про співробітництво України та
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури; розповідає про
українську історико-культурну, природну та нематеріальну спадщину, що
перебуває під охороною ЮНЕСКО. Видання доповнює список джерел про об'єкти
Світової спадщини ЮНЕСКО, які знаходяться на території України.
Видання призначене студентам, аспірантам, викладачам, працівникам
інформаційних служб, та іншим фахівцям, які досліджують міжнародне культурне
співробітництво України та ЮНЕСКО.

УДК 719:341.123.04(477)
ББК 79.1

Від укладача
Об’єкти Всесвітньої культурної спадщини, які включені до списку ЮНЕСКО,
представляють величезний інтерес для всього населення планети. Унікальні
природні і культурні об’єкти дають можливість зберегти ті неповторні куточки
природи і рукотворні пам’ятки, які демонструють багатство природи і можливості
людського розуму.
Серед об’єктів, що перебувають під охороною ЮНЕСКО, є окремі
архітектурні споруди й ансамблі (Акрополь, Херсонес, собори в Ам’єні і Шартрі),
історичні центри міст – Варшави і Санкт-Петербурга, Львова; зустрічаються цілі
міста – Бразиліа, Венеція разом з лагуною та інші. Є також археологічні
заповідники (Дельфи); національні парки – Морський парк Великого Бар’єрного
Рифа, Єллоустонський (США) та інші.
Українська історико-культурна спадщина величезна, формувалася вона
протягом багатьох століть під впливом різних народів. Крім історико-культурних
пам'яток наша держава має унікальні природні ресурси. Саме тому внесення
українських природних та історико-архітектурних об’єктів до Списку всесвітньої
спадщини людства має величезне значення у плані формування туристично
привабливого іміджу України, її інтеграції до світової спільноти.
Перша українська пам'ятка була включена до переліку об'єктів Світової
спадщини людства у 1990 році. Станом на початок 2014 року до цього переліку
входить сім українських об’єктів.
Метою видання «Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні» є:
ознайомлення із провідними напрямками співробітництва України та ЮНЕСКО;
інформування про основні положення Конвенції про охорону Всесвітньої
культурної і природної спадщини; характеристика українських об'єктів, внесених
до Світової спадщини ЮНЕСКО.
Структурно видання складається із шести розділів і додатків. У першому
розділі «Україна в ЮНЕСКО» розповідається про 60-річну діяльність України як
члена Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
Другий розділ «Світова спадщина ЮНЕСКО» містить інформацію про мету
створення списку Світової спадщини; переваги, які отримують об'єкти, внесені до
переліку унікальних культурних і природних цінностей людства.
Характеристика кожного із семи українських об’єктів, включених до переліку
Всесвітньої спадщини людства наводиться у третьому розділі «Список об'єктів
Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні».
Про мету і завдання охорони нематеріальної культурної спадщини світу
розповідається у четвертому розділі «Репрезентативний список нематеріальної
культурної спадщини людства». До нього увійшов також Перелік елементів
нематеріальної культурної спадщини України. Особлива увага приділена
Петриківському розпису – першому українському елементу, внесеному до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства
ЮНЕСКО.
У п’ятому розділі «Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу» розповідається про
міжнародну ініціативу, що має на меті забезпечити збереження документальної
спадщини за всю писемну історію людства, починаючи від папірусних сувоїв,
глиняних табличок і закінчуючи фільмами, звукозаписами або оцифрованими
файлами.

У шостому розділі пропонується бібліографічний покажчик джерел про
співпрацю України та ЮНЕСКО, українські природні і культурні об’єкти, внесені
до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО та Репрезентативного списку
нематеріальної культурної спадщини людства. Загальна кількість відібраних
джерел – 227, нумерація суцільна. Джерела згруповано за тематичним принципом,
всередині підрозділу – за абеткою авторів/назв.
При підготовці пам’ятки використовувалися матеріали офіційних сайтів:
Постійного
представництва
України
при
ЮНЕСКО
(http://unesco.mfa.gov.ua/ua/ukraine-unesco), Всеукраїнського благодійного Фонду
«Україна – ЮНЕСКО» (http://unesco.com.ua/ua/), Вільної енциклопедії
(http://uk.wikipedia.org) та ін.
Для зручності користування та всебічного розкриття змісту у виданні
пропонується довідковий аппарат, що включає передмову «Від укладача», іменний
покажчик, зміст.
Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 «Бібліографічний
запис. Бібіліографічний опис», ДСТУ 3582 – 97 «Скорочення слів в українській
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12 – 93
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила».
Видання призначене студентам, аспірантам, викладачам, працівникам
інформаційних служб, усім, хто досліджує співробітництво України та ЮНЕСКО.

Ганна Олександрівна Андрес,
канд. історичних наук, доцент

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.
ЇЇ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В ОХОРОНІ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ
Україна – держава багата культурною спадщиною, яка унаочнює сторінки її
складної і багатовікової історії. Наше історико-культурне надбання – це духовний,
економічний і соціальний капітал надзвичайно високої цінності, який разом із
природною спадщиною, є головною складовою національної самоповаги і відповідного
представлення нашої країни на міжнародному рівні. Збереження культурної спадщини
впливає на формування менталітету нації, стверджує спадкоємність одвічних цінностей
і традицій, формує базу для сталого розвитку суспільства.
Головною запорукою зростання української культури та духовного розвитку
суспільства є збереження та примноження культурного надбання, яке ми отримали у
спадок від попередніх поколінь. Нерухома культурна спадщина разом із рухомими
цінностями та нематеріальною спадщиною є унікальним культурним явищем, яке є
вагомою складовою світової культури, а також визначальним чинником формування
позитивного іміджу держави, зростанням її туристичної та інвестиційної привабливості.
Майже півтори тисячі міст і селищ та близько 8 тисячі сіл України мають цінні
об'єкти культурно-історічної спадщини. На державному обліку перебуває близько 140
тис. пам'яток, із них майже 49,8% – пам'ятки археології, майже 37% – пам'ятки історії,
понад 11% – пам'ятки архітектури та містобудування, і 2% – пам'ятки монументального
мистецтва, науки і техніки, садово-паркового мистецтва. На базі комплексів пам'яток,
що мають особливу культурну цінність, в Україні діє 63 історико-культурних
заповідника, третина з яких отримала статус національних.
Об'єкти культурної спадщини України демонструють яскраві прояви культурної
самобутності всього багатонаціонального населення нашої державі і є невід'ємною
частиною всесвітньої культурної спадщини людства.Забезпечення високого рівня
охорони об'єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів
державної влади, а розвиток міжнародної співпраці в цій галузі – вагома і необхідна
складова загальнодержавної культурної політики. Вивчення міжнародного досвіду та
впровадження передових напрацювань в повсякденну пам'яткоохоронну і музейну
справу створить умови для формування більш якісної пам’яткоохоронної практики на
національному рівні.
У нашої країни є все необхідне: багата культурна спадщина, неповторна
нематеріальна спадщина, унікальні пам’ятки природи. Україна має величезний
потенціал як для розвитку внутрішнього туризму, так і для заохочення іноземних
туристів. Таке поєднання дозволяє організувати туризм різних видів, що створить
умови сталого економічного розвитку регіонів.
Україна активно працює над покращенням свого міжнародного іміджу та
підвищенням туристичного потенціалу за рахунок розширення присутності у
Списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Держава забезпечує міжнародну
співпрацю в пам’яткоохоронній сфері, зокрема здійснюється забезпечення
координації діяльності органів охорони культурної спадщини, науково-дослідних
установ та громадських організацій щодо питань пов’язаних з участю у програмах
ЮНЕСКО і міжнародному співробітництві в рамках ЮНЕСКО та розширення

багатостороннього та двостороннього міжнародного співробітництва України у
галузі культури.
На 37-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (м. Париж) була схвалена
пропозиція України щодо включення до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО у
2014–2015 роках чотирьох ювілейних дат:
 200-річчя від дня народження поета Тараса Шевченка (9 березня 1814);
 150-річчя від дня народження поета Павла Грабовського (11 вересня 1864);
 150-річчя від дня народження письменника Михайла Коцюбинського (17
вересня 1864);
 200-річчя від дня народження композитора Михайла Вербицького (4 березня
1815).1
Активізацію співпраці України з ЮНЕСКО підтверджують нові номінації від
України, що за останній період були включені до Списку Всесвітньої спадщини.
Європейська частина континенту, загалом, найбільш широко представлена у
зазначеному списку. На 2014 рік у Список внесено 981 об’єкт пам’яток
всесвітнього значення, з яких 29 – транскордонних, 759 – пам’ятки культури, 193 –
пам’ятки природи. Однак, за останніми даними 2 об’єкти були виключені із
Списку, а 44 внесені в Список всесвітньої спадщини під загрозою.2
За даними ЮНЕСКО у 2014 році розподіл пам’яток всесвітнього значення у
світі виглядає наступним чином.
Регіон

Культурна Природна
спадщина спадщина

Змішаного
типу

загалом %

Африка

48

36

4

88

9%

Арабські країни

68

4

2

74

8%

Азія і
регіон

154

57

10

221

23%

Європа і Північна Америка 399

60

10

469

48%

Латинська Америка і країни
90
Карибського басейну

36

3

129

13%

загалом

193

29

981

100%

Тихоокеанський

759

Україна, як держава, що має 7 об’єктів включених до зазначеного переліку має
значний потенціал для більш широкого представлення в світі своєї культурної,
природної та нематеріальної спадщини.
Значення, що надається ЮНЕСКО нематеріальній спадщині, засвідчує факт
започаткування двох програм – «Живі скарби людства» 1993 р. і проголошення
«Шедеврів усної і нематеріальної спадщини людства» 1997 р.

Постійне представництво України при ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://unesco.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/unesco. – Назва з екрана.
2
State of Indigenous cultural heritage [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://whc.unesco.org/en/list/stat#d1. – Назва з екрана.
1

На 154 і 155 сесіях Виконавча рада ЮНЕСКО розробила положення про
надання статусу «Шедевра усної і нематеріальної спадщини людства» і
підкреслила значення усної спадщини як невід’ємної частини нематеріальної
спадщини людства. У 2001 р. було оголошено 19 номінантів – шедеврів усної і
нематеріальної спадщини людства.3
Започаткований ЮНЕСКО міжнародний проект «Проголошення шедеврів
усної і нематеріальної культурної спадщини» дав поштовх міжнародній діяльності і
сформував новий напрям охорони пам’яток на світовому рівні – охорона
нематеріальної культурної спадщини. Мета цього проекту полягає у збереженні
культурних особливостей, подальшому розвитку і збагаченню духовної спадщини.4
У сфері охорони нематеріальної спадщини, на основі більш тісного співробітництва
з державами-членами та неурядовими організаціями, а також зацікавленими інститутами
та асоціаціями, ЮНЕСКО здійснює практичну діяльність, яку можна звести до наступних
основних завдань: відродження та поширення традиційних культур і, головне реєстрація
культурних об’єктів. Останнє передбачає складання двох переліків: Репрезентативного
списку нематеріальної культурної спадщини та Списку нематеріальної культурної
спадщини,що знаходиться під загрозою.5
Історико-культурна та нематеріальна спадщина має величезне значення і вплив на
моральне і духовне життя суспільства. Значення розповсюдження знань про пам’ятки,
популяризацію культурного надбання як на міжнародному так і на національному рівнях
підкреслюється у найавторитетніших документах міжнародних організацій галузі –
ЮНЕСКО та Ради Європи.
Громадяни країни вчаться бачити красу, цінувати майстерність стародавніх зодчих,
зацікавлюються історією свого краю. І саме з цієї причини в нашій державі стає
актуальним значення популяризації цих цінностей, просвіта населення, а особливо
молоді – як майбутнього країни, «… моральної відповідальності перед людьми минулого
і одночасно перед людьми майбутнього…».6
Фахівці пам'яткоохоронної і музейної галузі розуміють важливість і значення
поширення знань про історико-культурну спадщину. Цей процес вимагає консолідації
зусиль не тільки музейників та пам'яткоохоронців, а й інших фахівців гуманітарної
сфери. Значення активної співпраці із бібліотеками тут не варто недооцінювати.
Бібліотеки є зберігачами і ретрансляторами історичної, наукової та культурної пам'яті,
посередниками в її передачі наступним поколінням і сприяють пробудженню інтересу
населення до історії народу, рідної мови, природи, архітектурі та культури взагалі.
Бібліотеки можуть сприяти збереженню, вивченню та популяризації культурної
спадщини країни, використовуючи для цього різні форми і методи бібліотечної роботи.
Різноманітна традиційна культура народів, що населяють Україну: ремесла,
фольклор, традиції, звичаї і т.д., дозволяє вивчити витоки традиційної культури, а
Мельничук О. І. Міжнародно–правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини /
О. І. Мельничук. – К. : Наук. Думка, 2008. – с. 74–75
4
Козлова И. Международный проект UNESCO «Провозглашение шедевров устного и
нематериального наследия человечества» / И. Козлова // Ориентиры культурной политики. – 2001.
– № 1. – С. 15–22.
5
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О. І. Мельничук. – К. : Наук. Думка, 2008. – с. 202.
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знання історії рідного міста і краю визначає успішність регіону в майбутньому. Потреба
у популяризації спадщини – як вагомої складової у збереженні історико-культурного
надбання та залучення до цього процесу дітей та молоді, дозволить забезпечити не
тільки формування свідомості щодо необхідності збереження пам’яток, а й сформує
необхідну толерантність, та повагу до культур інших народів. Популяризація – це
потенціал, якому варто надати пріоритетний рівень в справі охорони культурного
надбання нашої держави. Значення цього процесу розуміли ще за радянський період,
використовуючи поняття «пропаганда пам'яток історії та культури» у значені
«поширення знань про пам'ятки», а також як «широке залучення населення до вивчення
пам'ятників і участі в їх охороні».
Разом з тим, ця діяльність має бути спрямована на виконання головної мети:
збереження об'єктів культурної спадщини через поширення відомостей про пам’ятки,
шляхом впливу на громадську думку. З метою виключення розповсюдження
недостовірних фактів, популяризацією повинні займатися спеціалісти із відповідною
освітою у зазначеній галузі – майбутні фахівці, а сьогоднішні студенти музейники,
пам'ткоохоронці, археологи, культурологи, етнографи та ін.
Засоби популяризації культурної спадщини досить різноманітні – видання
збірок, путівників, навчальних посібників, створення інформаційних порталів, груп
у соціальних мережах, офіційних інтернет-сайтів та ін.
Робота з популяризації пам'яток історії та культури ведеться у регіонах
України, але фрагментарно і розрізнено, часто вона розрахована на місцевих
жителів, на рівні району, області і не дає уявлення про пам'ятки в інших регіонах
України. Робота з популяризації об'єктів культурної спадщини повинна
провадиться на національному рівні, носити комплексний характер, з такою метою
мають розроблятися державні програми.
Вагомим механізмом популяризації можуть бути окремі науково-популярні
видання, що в доступній формі представляються культурну спадщину всіх
областей держави, окремі визначні пам’ятки, традиції, або історію окремих
містечок і сіл України з історико-культурною спадщиною визначної цінності. Це
дозволить кожному жителю пишатися своїм містом, селом, і буде активно сприяти
патріотичному вихованню молоді.
Саме через усвідомлення вагомого значення культурної спадщини України, ми
зможемо зберегти свою індивідуальність, неповторність і ідентичність у
загальносвітовій культурі, а також створити платформу для її подальшого розвитку
та відповідно збереження від негативного впливу глобалізаційних процесів.
Видання «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні» є результатом
ініціативи, ґрунтовної наукової роботи співробітників наукової бібліотеки
КНУКіМ у тісній співпраці із музейниками та пам’яткоохоронцями кафедри історії
України і музеєзнавства, при підтримці провідних наукових установ галузі.
Ініціатива, започаткована фахівцями бібліотеки, має важливе значення як для
освіти покоління майбутніх фахівців музейної справи так і для підвищення рівня
обізнаності про культурну спадщину України для широкого загалу.
Маю надію, що такі проекти будуть мати продовження в майбутньому, що
створить можливості популяризувати багату історико-культурну спадщину нашої
держави. Тому що наш громадський обов’язок зберегти, вивчити, і передати свої
знання про культурну спадщину для наступних покоління, для розвитку нашої
культури.

Україна в ЮНЕСКО
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури, ЮНЕСКО (англ. United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization,
UNESCO) – міжнародна організація, спеціалізована
установа Організації Об'єднаних Націй у галузі
освіти, науки, культури, – сприяє ліквідації
неписьменності, національної культури, охороні
пам'яток культури.
Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури охоплює такі сфери:
 збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної
спадщини;
 розвиток мистецтв;
 сприяння розвитку сучасних культур;
 сприяння поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього
походження;
 поширення книг і читання шляхом сприяння розвитку книговидавничої
справи;
 розвиток індустрії культури та розробка політики в галузі культури;
 захист авторських і суміжних прав;
 аналіз взаємозв'язку між культурою та розвитком, врахування культурного
фактора у розвитку суспільства;
 розвиток культурного плюралізму та міжкультурного діалогу.
На початок 2013 року кількість країн-учасниць складала 195. Головний
осередок ЮНЕСКО знаходиться в Парижі.
УРСР стала членом ЮНЕСКО 12 травня 1954 р. З грудня 1962 року в Парижі
функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО. Координацію
діяльності національних інституцій, яка пов'язана з участю України в ЮНЕСКО,
здійснює Національна Комісія у справах ЮНЕСКО (діє з 1956 року)7.
Метою співробітництва України з ЮНЕСКО є зміцнення інтелектуального
потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів в гуманітарній
сфері, а також використання в національних інтересах можливостей і ресурсів
ЮНЕСКО та міжнародного досвіду співпраці у галузях освіти, науки, культури,
інформації та комунікації.
Представниками УРСР в ЮНЕСКО були: Ю. Кочубей (згодом заступник
міністерства закордонних справ УРСР, тепер заступник генерального директора
ЮНЕСКО), М. Решетняк, А. Зленко, В. Скофенко та ін.
Посол України у Франції Купчишин Олександр Михайлович призначений
також Постійним представником України при ЮНЕСКО.
Важливим напрямом співпраці з ЮНЕСКО є питання внесення ювілеїв
видатних діячів та історичних подій українського народу до Календаря пам'ятних
дат ЮНЕСКО та участь Організації у відзначенні цих ювілеїв. За період з 1996 р.
по 2011 р. до зазначеного переліку внесено 21 ювілейну дату. Зокрема, за участю
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ЮНЕСКО у 2006 р. було відзначено – 150-річчя з дня народження письменника
І. Франка та 100-річчя з дня народження письменника І. Багряного; у 2008 р. – 100річчя із дня народження фізика Л. Д. Ландау; у 2009 р. – 100-річчя з дня
народження художниці Марії Примаченко та 200-річчя з дня народження
письменника М.В. Гоголя; у 2010 р. – 500-річчя з дня народження Івана Федорова,
засновника друкарства в Білорусі, Росії та Україні (спільна заявка з Білоруссю та
РФ); у 2011 р. – 150-річчя з дня смерті письменника Т. Шевченка та 1000-ліття
заснування собору Софія Київська.
У рамках 36-ї та 37-ї сесій Генеральної конференції ЮНЕСКО були прийняті
рішення щодо внесення до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО нових дат:
– 100-річчя з дня народження академіка М. М. Амосова (2013 р.);
– 150-річчя з дня народження В. І. Вернадського (2013 р. – спільна заявка з РФ);
– 200-річчя від дня народження поета Тараса Шевченка (2014 р.);
– 150-річчя від дня народження поета Павла Грабовського (2014 р.);
– 150-річчя від дня народження письменника Михайла Коцюбинського (2014 р.);
– 200-річчя від дня народження композитора Михайла Вербицького (2015 р.).
У рамках ЮНЕСКО Україна виступила ініціатором багатьох міжнародних
програм та проектів. Зокрема, в ході 26-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО
вона ініціювала розгортання масової міжнародної кампанії по викоріненню
неписьменності. Ця кампанія набула широкого міжнародного визнання і лягла в
основу 20-річної програмної діяльності ЮНЕСКО в цій галузі.
Україна висунула також пропозицію про використання засобів інформації з
метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни, насильства і ненависті між
народами, що дало поштовх до розробки і прийняття відповідної Декларації (1978 р.).
Україна була серед ініціаторів розробки Декларації про раси і расові забобони,
започаткування проектів стосовно ролі ЮНЕСКО у встановленні нового
міжнародного економічного порядку, вивчення та поширення слов'янських культур
тощо.
На 27-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (1993 р.) Україна виступила з
ініціативою розробки «Програми культури миру». Ця ініціатива лягла в основу
переорієнтації діяльності ЮНЕСКО в напрямку зміцнення її етичної місії та ролі у
формуванні психології культури миру, клімату довіри і толерантності. На підставі
цієї пропозиції розроблено міждисциплінарний проект «На шляху до культури
миру» в рамках якого у 1999 р. в Києві під егідою Президента України та за
фінансовою
участю
ЮНЕСКО
проведено
Міжнародну
конференцію
«Демократичне врядування та культура миру в країнах Центральної, Східної та
Південно-Східної Європи».
В ході 29-ї сесії Генконференції ЮНЕСКО Україна ініціювала звернення до
ООН з метою проголошення ООН одного з років Міжнародним роком захисту,
збереження та відродження культурної спадщини. На 56-ї сесії Генеральної
асамблеї ООН ця ініціатива знайшла своє відображення – 2002 рік проголошено
ООН міжнародним роком із захисту світової культурної спадщини.
У вузах та наукових закладах України створено і діють 11 кафедр ЮНЕСКО в
галузях лінгвістики, філософії людського спілкування, застосування інформаційних
та комунікаційних технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики,
екології техногенних регіонів, кріобіології, клітинної і молекулярної нейробіології,
прав людини і демократії.

Важливе значення в плані поширення інформації про Україну, поглиблення
міжнародного співробітництва та її інтеграції в світову спільноту є внесення
українських історико-архітектурних об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та
нематеріальних елементів до Репрезентативного списку нематеріальної культурної
спадщини людства, а також включення українських біосферних заповідників до
Міжнародної мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО («Чорноморський», 1982
р.; «Асканія-Нова», 1982 р.; «Карпатський», 1992 р.; «Дунайський», 1998 р.;
«Шацький», 2002 р.
Вперше у світі у нашому регіоні, за безпосередньої участі України, створено
транскордонний тристоронній польсько-словацько-український біосферний
заповідник «Східні Карпати», 1998 р.; румунсько-український біосферний резерват
«Дельта Дунаю», 1998 р.; білорусько-українсько-польський біосферний резерват
«Західне Полісся», 2012 р.

Світова спадщина ЮНЕСКО
Світова спадщина ЮНЕСКО (англ. World
Heritage) – видатні культурні та природні цінності,
що становлять надбання усього людства. Ці цінності
перелічені в Списку ЮНЕСКО.
У 1972 р., на XVII сесії в Парижі, ЮНЕСКО
прийняла Конвенцію про охорону Всесвітньої
культурної і природної спадщини8 (вступила в силу в
1975 р.). Конвенція про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини грунтується на
тому, що деякі цінності культурної і природної
спадщини представляють винятковий інтерес для
всього світу і тому повинні вважатися частиною всесвітньої спадщини всього
людства.
Повністю поважаючи суверенітет держав, на території яких знаходиться
культурна і природна спадщина, і не порушуючи прав власності, передбачених
національним законодавством щодо цієї спадщини, держави – учасники Конвенції
визнають, що охорона всесвітньої спадщини є обов'язком всього міжнародного
співтовариства в цілому.
Головна мета списку Світової спадщини – зробити відомими і захистити
об'єкти, які є унікальними у своєму роді. Для цього були складені оціночні
критерії. Спочатку, у 1978 р. розробили критерії для об'єктів культурної спадщини.
Список налічував шість пунктів. Потім з'явилися природні об'єкти і для них список
з чотирьох пунктів. У 2005 р. всі критерії були зведені воєдино, і тепер кожен
об'єкт Світової спадщини має в своєму описі хоч би один з них. Номери критеріїв
позначаються римськими числами, написаними маленькими буквами (Додаток 1).
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Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО : міжнар. док. від
16.11.1972 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089. – Назва з
екрана.

Статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги:
 Додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і
культурних комплексів.
 Підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються.
 Сприяє популяризації включених у Список об'єктів і розвитку
альтернативних видів природокористування (в першу чергу, екологічного
туризму).
 Забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки
об'єктів Світової культурної і природної спадщини, в першу чергу, з Фонду
Світової спадщини.
 Сприяє організації моніторингу і контролю за станом збереження
природних і культурних об'єктів.
Станом на кінець червня 2013 року перелік об’єктів Світової спадщини
ЮНЕСКО налічує 981 об’єкт зі 160 країн, з них 759 – культурні пам’ятки, 193 –
природні та 29 – змішані. Держави, на території яких розташовані об'єкти Світової
спадщини, беруть на себе зобов'язання щодо їхнього збереження. Лідирують за
кількістю об’єктів Світової спадщини Італія (47), Іспанія (44) та Китай (45).

Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО
в Україні
Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини 12 жовтня 1988 року, а перший український
об'єкт увійшов до переліку Світової спадщини 1990 року.
Станом на 2013 рік Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні
налічував 7 найменувань, що становить близько 0,7% від загальної кількості
об'єктів Світової спадщини у світі (981 станом на 2013 рік):
1. Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами,
Києво-Печерська лавра» (внесено у 1990 р.);
2. Ансамбль історичного центру м. Львів (1998 р.);
3. Транскордонний (10 країн) об’єкт «Дуга Струве» (геодезичні пункти
Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин, 2007 р.);
4. Об’єкт природної спадщини «Букові праліси Карпат» (спільна
українсько-словацька транскордонна номінація, 2007 р.);
5. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.).
6. Дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (2013);
7. Античне місто-держава Херсонес Таврійський та його хора (2013).
З-поміж 7 об'єктів 6 є об'єктами культурного й 1 – природного типу.
Із перелічених об'єктів один, а саме: Собор Святої Софії у Києві та КиєвоПечерська лавра визнані шедевром творчого людського генія (критерій і).
Розподіл українських об'єктів Світової спадщини за критеріями:
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—

Список пам'яток зазнавав змін та розширювався у 2005, 2008 та 2011 роках.
Так, 2005 року зазнала змін буферна зона об'єкта «Київ: собор святої Софії та
прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра», 2008 року незначних змін зазнав
об'єкт «Ансамбль історичного центру Львова», а 2011 року об'єкт «Букові праліси
Карпат» було розширено за рахунок включення до Списку об'єктів Світової
спадщини давніх букових лісів Німеччини.
4 з 7 українських об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО повністю
знаходяться в межах території України. Інші 3 пам'ятки частково перебувають на
території інших держав:
- Пункти геодезичної дуги Струве розміщені також у Норвегії, Швеції,
Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литві, Білорусі та Молдові;
- Букові праліси знаходяться також у Німеччині та Словаччині;
- Дерев'яні церкви карпатського регіону перебувають також на території
Польщі.
Крім того, у переліку об’єктів-кандидатів на включення до Списку
всесвітньої спадщини знаходяться 15 українських об’єктів (у дужках зазначено рік
внесення до попереднього списку), а саме:


Невідповідність кількості об'єктів у таблиці з загальною кількістю об'єктів зумовлена тим,
що одна пам'ятка може відповідати кільком критеріям.

а) десять об’єктів культурної спадщини:
– «Торгівельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції. Від
Середземного до Чорного моря» (2010);
– «Київ: Cобор Святої Софії з монастирськими спорудами, Кирилівська та
Андріївська церкви, Києво-Печерська лавра» (розширення об’єкта «Київ: Собор Святої
Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська лавра»), (2009);
– Історичний центр міста-порта Одеса, (2009);
– Астрономічні обсерваторії України (2008);
– Миколаївська астрономічна обсерваторія (2007);
– комплекс об’єктів УІ – ХУІ століть Судакської фортеці (2007);
– археологічний комплекс «Кам’яна могила» (2006);
– Бахчисарайський ханський палац (2003);
– Історичний центр м. Чернігів (1989);
– Культурний ландшафт та каньйон м. Кам’янець-Подільський (1989);
б) один об’єкт природної спадщини:
– біосферний заповідник «Асканія-Нова» (1989);
в) два об’єкти змішаного типу:
– дендрологічний парк «Софіївка» (2000);
– Могила Тараса Шевченка і Шевченківський національний заповідник (1989).

3.1. Київ: Софійський собор і пов'язані з ним монастирські будівлі,
Києво-Печерська лавра

Київський Софійський собор

Розташування: Київ.
Час створення: 1018 р.
Рік внесення до списку: 1990 (незначні зміни 2005).
Собор святої Софії – Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський
Собор – християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури та
монументального живопису ХІ–ХVІІІ століть, одна з небагатьох уцілілих споруд
часів Київської Русі. Одна з найголовніших християнських святинь Східної
Європи, історичний центр Київської митрополії.
Храм закладено 4 листопада 1011 р., освячено 11 травня 1018 р., спорудження
розпочав Володимир Великий, завершив Ярослав Мудрий.
Ансамбль Софії Київської включає: Софійський собор, Дзвіницю, Будинок
митрополита, Трапезну церкву, Братський корпус, Бурсу, Консисторію, Південну
в'їзну вежу, Браму Заборовського, Келії, Монастирський готель.
Збереглися 260 кв. метрів мозаїк та 3 тисячі кв. метрів фресок. Особливу
цінність становлять мозаїки ХІ ст., які прикрашають головні частини храму –
центральну баню і головний вівтар; зображені основні персонажі християнського
віровчення. Вони розташовані в строгому порядку згідно з «небесною ієрархією».
Навряд чи десь в Європі можна знайти стільки фресок та мозаїк ХІ сторіччя, що
збереглися в одній церкві.
Шедевром мистецтва мозаїки вважається зображення Оранти – фігури Святої
Діви Марії, руки якої підняті в молитві, – розміщеної в центральній апсиді. Мозаїка
має 6 метрів в вишину. Унікальність: виконана на внутрішній поверхні куполу
Собору, з різних точок Оранта виглядає зображеною у різних позах — стоячи,
схилившись у молитві чи на колінах.

Києво-Печерська лавра

Розташування: Київ.
Час створення: 1051 р.
Рік внесення до списку: 1990 (незначні зміни 2005).
Успенська Києво-Печерська лавра – одна з найбільших святинь православ’я
України, визначна пам'ятка історії та архітектури, діючий монастир Української
православної церкви Московського патріархату зі статусом лаври.
Від часу свого заснування як печерного монастиря у 1051 р. Києво-Печерська
обитель була постійним центром православ'я на Русі. На території Верхньої лаври
діє Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, якому було
надано статус національного у 1996 р. Монастирське життя зосереджене в Нижній
лаврі. Обидві частини лаври відкриті для відвідувачів.
Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври склався протягом майже
дев'яти століть та відобразив розвиток культури і духовності, зміну стилістичних
напрямків у мистецтві, процес удосконалення інженерних конструкцій. Він
органічно пов'язаний з унікальним наддніпрянським ландшафтом і формує силует
Києва з боку Дніпра.
Сучасний лаврський ансамбль розташований на площі 22 га і поділяється на
такі частини:
–
Верхня лавра
–
Ближні печери
–
Дальні печери
–
Гостинний двір.
Більшість монастирських будівель і споруд мають архітектурні форми
українського бароко середини XVIII ст.
Велика Лаврська дзвіниця побудована у 1731–1744 рр. Має висоту 96,52 м.
Аби піднятися на її верхівку необхідно подолати 374 сходинки.

Церква Спаса на Берестові

Розташування: Київ.
Час створення: XII–XVII століття.
Рік внесення до списку: 1990 (незначні зміни 2005).
Церква Спаса на Берестові – стародавня церква на околиці Берестове,
пам'ятка архітектури XI–XII ст. Розташована за межею фортечних мурів КиєвоПечерської лаври, проте вважається частиною історико-архітектурного ансамблю
лаври, і разом з нею у 1990 році була включена до списку об'єктів Світової
спадщини ЮНЕСКО.
Точна дата побудови достеменно не відома. За традиційною версією, церква
була зведена в період правління київського князя Володимира Мономаха між 1113 і
1125 рр. як головний собор Спасо-Перображенського монастиря. Після
зруйнування Києва в 1240 р. протягом декількох століть перебувала в занепаді.
У 1640–1644 роках зусиллями Київського митрополита Петра Могили будівля
церкви, від якої до того часу залишилась тільки західна частина, була відновлена в
стилі українського бароко і заново розписана. На початку XIX ст. прибудована
триярусна дзвіниця в стилі класицизму.
Більша частина давніх фундаментів, які не були використані при відбудові,
законсервована і музеєфікована. В інтер'єрі храму збереглись розписи XVII ст., а
також віднайдено фрагменти фресок XII ст.
У церкві Спаса на Берестові похований засновник Москви Юрій Долгорукий.

3.2. Ансамбль історичного центру Львова

Розташування: Львів.
Час створення: XIII–XVIII століття.
Рік внесення до списку: 1998 (незначні зміни 2008).
Історичний центр Львова, або Старе місто – історично перший район Львова,
де було засновано місто, яким воно довгий час обмежувалося, і звідки розвивалося;
політичний, економічний і культурний центр Львова.
Територія ансамблю історичного центру складається зі 120 га давньоруської та
середньовічної частини міста Львова та території собору св. Юра на Святоюрській
горі. Буферна зона Ансамблю
історичного
центру визначена межами
історичного ареалу і становить близько 3000 га.
Згідно з археологічними даними, перше поселення на цих теренах з'явилося
ще у ХІІ столітті в районі сучасної площі Старий Ринок. В середині ХІІІ століття
князь Данило Галицький Романович на місці поселення заснував Львів у його
сучасному вигляді.
У подальшому розвиток середмістя відбувався в південному напрямку, де
було закладено нову Ринкову площу та міські квартали. Нове середмістя було
оточене трьома рядами оборонних стін, валами і ровами. На західному рубежі
окрім рукотворних твердинь як природній оборонний елемент використано русло
ріки Полтви. До середини ХУІІІ століття, місто було обмежене оборонними
спорудами, що не дозволяли йому рости.
У Львові знаходиться найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні.

3.3. Геодезична дуга Струве

Час створення:1816–1855 рр.
Рік внесення до списку: 2005.
Дуга Струве («Російсько-Скандинавська дуга») – мережа старих
тріангуляційних вимірювальних пунктів, довжиною 2820 км, орієнтована з півночі
на південь, прокладена приблизно вздовж 25-градусного меридіану східної довготи
від узбережжя Північно-Льодовитого океану (пункт Фуґленес) до Чорного моря
(пункт Старо-Некрасівка). Дуга Струве – найдовший градусний вимір дуги
меридіана коли-небуть проведене наземними дослідниками до ХХ століття.
Спочатку «дуга» складалася з 265 триангуляційних пунктів, розташованих
поблизу вершин 258 трикутників (полігонів), що мали спільну сторону. 13 пунктів
були основними і являли собою суміщені астрономо-геодезичні пункти.
Закладення цих астрономічних точок у ХІХ ст. дозволило російським астрономам
на чолі з Вільгельмом Струве достовірно встановити розмір та форму Землі.
Виміри, проведені на Дузі Струве, дозволили обчислити довжину земного
меридіана з такою точністю, що навіть сучасні спостереження з супутників
виправили їх всього на два сантиметри.
Вся дуга розділена на дві головні геодезичні частини:
Південна дуга, між Старо-Некрасівкою, 45°20' і Гогландом, 60°05',
протяжністю 14°45'.
Північна дуга між Гогландом, 60°05' і Фугленесом, 70°40', протяжністю 10°35'.
У момент створення Дуга пролягала по території двох держав – Російської
імперії та унії Швеції та Норвегії. Відповідно, виділяють:
 Руську дугу, протяжністю 20°30', між широтами 45°20' і 65°50' – від
південної точки на Дунаї до містечка Торніо у Фінляндії (раніше
гарнізонне місто Російської імперії).

 Скандинавську дугу, протяжністю 4°50' , між широтами 65°50' і 70°40' – між
Торніо і Фугленесом, кінцевою північної точкою.
Робота по закладці геодезичних пунктів спостереження почалася у 1816 році і тривала
40 років.
Геодезична Дуга Струве – перша в історії ЮНЕСКО науково-технічна пам’ятка, що
проходить уздовж меридіану через десять країн Європи: Норвегію, Фінляндію,
Швецію, Естонію, Латвію, Литву, Росію, Білорусь, Молдову та Україну.
У ході спеціальних пошуково-геодезичних робіт, здійснених в останні роки за активної
співпраці вчених зацікавлених країн, далеко не всі з початкових пунктів були
виявлені, багато з них виявилися сильно зруйнованими. Тому до складу об'єкта
Всесвітньої спадщини були включені лише найбільш добре вцілілі пункти – всього
34 (в т.ч. в Білорусії – 5 пунктів, на Україні – 4 , в Росії – 2 , у Молдавії – 1) .
Пункти геодезичної дуги Струве в Україні: «Катеринівка» (Хмельницька обл., с.
Катеринівка); «Фельштин» (Хмельницька обл., с. Гвардійське); «Баранівка»
(Хмельницька обл., с. Баранівка); «Старо-Некрасівка» (Одеська обл., с. Стара
Некрасівка).

3.4.

Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини

Розташування: Закарпатська область, Рахівський і Тячівський райони.
Рік внесення до списку: 2007 (розширено 2011).
Букові праліси Карпат – транснаціональний серійний природний об'єкт, що
складається з десяти окремих масивів, які розташовані вздовж осі завдовжки 185
км. Простягається від Рахівських гір та Чорногірського хребта в Україні на захід
Полонинським хребтом до гір Буковські Врхи та Вигорлат у Словаччині.
Українсько-словацький об'єкт «Букові праліси Карпат» займає площу 77971,6 га, з
яких 29278,9 га складають заповідне ядро, а 48692,7 га – буферну зону.

Майже 70% території належить Карпатському біосферному заповіднику.
Решта входить до складу Ужанського національного природного парку, і лиш
четверта її частка розташована у межах Східної Словаччини.
На світовому рівні цей об'єкт становить надзвичайну цінність як взірець
недоторканих природних комплексів помірних лісів. Він репрезентує
найзавершеніші й найповніші екологічні моделі, де відображено процеси, що
відбуваються в чистих та мішаних лісостанах за різноманітних природнокліматичних умов.
Лише тут найкраще зберігся неоціненний генофонд бука лісового (Fagus
sylvatica) та ряду інших видів з його ареалу.
«Букові праліси Карпат» є надзвичайно важливим об'єктом для розуміння
повної картини історії та еволюції роду бука (Fagus), який завдяки своїй
поширеності у північній півкулі є глобально важливим. Бук є однією із
найважливіших складових помірних широколистяних лісів, які колись займали
40% території Європи.
У порівнянні з іншими лісовими об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
букові праліси Карпат вирізняються специфічною флорою та фауною (особливо
троглобіонтних видів), які додають екологічної комплексності та завершеності цим
екосистемам.

3.5. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації

Розташування: Чернівці.
Час створення: 1864–1882 рр.
Рік внесення до списку: 2011.
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації – найвизначніший
архітектурний шедевр Західної України, яскравий зразок постромантичних
тенденцій в архітектурі, збудований в дусі еклектики. Властивості архітектурнопросторового композиційного вирішення архітектурного ансамблю надало
підстави називати його чудом Сходу. Після завершення будівництва місто Чернівці
отримало метафоричну назву Єрусалиму на Пруті.
Комплекс у своїй сукупності нагадує середньовічний замок. Двір з трьох
боків замкнутий корпусами, які утворюють парадний курдонер, що нагадує
своєрідний бароковий церемоніальний двір.
Резиденція стала духовним символом толерантності буковинського краю,
симбіозом архітектурних стилів і культур усіх народів, що проживали у цій
місцевості. Контури стін відображають вплив візантійської та романської
архітектур. Мавританські елементи – вежі з куполами, які схожі на мінарети –
нагадують про особливості культової архітектури сходу. Готичний стиль
виражається у структурі дахів, декоративних деталях, динаміці куполу домашньої
митрополичої церкви. І над усім цим домінує різьба і розпис геометричної
гуцульської орнаментики в оздобленні дахів та стель парадних залів.
Ансамбль Митрополичої резиденції складається з трьох монументальних споруд –
корпусів: «Митрополичого», «Семінарського» та «Монастирського».
Митрополичий корпус є домінантою
всього комплексу. У ньому знаходились
житлові,
адміністративні
та
репрезентативпі приміщення, а також
розкішні зали, де влаштовувались аудієнції
високим гостям і відбувалися єпархіальні
засідання. В цій будівлі розміщалися
служби
митрополичої
канцелярії
й
консисторії та адміністрація православного
фонду.

Серед головних приміщень палацу — великий, з масивними колонами, вестибюль
на першому поверсі, та «Мармурова», «Червона», «Зелена» та «Блакитна» зали на
другому.
Семінарський корпус розташований
ліворуч від «Головної брами». Корпус
споруджено у формі кириличної літери
«П»,
який
разом
з
«ТрьохСвятительською
церквою»
та
з'єднуючими
галереями,
утворють
квадрат з внутрішнім зеленим двориком.
У його західних кутах виділяються дві
квадратні вежі з чотирискатними дахами.
Нижній ярус галереї сформований у
вигляді аркади, декорованої ажурними
кованими
решітками.
Ризаліти
«Семінарського корпусу» завершуються бюргерсько–німецькими щипцями.
Монастирський корпус (інші назви – «Гостинний корпус», «Присвітерій»),
розташований праворуч від «Головної
брами». У архітектурному плані –
двоповерхова споруда прямокутної форми.
Центральна вісь корпусу утворюється
граційною
багато-рівневою
баштою
квадратної форми, з балконом над
парадним входом та чотирма годинниками.
Справжньою родзинкою є вінець із
«Зірок Давида», на який спирається
вежова маківка з стилізованим хрестом
на шпилі. Цим архітектурним рішенням
творці підкреслили спадковість православ’я, як і загалом християнства, від
біблійної старозавітної традиції, спільної для юдеїв і і християн, а також
увіковічнили пам’ять про грошову допомогу, надану буковинській православній
митрополії єврейською громадою міста. Дах корпусу, орнаментований
різнобарвною черепицею, нагадує гуцульський ліжник.

3.6. Дерев'яні церкви Карпатського регіону
в Польщі та Україні
Рік внесення до списку: 2013.
Українські дерев'яні храми – прекрасні і автентичні пам'ятки, в яких
найбільше виражені національні риси архітектури. В Україні збереглося близько 2
тисяч об'єктів дерев'яної сакральної архітектури. Польща та Україна вирішили
об'єднати свої зусилля у боротьбі за світове визнання. Дві країни подали спільну
транскордонну заявку «Дерев'яні церкви Карпатського регіону в Польщі та
Україні», яку було підтримано в червні 2013 року. У результаті – до Списку
світової культурної спадщини потрапили 16 історично цінних унікальних
дерев'яних церков: по 8 від України та Польщі.

З української сторони – 4 із Львівської області, по 2 від Закарпатської та
Івано-Франківської. Церкви представляють такі типи архітектури: гуцульський
(Україна), галицький (чотири Україна і дві на території Польщі), бойківський (дві в
Україні та одна в Польщі) і лемківський (всі п'ять на території Польщі).
«Розташований на східній околиці Східної Європи, транснаціональний об'єкт
включає вибірку з 16-ти церков, храмів, збудованих з горизонтальних дерев'яних
колод у період між XVI і XIX ст. православними та греко-католицькими
громадами. Вони репрезентують культурне самовиявлення чотирьох етнографічних
груп та напрацьовані ними впродовж віків зовнішні, декоративні та технічні
властивості. Церкви наслідують автентичну будівельну традицію, що має коріння у
православному церковному зодчестві, переплетеному з елементами місцевої
традиції та символічними посиланнями на космогонічну картину церковної
громади. Церкви збудовані тридільними у плані й увінчуються чотири- або
восьмигранними верхами й куполами. Їх доповнюють дерев'яні дзвіниці,
іконостаси, поліхромічні стінописи, а також церковні брами, подвір'я і цвинтарі.9.

Церква Святого Духа
Розташування: Львівська
область, Жовківський район,
село Потелич.
Час створення: 1502 р.
Найстаріша дерев'яна церква
Львівщини та найстаріший
український тридільний дерев’яний
храм. Яскравий приклад забудови
бойківського типу з ступінчастопірамідальним перекриттям.
Заможні місцеві гончарі звели її на
свої кошти на місці спаленого
татарами колишнього храму Бориса
і Гліба. Існує переказ про те, що у церкві Святого Духа бував на Літургії Богдан
Хмельницький.
Однією з найбільших унікальностей церкви св. Духа є її монументальний
стінопис, який датується 1620–1640 рр. Окрім того, що розписи є одні з
найдавніших і добре збережені, їх цінність полягає ще й у довершенності і
цілісності по всьому храму. Ікона «Деісус» виконана відомим іконописцем Іваном
Рутковичем у 1683 р.
Поряд з церквою знаходиться дерев'яна квадратова в плані двоярусна 20метрова вежа-дзвіниця, збудована у той самий час, що і церква. Дзвінницю
ремонтував майстер Казимир Домінікович у 1736 р.

9

Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://whc.unesco.org/en/news/1043. – Назва з екрана.

Церква Собору Пресвятої Богородиці
Розташування: Львівська область,
Турківський район, село Матків.
Час створення: 1838 р.
Видатна
пам'ятка
бойківської
архітектури
та
монументального
мистецтва. Церква тризруба, триверха.
Квадратні
зруби
(нава
ширша)
розташовані по осі захід-схід. Обабіч
вівтаря прилягають невеликі прямокутні
ризниці. Основні об'єми завершують
восьмибічні верхи, над навою з п'ятьма
заломами. А над вівтарем і бабинцем – з
чотирма заломами, що увінчані шоломовими банями з маківками і хрестами.
Оперізує церкву піддашшя оперте на східчасті виступи вінчів зрубів, під яким на
західному фасаді влаштований засклений ґанок.

Церква Святої Трійці
Розташування:
Львівська область, місто Жовква.
Час створення: 1720 р.
Видатна пам'ятка архітектури та
монументального
мистецтва
галицької школи. Першу будівлю
церкви звели 1601 року. 17 червня
1719 р. вибухнула пожежа, яка
знищила все Львівське передмістя і
храм Пресвятої Трійці. Нову церкву
збудовано 1720 р. коштом парафіян та
королевича Костянтина на місці
згорілої.
Церква становить собою дерев'яну, тризрубну будівлю із цегляною добудовою
– ризницею. Білокам'яне обрамлення вікон та портал перенесені сюди із розібраної
замкової вежі.
У храмі знаходиться п'ятиярусний іконостас, що налічує приблизно 50 ікон,
створений майстрами Жовківської школи малярства та різьби Івана Рутковича на
початку XVIII ст. В іконописі втілено новаторський пошук – образи святих
наділені елементами українського типажу. Іконостас виготовлений з липи, його
декор має глибоке різьблення, котре виконав Ігнатій Стобенський.

Церква святого Юра
Розташування: Львівська
область, місто Дрогобич.
Час створення: 1502 р.
Пам'ятка галицької дерев'яної
архітектури кінця XV – початку
XVI ст., одна з найкраще
збережених.
Тридільна (тризрубна) в плані
церква з квадратною головною
навою і двома гранчастими бічними
криласами
(конхами)
та
гранчастими зрубами вівтаря і
притвору (бабинцями), перевезена у 1656 р. з карпатського села Надієвого. Церкву
обміняли на сіль, розібрали та перевезли до Дрогобича на волах. Встановили на
місці попередньої церкви, яка згоріла. У 1678 р. поруч збудували дзвіницю. Церкву
святого Юра декілька разів ремонтували, але вона не втратила свого первісного
вигляду.
Низ церкви обведений широким опасанням у вигляді аркади-ґалерії на
стовпах. Над бабинцем хори з аркою-ґалерією і Введенська каплиця. Церква
увінчана над головними зрубами трьома верхами без заломів, а криласи малими
верхами з одним заломом, всі на восьмибічних підбанниках.
Інтер'єр церкви розписаний фресками, виконаними під керівництвом Стефана
Маляра, поповича Медицького. Крім релігійних композицій присутній багатий
декоративний орнамент переважно рослинного характеру.

Церква Святого Духа
Розташування: ІваноФранківська область,
місто Рогатин.
Час створення: 1598 р.
Церква Святого Духа
(церква Зішестя Святого Духа)
побудована в 1-й половині XVII
ст., хоча й дотепер офіційно
датується 1598 роком – ця дата
віднайдена в інтер'єрі церкви на
північній стіні центрального
зрубу (нави) і прочитана
парохом церкви о. Іполитом
Дзеровичем наприкінці XIX ст.
Композиційну основу пам'ятки становлять монументальний четверик нави з
шестигранними зрубами бабинця й вівтаря, а також приставлена до західної стіни
бабинця каркасна дзвіниця квадратної в плані форми.

Церква є однією з найвидатніших пам'яток галицької школи дерев'яної
архітектури, а Святодухівський іконостас належить до визначних надбань як
українського, так і світового мистецтва.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Розташування: ІваноФранківська область,
Коломийський район,
село Нижній Вербіж.
Час створення: 1808 р.
П’ятибанна церква Різдва
Богородиці не належить до
типологічної
групи
гуцульських дерев'яних споруд,
а повторює форми сакральних
споруд
Поділля
та
Слобожанщини. Розташована у
західній частині села на схилі
пагорба. Церква, що походить з
ХІХ ст., згідно з переказами, побудована на колишньому монастирищі, про що
свідчать залишки оборонного рову, який перетинає територію пам’ятки з
південного заходу.
Територія пам’ятки складається з церковного подвір’я, яке займає північносхідну частину мису; старого цвинтаря ХІХ – поч. ХХ ст., що займає південнозахідну частину та цвинтаря ХХ ст., який розташований у західній частині мису і
простягається до глибокого яру, що обмежує територію пам’ятки з заходу. В
горішній частині схилів по периметру подвір’я у 1930-х рр. влаштовано монолітну
бетонну огорожу з двома входами на територію. У північно-східній частині
подвір’я, при східному пряслі огорожі знаходиться квадратова в плані двоярусна
дзвіннниця. З південно-західного боку церковне подвір’я межує зі старим
цвинтарем на якому збереглася каплиця з родинними похованнями та могили з
традиційними кам’яними хрестами. Територія пам’ятки становить 2,22 га.

Церква Вознесіння Господнього
Розташування:
Закарпатська область,
Рахівський район,
селище Ясіня.
Час створення: XVI
століття.
Церква є досконалим
зразком
церковного
будівництва для дерев'яних
храмів
Гуцульщини
(без
жодного
цвяха).
Має
унікальне
співвідношеннях
бічних та центральної частин.
Збудована із гладко тесаних
колод, має ґонтові покрівлі дахів та маленькі ліхтарики над ними. На одвірку
церкви вирізано декоративну композицію з трьох хрестів і дату спорудження 1824
р. Всередині збережено чудовий іконостас. Назва Струківськї церкви походить від
прізвища засновника села Івана Струка, який збудував каплицю на місці
теперішньої церкви, а пагорб з церквою люди вважають святим.
Дзвінниця збудована у 1813 р. Складає з церквою єдиний ансамбль. За
своїми архітектурними та художніми якостями займає почесне місце серед
найдосконаліших витворів закарпатського народного зодчества. Нижній
чотиристінний зрубний ярус вище піддашшя переходить у восьмерик, котрий
оптично ділиться на три частини дашками. Восьмисхилий шатровий верх увінчує
главка з хрестом. Світло і тінь вимальовують вишукані форми, акцентують
горизонтальні членування, окреслюють кожну деталь дзвіниці. Висота смерекової
споруди – 11 метрів. Переповідають, що вона була перенесена до Вознесенської
церкви в 1895 р. від знищеної пожежею церкви в північній частині селища.

Церква святого Михайла
Розташування:
Закарпатська область,
Великоберезнянський
район, село Ужок.
Час створення: 1745 р.
Церква є візитівкою Закарпаття,
одна з найцікавіших споруд бойківського
стилю. Збудована у 1745 р. майстрами П.
Чернеївим і І. Ціганініком. Своїми
лаконічними формами храм чудово
вписується в гірський ландшафт. Три
квадратних в плані зруби визначили
композицію його обсягів, де домінанта
належить середньому, верх якого має два квадратних в плані заломи і шатрове
завершення. Гору над вівтарем зроблено більш низькою і з одним заломом. Над
бабинцем влаштована невелика дзвіниця, яка за висотою набагато перевищує
вівтарний верх, але нижче центрального, що позбавляє маси храму нерухомості і
вносить в його загальну композицію елемент динаміки та мальовничості.
Церква дерев'яна, побудована з ялинових брусів. Покрита ґонтом. Тризрубна,
триверха. За виглядом і конструктивним рішенням пам'ятник належить до
бойківської школі народної архітектури, проте, на відміну від неї, західний верх
перевищує східний. Біля церкви стоїть класична верховинська дерев'яна дзвіниця,
квадратна в плані, двоярусна, вкрита чотирисхилим шатром, збудована у 1927 році.
***
Дерев'яні церкви, розташовані на теренах Польщі теж, по суті, є
українськими. Вони відповідають унікальній українській традиції та свого часу
використовувалися (або й використовуються) нашими земляками: церква святого
Архангела Михаїла у Брунарах (Малопольське воєводство; 1830 р.), церква святої
Параскеви у Квятоні (Малопольське воєводство; 1810 р.), церква Покрови
Богородиці в Овчарах (Малопольське
воєводство; 1653 р.), церква святого
Якова в Поворознику (Малопольське
воєводство, XVII ст.), церква святої
Параскеви в Радружі (Підкарпатське
воєводство; 1583 р.), церква святого
Архангела Михаїла в Смільнику
(Підкарпатське воєводство; 1791 р.),
церква святого Архангела Михаїла в
Туринську
(Підкарпатське
воєводство; 1803 р.), церква Різдва
Пресвятої Богородиці в Хотинці
(Підкарпатське воєводство; 1731 р.).

Лемківська церква у Брунарах (нині Польща). Після виселення українців з цієї
території храм передано польській католицькій церкві

3.7. Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора
Розташування:
Севастополь
Час створення: IV ст. до
н. е.–XII ст. н. е.
Рік внесення до списку:
2013.
Херсонес Таврійський
(дав.-гр. Χερσόνησος —
χερσόνησος (ге¯ херсоне¯сос)
значить
«півострів»,
за
середньовіччя Херсон, у
слов'янських
джерелах
Корсунь). Хора – сільськогосподарська округа навколо Херсонесу.
Заснований 422–421 рр. до н. е. грецькими вихідцями з Гераклеї Понтійської
як грецька колонія на північному узбережжі Чорного моря і за античної доби став
важливим торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного
узбережжя Криму. Розташований у південно-західній частині Криму, біля
Карантинної бухти. Економічний і політичний розквіт Херсонесу Таврійського
припадав на IV–II ст. до н. е. Він був демократичною державою, карбував власну
монету.
Основою економіки було виноградарство, рибний промисел, ремесла і
торгівля (збіжжям, а також худобою та рибою) з іншими грецькими містами,
скіфами й таврами. У V столітті Херсонес увійшов до складу Візантійської Імперії.
З V по XI століття Херсонес залишався найбільшим містом на північному березі
Чорного моря і важливим центром візантійської культури. У I столітті до н. е.
Херсонес втратив демократичну форму правління, потрапивши в залежність від
Римської імперії і довго служив основним форпостом її політики в Північному
Причорномор'ї.
Унікальна збереженість археологічних знахідок дає змогу створити на базі
Херсонеса Таврійського перший в Україні археологічний парк.
В даний час на території Херсонеса розташований Національний заповідник
«Херсонес Таврійський», створений на базі Херсонеського ІсторикоАрхеологічного Музею-Заповідника, відкритого 1892 р. на базі археологічних
знахідок з розкопів Херсонеса. У фондах музею близько 200.000 експонатів з V ст.
до Різдва Христового до ХV ст. (понад 5000 в експозиції).
На території заповідника розташовані визначні пам’ятки: Базиліка, Вежа
Зенона, Амфітеатр, Храм з ковчегом, Уваровська базиліка, Підземний храммавзолей, монетний двір та ін.
Експозиції відображають античну і середньовічну історію Херсонесу.
Відвідувачі можуть оглянути залишки оборонних споруд, вулиць, площ, будинків,
термів, міського водосховища, монетного двору. У музеї представлені цікаві
експонати епіграфіки Херсонесу, скульптурна колекція, мозаїки, монети.

Репрезентативний список
нематеріальної культурної спадщини людства
Про нематеріальність деяких видів культурної спадщини людства вперше в
історії ЮНЕСКО розпочали мову на Всесвітній конференції в Мехіко у 1982 р. У
1989 р., міжнародна організація ЮНЕСКО прийняла «Рекомендації ООН про
збереження традиційної культури і фольклору»10 всього людства.
Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини була прийнята
Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 жовтня 2003 р.11 У ній беруть участь 139
країн. Правом номінування до списків нематеріальної культурної спадщини
користуються країни, які ратифікували Конвенцію про охорону нематеріальної
культурної спадщини (151 держава). Перш ніж подавати елементи до розгляду,
будь-яка країна повинна мати свої національні (місцеві/регіональні) переліки
нематеріальної культурної спадщини. Крім того, ЮНЕСКО сформовано певні
критерії включення до списків/реєстрів ЮНЕСКО елементів нематеріальної
культурної спадщини та практик її охорони.
Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, термін «нематеріальна культурна
спадщина» означає «звичаї, форми представлення та вираження, знання і навички,
а також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори,
визнані співтовариствами, групами і, в деяких випадках, окремими особами в
якості частини їх культурної спадщини».12 Тобто, іншими словами – це культурнодуховні особливості, які й вирізняють один етнос від іншого, формуючи його
національну ідентичність.
Нематеріальна культурна спадщина проявляється, за Конвенцією, у таких
галузях 13 :
 усних традиціях та формах вираження, що охоплюють також мову, як
носія нематеріальної культурної спадщини;
 виконавських мистецтвах;
 звичаях, обрядах, святах;
 знаннях та практиках, пов’язаних з природою та всесвітом;
 традиційних ремеслах (народних художніх промислах).
Згідно із Конвенціює «охорона нематеріальної культурної спадщини» означає
«заходи, спрямовані на забезпечення життєздатності нематеріальної культурної
спадщини, у тому числі її ідентифікації, документування, дослідження, збереження,
захисту, популяризацію, підвищення її ролі, її передачу, зокрема шляхом
формальної та неформальної освіти, а також відродження різних аспектів такої
спадщини».

10

Рекомендація ООН про збереження традиційної культури та фольклору [Електронний ресурс] //
Національний
центр
народної
культури
«Музей
Івана
Гончара».
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Режим
доступу:
http://etnoua.info/novyny/rekomendacija-oon-pro-zberezhennja-folkloru/. – Назва з екрана.
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На сьогодні ЮНЕСКО сформовано ряд списків/реєстрів нематеріальної
культурної спадщини людства та практик її охорони, зокрема:

Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової
охорони (31 номінація з 15 країн).

Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини
людства (включає 257 об’єктів, поданих 86 країнами) – аналог Списку світової
культурної спадщини. Він забезпечує наочність і популярність нематеріальній
культурній спадщині та має сприяти поглибленню усвідомлення її значення та
заохочення діалогу на основі поваги до культурного різноманіття.

Реєстр передового досвіду (має 10 позицій). Містить кращі практики
(програми, проекти, заходи) з охорони нематеріальної культурної спадщини, що
найкраще відображають принципи і цілі Конвенції.
Лідерами з внесення своїх об’єктів до Списку є Китай (37 позицій) та Японія
(21). Росія та Білорусь мають відповідно два та один об’єкти.
Власне об’єкти є надзвичайно різноманітними. Це й колективні номінації,
подані від кількох країн (аргентинське танго, середземноморська кухня, ісламське
свято Навруз), так і індивідуальні, як то Киргизьке мистецтво виготовлення
традиційних повстяних килимів, вірменський епос «Давид Сасунський» чи
традиційний чоловічий словацький танець вербунк, в якому зображається навчання
селян, завербованих до армії. Як свято, що потребує захисту через міграцію
населення в міста та втрату інтересу до нього серед молоді було визнано
традиційний білоруський новорічний обряд Царі Колєди, відомий з XVII ст. та
поширений в селі Семежово. Від Росії ще в 2008 р. було номіновано культурний
простір та усну творчість семейських старовірів Забайкалля та якутський героїчний
епос «Олонхо».
Україна приєдналася до Конвенції у 2008 році (Закон України №132 від
06.03.2008 р.).14 У грудні 2012 року Міністром культури України було сформовано
Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України (Наказ Міністерства
№1521)15, який сьогодні переглядається незалежними експертами та фахівцями.
Зокрема, до зазначеного вище Списку попередньо включено такі елементи:
1) Косівська кераміка як традиційне ремесло Карпатського регіону (територія
побутування – Івано-Франківська обл., м. Косів);
2) Кролевецькі ткані рушники – традиційна техніка перебору з ремізночовниковим ткацтвом у поєднанні червоно-білих кольорів (територія побутування
– Сумська обл., м. Кролевець);
3) Опішнянська кераміка – гончарне традиційне мистецтво (територія
побутування – Полтавська обл., Зіньківський район, смт. Опішне);
4) Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство
(територія побутування – Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, смт.
Петриківка).
14
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Петриківський розпис
Першим українським елементом, внесеним 5 грудня 2013 року до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО
став Петриківський розпис.
Петриківський розпис, або «петриківка» – українське декоративноорнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпропетровщині в
селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.
Хутір Петриківка був заснований у 1772 р. останнім кошовим отаманом
Запорізької Січі Петром Калнишевським. Світові «Петриківку» відкрив у ХІХ
столітті один з найзначніших українських істориків та етнографів Дмитро
Яворницький.

Під час 8 сесії Міжурядового Комітету з питань Нематеріальної Культурної Спадщини
(ЮНЕСКО), коли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини
людства було включено перший елемент від України – «Петриківський декоративний
розпис як феномен українського орнаментального народного малярства»,
м. Баку (Азербайджан), грудень 2013 р.
С. Є. Пахлова, наук. співробітник УЦКД Міністерства культури України,
В. С. Балюрко, заст. міністра культури України (2013–2014 р.).

Визначальними рисами розпису, що відрізняють його від інших видів
малярства, є техніка виконання, візерунки, їх кольори, біле або світло-жовте тло.

Петриківський розпис бере початок з настінного розпису придніпровських
хат. Селяни розмальовували свої хати зовні та зсередини, зображали найчастіше
квіти, іноді жанрові сценки з життя.
На фарби брали кольорову глину
й відвари з трав, ягід, овочів. Такі
фарби були недовговічними, тому
щороку до Великодня господарі
створювали
нові
малюнки.
Вважалося, у кого хата ліпше
розмальована - у того й життя краще
буде. З часом народні умільці почали
малювати композиції з квітів на
папері («мальовки») та продавати на
ярмарку недорого «на радість», для
прикрашання печей та стін.
Свої шедеври мешканці села
створюють за допомогою пензликів, паличок, обмотаних тканинами або просто
пальцями. Кожна господиня прагнула зробити свій будинок наймальовнічишим,
вважалося, що яскраві красиві картини є зовнішнім проявом духовних багатств
внутрішнього світу людини. Найстаранніших господарочок в Петриківці називали
«чепурушками». Саме вони передавали навички розпису з покоління в покоління.
З настанням Першої світової війни, а потім
внаслідок
колективізації
1920-х
років,
що
супроводжувалась
репресіями
проти
українців,
петриківський розпис як промисел занепав. Після 1936
року, коли в Києві відкрилась перша виставка народної
творчості, на якій були показані твори художників із
Петриківки, про них дізналася вся Україна, прийшло і
офіційне визнання.
Техніка малювання «від себе» є однією з
визначальних рис петриківського розпису, що відрізняє
його від інших технік декоративного малярства.
Характерною рисою петриківського розпису є те, що весь малюнок розпису, ніби
розгорнутий на площині стіни, аркуша паперу чи декоративної тарілки, має
поверхневе зображення. При цьому лінії стебел і гілок не перетинаються між
собою, а багато елементів розпису (квіти, листя, ягоди) мають силуетне
зображення, що само собою підкреслює декоративне зображення розпису. Фігури
птахів, звірів, людей мають здебільшого контурне зображення. Тварин малюють у
профіль, а квіти – в анфас.
Основними традиційними композиційними
сюжетами петриківського розпису є декоративні
панно, що нагадують мануфактурні килими XIX
сторіччя, «вазон», «букет», окрему «гілочку» і
«фриз». Ці види композицій використовувалися в
настінному розписі як компоненти архітектурного
декору інтер'єра. Характерною рисою традиційної

композиції, петриківського «букета» є розташування в його центрі трьох великих
квіток, зі сторін яких відгалужуються менші за розміром квіточки і бутони, що
завершуються граціозно вигнутими вусиками і стеблинками лугових трав.
Класичними елементами петриківського
живопису є рослини. Основними мотивами
розпису є польові квіти, гілки калини, мальви,
півонії, айстри. Характерними є зображення
акантового листя (місцева назва – папороть),
пуп`янків, перистого ажурного листя. Інколи
квіти та ягоди поєднуються з птахами, ще рідше
зустрічаються зображення тварин і людини, які
повинні мати дещо фантастичний вигляд.
Традиційним для «петриківки» є жар-птах –
міфічна істота, яка приносить щастя, з
фантастичними візерунками по всьому тулубі, а не звичайний різнокольоровий
птах.
Головна колірна гама класичного петриківського розпису – червоно-зелена, а
побічна – жовто-синя.
Справжній петриківський розпис має бути лише на білому або світло-жовтому
тлі, але не на чорному, бо початки цього мистецького ремесла – у побутовому розписі
печей та хатніх стін, які на Україні здавна білилися в білий колір.
«Петриківський розпис – це не просто гарні картини, там безліч символів, які в
давнину були оберегами, прикрашали життя»16. Мак символізує боротьбу любові
та ненависті, життя і смерті, волошки – молоде покоління. Червоний колір – добро,
темно-коричневий – зло. Оскільки червоного в розписі найбільше, добро
перемагає.
Букет означає вічне дерево життя, нескінченну
єдність людини та природи, соняшник – це
оберіг домашнього вогнища. Цибулинка – сім’я,
єдність, спадкоємність традицій. Калина –
жіночий символ. Будь-яка птаха є вісником
сонця на землі. Але, наприклад, зозуля є
символом вічного кола життя, півень – гармонії
та нового початку.
Одним з найяскравіших представників
петриківської школи декоративного розпису був
Федір Панко. Цілу плеяду майстрів декоративного розпису виховала Тетяна Пата.
До когорти її учнів належать Марфа Тимченко, Віра Павленко, Галина ПавленкоЧерниченко та інші.
Щоб майстри селища могли доводити покупцям
автентичність своєї продукції у 2013 році створено логотип
«Петриківка».
У Києві є церква, оздоблена петриківським розписом.
Внутрішню частину Свято-Юріївського храму, що належить
Київському патріархату, за кілька тижнів розписали
16

Войтенко Анна. Народитися художником можна, якщо місце народження – Петриківка [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://petrykivkapaint.livejournal.com. – Назва з екрана.

художниці із села Петриківка Галина Назаренко та Ірина Кібець. Це перший храм в
Україні та світі, розписаний петриківським розписом. Він розташований на
Михайлівській площі.

Розпис у храмі відповідає православним християнським звичаям, кожна квітка
і колір мають своє символічне значення. Оскільки храм присвячено святому
великомученику Юрію (Георгію) Переможцю, а колір мучеників – червоний, то в
оздобленні багато червоних «юріївських» хрестів.

Легенда виникнення петриківського розпису
Легенда про виникнення петриківського розпису реставрована за допомогою
переказів місцевих жителів, зокрема «чепурушок», котрі є носіями яскравого та
самобутнього петриківського розпису.
В невеличкому селі, що розкинулося на берегах мальовничої річки Чаплинки,
на землях, які ніколи не знали кріпацтва, мирно та дружно мешкали селяни. Серед
них жила велика і працелюбна родина, але при цьому бідна.

Якось навесні вся родина поїхала на ярмарок, тільки старшу дочку Оксану
залишили, аби наглядала за господарством. Впоравшись з домашніми справами,
дівчина зайшла до оселі, щоб перепочити. І саме в цей момент її увагу привернула
нещодавно вибілена стіна. Дивлячись на неї, вона згадала батьків, яких вона щиро
любила та поважала. Дівчина вирішила створити щось таке, що потішило б маму,
тата, сестер та братів.
Оксана зробила фарби декількох кольорів з природних матеріалів. Зелений
видобула із зеленого соковитого листя папоротника, жовтий – з відвару польових
трав, червоний – з відвару буряка, який якраз був залишений на печі у горщику.
Щоб фарби стали густішими та краще лягали, вона розвела їх з жовтком.
Інструменти для малювання дівчина також зробила власноруч – щіточку скрутила з
палички та пасемця котячої шерсті, а з рогозу вирізала рогозинку.

Підготувавши інструменти з фарбами, чепурушка взялася за справу. І тут
сталось диво. На білій стіні враз розквітли польові квіти, зачервоніли мальви,
спалахнули жовтим цвітом кульбабки, налились соками кетяги калини. А далі, на
велике здивування дівчини, з-під намальованих квітів та різнотрав’я залопотіла
крилами золота жар-птиця. Вона враз вилетіла на подвір’я та почала кружляти над
селом.

Саме ця жар-птиця принесла родині достаток та благополуччя, а мешканці
селища й досі вважають, що всі, хто зустріне цього чудо-птаха, більше ніколи не
знатиме бід та злиднів.

Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу»
Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу»
(Memory of the World Programme) – міжнародна
ініціатива, розпочата у 1992 р. Має на меті
забезпечення
визнання
документальної
спадщини, що має міжнародне, регіональне та
національне значення, ведення реєстру цієї
спадщини та присудження емблеми з метою її
ідентифікації.
Пам'ять світу – це документальна спадщина (документована колективна
пам'ять народів світу), яка являє собою значну частину світового культурного
надбання. Завдяки ній можна прослідкувати еволюцію думки, відкриттів та
досягнень суспільства.
Всесвітнє документальне надбання розглядається як результат творчості
людей різних співтовариств та культур упродовж багатьох століть, що не
обов'язково погоджується з нинішніми національними державами. Таким чином,
Програма готова визнавати, наприклад, документальну спадщину як етнічних
меншин всередині країн, так і окремих культур, що перетинають кордони декількох
сучасних держав.
Загалом програма охоплює документальну спадщину за всю писемну історію
людства, починаючи від папірусних сувоїв або глиняних табличок і закінчуючи
фільмами, звукозаписами або оцифрованими файлами. Не існує ані занадто старих,
ані занадто нових матеріалів.
Концепція Програми «Пам'ять світу» полягає у тому, що всесвітня
документальна спадщина є загальним надбанням, вона повинна усіляко оберігатися
та захищатися в інтересах усіх, повинна бути доступною всім на постійній основі,
без якихось перешкод і з відповідним визнанням культурних традицій та
особливостей.
Програма «Пам'ять світу» має три основні мети:
 Сприяння забезпеченню збереження всесвітнього документального
надбання шляхом використання найвідповідніших методів.
 Надання допомоги щодо забезпечення загального доступу до
документального надбання.
 Розповсюдження у світовому масштабі інформації про існування та
значення цього документального надбання.
Завдання програми полягає у популяризації та захисті всесвітньої
документальної спадщини та забезпеченні загального та постійного доступу до неї,
шляхом здійснення оцифрування найбільш цінних документальних пам’яток та
формування загальнодоступних електронних ресурсів.
Основним критерієм включення документальних пам’яток до Програми
«Пам’ять світу» є їхнє всесвітнє значення. ЮНЕСКО проводить досить жорсткий
відбір – лише не більше 50% запропонованих для включення в реєстр пам’яток
туди потрапляє.
Реєстр «Пам'ять світу» (Memory of the World Register) містить перелік
документального надбання, яке було запропоновано для включення Міжнародним
консультативним комітетом та затверджено Генеральним директором ЮНЕСКО як
таке, що відповідає критеріям світового значення.

Існують три типи реєстрів Програми:
– міжнародний
– регіональний
– національний.
Реєстр «Пам`ять світу» створено у 1997 році. Станом на червень 2013 року
реєстр налічує 299 документів і документальних колекцій з п’яти континентів.
У ньому містяться документи на різних носіях з різноманітних матеріалів
(камінь, кіноплівка, пергамент, магнітна стрічка). Серед них – оригінальні
грамофонні платівки із записом музики уругвайського композитора Карлоса
Гарделя; золоті списки імператорських іспитів часів династії Цин, листи
намібійського вождя Хендріка Вітбуя, Біблія Гутенберга, «Дев'ята симфонія»
Бетховена та «Пісня про Нібелунгів». У цьому списку є карти Російської імперії,
Євангеліє Хитрово кінця XIV ст., а також рукописи і листування Ганса Хрістіана
Андерсена, фільми братів Люм’єр, праця Миколи Коперника.
Станом на 2010 р. Україна не мала національного реєстру документальної
спадщини.

Об’єкти України у Міжнародному реєстрі «Пам'ять світу»
Станом на 2013 рік від України до міжнародного
реєстру «Пам'ять світу» включено два об’єкти:
 2005 рік – зібрання фонографічних записів
єврейського музичного фольклору (1912–1947)
записане на воскових валиках Едісона.
 2009 рік – транснаціональний об’єкт від
декількох країн, у тому числі і України – архів
Радзивіллів та Несвізька бібліотечна колекція.
На включення до міжнародного реєстру «Пам'ять світу»
Україна номінувалася декілька раз. У 2005 р. на включення до реєстру були
запропоновані:
–
Нікомедійське Євангеліє (кін. XII – поч. XIII ст.) / Національна
бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ;
–
Пересопницьке Євангеліє (1556–1561) / Національна бібліотека
України імені В. І. Вернадського, Київ;
–
Зібрання фонографічних записів єврейського музичного
фольклору (1912 –1947) / – Національна бібліотека України імені В. І.
Вернадського, Київ.
Перші дві пропозиції було відхилено, а третя була прийнята.
У 2007 р. на включення до реєстру була запропонована:
– ІРМОС: Колекція українських і білоруських нотолінійних ірмолоїв XVI –
XVIII ст. / – Український католичний університет, Львів. Пропозицію було
відхилено.
У 2009 р. була прийнята пропозиція від Білорусі (спільна з Литвою,
Польщею, Російською Федерацією, Україною та Фінляндією) на включення до
реєстру пам'ятки:
– Архіви Радзивіллів та Несвіжська бібліотечна колекція /
Центральний архів історичних записів, Варшава

Національний історичний архів Білорусі, Мінськ
Державний історичний архів Литви, Вільнюс
Центральний державний історичний архів України, Київ
Центральна наукова бібліотека НАН Білорусі, Мінськ
Національна бібліотека Білорусі, Мінськ
Президентська бібліотека Республіки Білорусь, Мінськ
Бібліотека Російської академії наук, Санкт-Петербург
Наукова бібліотека Московського державного університету, Москва
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Додаток 1

Критерії оцінки об’єктів Світової спадщини
Культурні критерії
(i) Об'єкт є шедевром людського творчого генія.
(ii) Об'єкт свідчить про значний взаємовплив людських цінностей в даний період
часу або в певному культурному просторі, в архітектурі або в технологіях, в
монументальному мистецтві, в плануванні міст або створенні ландшафтів.
(iii) Об'єкт є унікальним або принаймні винятковим для культурної традиції або
цивілізації, яка існує досі або вже зникла.
(iv) Об'єкт є видатним прикладом конструкції, архітектурного або технологічного
ансамблю або ландшафту, що ілюструє значущий період людської історії.
(v) Об'єкт є видатним прикладом людської традиційної споруди, з традиційним
використанням землі або моря, будучи зразком культури (або культур) або людської
взаємодії з навколишнім середовищем, особливо якщо вона стає вразливою через сильний
вплив необоротних змін.
(vi) Об'єкт безпосередньо або матеріально пов'язаний з подіями або існуючими
традиціями, з ідеями, віруваннями, з художніми або літературними творами і має
виняткову світову важливість. (На думку комітету ЮНЕСКО цей критерій повинен
переважно використовуватися разом з яким-небудь ще критерієм або критеріями).
Природні критерії
(vii) Об'єкт є природним феноменом або простором виняткової природної краси і
естетичної важливості.
(viii) Об'єкт є видатним зразком головних етапів історії Землі, зокрема пам'ятником
минулого, символом геологічних процесів, що відбуваються, розвитку рельєфу або
символом геоморфичних або фізіографічних особливостей.
(ix) Об'єкт є видатним зразком екологічних або біологічних процесів, що
відбуваються, в еволюції і розвитку земних, прісноводих, берегових і морських екосистем
і рослинних і тваринних співтовариств.
(x) Об'єкт включає найважливіше або найзначніше природне місце існування для
збереження в ній біологічного різноманіття, зокрема зникаючих видів виняткової світової
цінності з погляду науки і охорони.
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Кандидати від України на включення до Світової спадщини ЮНЕСКО
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