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11 квітня 2014 року на офіційному веб-сайт і
Центрального державного електронного архіву
України презентовано унікальну онлайн-виставку
архівних копій веб-сайт ів «Світова спадщина ЮНЕСКО
в Україні». Про це RegioNews повідомили у
Центральному архіві.

«За ініціативою електронного архіву у 2013 році
проводилася робота щодо створення архівної
колекції веб-сайт ів для пост ійного зберігання
«Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні». Найбільш
цікаві фото та відео матеріали, розміщені на веб-сайтах, відтепер представлені на онлайн-
виставці», − повідомила директор Центрального державного електронного архіву, Олена
Ус.

До колекції увійшли 7 об’єкт ів, що включені до Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні та
присвячені важливим культурним та природним пам’яткам в Україні, які становлять
надбання всього людства. Це, зокрема, собор святої Софії і пов’язані з ним монастирські
будівлі, а також Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова, резиденція
митрополит ів Буковини і Далмації в Чернівцях, стародавнє місто Херсонес Таврійський в
Севастополі, геодезична дуга Струве (транскордонний об’єкт , який охоплює кілька країн),
дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі й України та букові праліси Карпат  на
території України, Словаччини й Німеччини, як природний об’єкт .

Наприкінці 2013 року список ЮНЕСКО поповнився Петриківським розписом, що є першим
зразком етнографічного мистецтва, що отримав міжнародне визнання, тому сайт  Центру
народного мистецтва «Петриківка» теж увійшов до колекції.

«Україна має видатну історичну спадщину, яка є частиною європейського та світового
культурного надбання, − зазначив заступник директора електронного архіву, Юрій
Ковтанюк. − Саме тому наш архів сприяє збереженню задокументованої інформації про
пам’ятки, а також популяризації українських об’єкт ів всесвітньої спадщини. Знання про
важливі культурні та природні об'єкти, сьогодні в більшост і залежить від того, наскільки
вони присутні в мережі Інтернет , тому ми вперше в Україні намагалися зібрати веб-сайти,
присвячені вітчизняним об’єктам Світової спадщини ЮНЕСКО, в єдине ціле та підготували
архівні копії веб-сайт ів для пост ійного зберігання, оскільки інформація на таких ресурсах є
цінною не т ільки для сучасників, але і для майбутніх поколінь», − розповів Юрій Ковтанюк.

З онлайн-виставкою можна ознайомитися на офіційному-веб-сайт і Центрального
державного електронного архіву України.

Довідка. Центральний державний електронний архів України є державною установою, яка
займається зберіганням архівних колекцій веб-сайт ів, баз даних, особових фондів діячів
культури, науки та освіти в електронній формі.
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