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11 квіт ня 2014 року на оф іційному веб-сайт і
Цент рального державного елект ронного архіву
України презент овано унікальну онлайн-вист авку
архівних копій веб-сайт ів «Світ ова спадщина ЮНЕСКО
в Україні». Про це RegioNews повідомили у
Цент ральному архіві.
«За ініціат ивою елект ронного архіву у 2013 році
проводилася робот а щодо ст ворення архівної
колекції веб-сайт ів для пост ійного зберігання
«Світ ова спадщина ЮНЕСКО в Україні». Найбільш
цікаві ф от о т а відео мат еріали, розміщені на веб-сайт ах, відт епер предст авлені на онлайнвист авці», − повідомила директ ор Цент рального державного елект ронного архіву, Олена
Ус.
До колекції увійшли 7 об’єкт ів, що включені до Світ ової спадщини ЮНЕСКО в Україні т а
присвячені важливим культ урним т а природним пам’ят кам в Україні, які ст ановлят ь
надбання всього людст ва. Це, зокрема, собор свят ої Соф ії і пов’язані з ним монаст ирські
будівлі, а т акож Києво-Печерська лавра, ансамбль іст оричного цент ру Львова, резиденція
мит рополит ів Буковини і Далмації в Чернівцях, ст ародавнє міст о Херсонес Таврійський в
Севаст ополі, геодезична дуга Ст руве (т ранскордонний об’єкт , який охоплює кілька країн),
дерев’яні церкви Карпат ського регіону Польщі й України т а букові праліси Карпат на
т ерит орії України, Словаччини й Німеччини, як природний об’єкт .
Наприкінці 2013 року список ЮНЕСКО поповнився Пет риківським розписом, що є першим
зразком ет нограф ічного мист ецт ва, що от римав міжнародне визнання, т ому сайт Цент ру
народного мист ецт ва «Пет риківка» т еж увійшов до колекції.
«Україна має видат ну іст оричну спадщину, яка є част иною європейського т а світ ового
культ урного надбання, − зазначив заст упник директ ора елект ронного архіву, Юрій
Ковт анюк. − Саме т ому наш архів сприяє збереженню задокумент ованої інф ормації про
пам’ят ки, а т акож популяризації українських об’єкт ів всесвіт ньої спадщини. Знання про
важливі культ урні т а природні об'єкт и, сьогодні в більшост і залежит ь від т ого, наскільки
вони присут ні в мережі Інт ернет , т ому ми вперше в Україні намагалися зібрат и веб-сайт и,
присвячені віт чизняним об’єкт ам Світ ової спадщини ЮНЕСКО, в єдине ціле т а підгот ували
архівні копії веб-сайт ів для пост ійного зберігання, оскільки інф ормація на т аких ресурсах є
цінною не т ільки для сучасників, але і для майбут ніх поколінь», − розповів Юрій Ковт анюк.
З онлайн-вист авкою можна ознайомит ися на оф іційному-веб-сайт і Цент рального
державного елект ронного архіву України.
Довідка. Цент ральний державний елект ронний архів України є державною уст ановою, яка
займаєт ься зберіганням архівних колекцій веб-сайт ів, баз даних, особових ф ондів діячів
культ ури, науки т а освіт и в елект ронній ф ормі.

