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1 ÚVOD 
 
 
 
1.1 Historické pozadie1 

1.1.1 Koncepcia Pamäte sveta (PS) bola vypracovaná na začiatku 90. rokov 20. storočia po 
vytvorení Sektora pre komunikáciu, informácie a informatiku organizácie UNESCO v roku 1990 a na 
jej základe bola v rámci tohto sektora zadaná realizácia Všeobecného informačného programu (PGI). 
Generálna konferencia UNESCO v roku 1991 vyzvala generálneho riaditeľa Federica Mayor 
Zaragozyho, aby „pokiaľ ide o archívy, podporil ochranu archívneho dedičstva a prístup k nemu 
prostredníctvom: poradenských služieb pri zriaďovaní regionálnych audiovizuálnych technických 
laboratórií a plánov rozvoja audiovizuálnych archívov v štyroch členských štátoch, rekonštitúciu 
archívneho dedičstva prostredníctvom mikrofilmovania“.2 Rozsiahle využitie internetu bolo vtedy 
len budúcnosťou, ale narastajúce globálne obavy o uchovávanie krehkých a ohrozených 
dokumentov boli realitou tej doby. 

1.1.2 Po konzultácii s odborníkmi a dotknutými mimovládnymi organizáciami3, Mayor 
schválil rozpočet a pracovný plán programu, ktorý je teraz známy ako „Pamäť sveta“, pričom sa v 
ňom kladie zjavný dôraz na uchovávanie. 22. júna 1992 sa v Paríži konalo Stretnutie odborníkov. V 
jeho závere sa ustanovili mnohé prvky dávajúce programu jeho súčasnú podobu: základné úlohy 
uchovávania a reštaurovania; vôľa zriadiť Medzinárodný poradný výbor (IAC); identifikácia 
hlavných partnerov ako napr. ICA a IFLA, ako aj partnerov v súkromnom sektore; a niekoľko 
základných myšlienok pre usmernenia. Nápad ohľadom registrov a využívania internetu boli vtedy  
ešte budúcnosťou, ako aj zameranie sa na prístup. Vzdelávanie a výskum ako všeobecné úlohy 
programu sa mali objaviť oveľa neskôr. 

1.1.3 Prvé zasadnutie IAC, ktoré sa konalo v poľskom Pultusku v dňoch 12. – 14. septembra 
1993, vytvorilo akčný plán, ktorý upevnil rolu UNESCO v postavení koordinátora a katalyzátora na 
zvýšenie citlivosti vlád, medzinárodných organizácií a nadácií a na posilnenie partnerstiev. Boli 
zriadené technické a marketingové podvýbory. Príprava Všeobecných usmernení pre program bola 
iniciovaná na základe zmluvy s IFLA spolu so zostavením zoznamov zo strany IFLA a ICA k 
nenapraviteľne poškodeným knižničným zbierkam a archívnym držbám. UNESCO pripravilo 
prostredníctvom svojich národných komisií zoznam ohrozených knižničných a archívnych držieb a 
svetový zoznam národného kinematografického dedičstva. 

1.1.4 Medzitým bol spustený rad jedenástich pilotných projektov využívajúcich súčasnú 
technológiu na reprodukciu originálnych dokumentov na iné médiá. Zahŕňali CD ROM 
Radzivilovskej kroniky z 13. storočia a Pamäť Iberoameriky (Memoria de Iberoamérica), spoločný 
projekt mikrofilmovania novín, ktorý zahŕňal sedem krajín Latinskej Ameriky. Tieto projekty 
zlepšili prístup k tomuto dokumentárnemu dedičstvu a prispeli k jeho zachovaniu. 

1.1.5 V čase druhého zasadnutia IAC v Paríži, Francúzsku, v dňoch 3. – 5. mája 1995, bola 

                                                           
1 Vznik Pamäte sveta je podrobne zdokumentovaný v publikácií Prvý náčrt histórie UNESCO programu Pamäť 
sveta: jeho počiatky v roku 1992 od autora Lothar Jordan (Pfaffendorf, 2013) 
2 (UNESCO) Záznamy z Generálnej konferencie, Dvadsiate šieste zasadnutie, Paríž, 15. október – 7. november 
1991, zv. 1: Uznesenia. UNESCO: Paríž, 1992, s. 94 
3 Mimovládne organizácie: profesijné združenia v oblasti archívnictva a knihovníctva, ako sú IFLA, ICA, FIAF, 
IASA 
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koncepcia PS plne rozvinutá. Na zasadnutí sa prijal prvý súbor všeobecných usmernení a schválilo 
sa ich zverejnenie. Bol zriadený medzinárodný register PS (prvé zápisy  nasledujú v roku 1997) a 
predpokladalo sa tripartitné usporiadanie národných, regionálnych a medzinárodných výborov. 
Nasledujúci rok bolo na prvej Medzinárodnej konferencii PS v nórskom Osle v dňoch 3. – 5. júna 
zastúpených 65 krajín, kde bolo vyhlásené vytvorenie rámcu programu a všetky krajiny boli 
vyzvané k zriadeniu svojich národných výborov PS. Nasledovali regionálne výbory pre Áziu a 
Tichomorie (MOWCAP, 1997) a Latinskú Ameriku-Karibik (MOWLAC, 2000), pričom sa objavili prvé 
národné výbory v Poľsku (1996), Číne a Austrálii (oba v roku 2000). 
 
 
1.2 Pozadie súčasného vydania 
 

1.2.1 Prvé vydanie Všeobecných pokynov na ochranu dokumentárneho dedičstva vypracoval 
Jan Lyall za asistencie zo strany Roslyn Russellovej, Stephena Fostera a Duncana Marshalla. Tento 
priekopnícky dokument, vydaný v roku 1995, slúžil ako základ pre ďalší rast PS a hodnôt, ktoré 
Pamäť sveta reprezentuje. 

1.2.2 Druhé vydanie z roku 2002 pripravil Ray Edmondson v spolupráci s Jonom Bingom, 
Richardom Engelhardtom, Lygiou Mariou Guimaraesovou, Ingunn Kvisterøyovou a Dato’ Habibah 
Zonovou. Hoci toto vydanie výrazne nadväzovalo na predchádzajúcu verziu, líšilo sa obsahom, 
štruktúrou a dôrazom, čo odrážalo rast programu v rokoch jeho formovania, a to vrátane diskusií o 
výberových kritériách a nominačnom procese do Medzinárodného registra PS. Okrem iného 
iniciovalo vytvorenie podvýboru pre register. 

1.2.3 Exponenciálny rast programu v období nasledujúcich 13 rokov znamenal, že budúce 
revízie všeobecných usmernení nebolo možné podniknúť zľahka z dôvodu následného vplyvu na 
celkovú štruktúru PS. V čase zasadnutia IAC v roku 2015 (Abu Dhabi v dňoch 4. - 6. októbra) však 
bolo zrejmé, že usmernenia a doplnkovýSprievodca registrom – zriadený v roku 2011 – si vyžadujú 
prehodnotenie. Vydanie z roku 2002 bolo na mnohých miestach značne zastarané a nestanovali sa v 
ňom v dostatočnej miere podmienky pre digitálne dokumenty, ktoré sa medzitým dostali do 
popredia záujmu. Navyše vzrástol profil PS a dlho očakávaný príchod Odporúčania k uchovávaniu a 
prístupu k dokumentárnemu dedičstvu vrátane digitálnej formy (prijatého Generálnou konferenciou 
UNESCO dňa 17. novembra 2015) znamenal, že bude potrebné  uviesť tieto usmernenia do súladu s 
ustanoveniami odporúčania. 

1.2.4 Medzinárodný poradných výbor (IAC) poveril Raya Edmondsona funkciou predsedu 
pracovnej skupiny pre usmernenia, v ktorej sa k nemu pripojili Joie Springer, Alissandra 
Cumminsová, Roslyn Russellová a Jan Bos, pričom každý z nich so sebou priniesol svoje dlhoročné 
skúsenosti s programom. Skupinu doplnil David Fricker, podpredseda IAC, a tým zabezpečil 
spojenie s úradom IAC. 

 
 
1.3 Proces prehodnotenia 
 
1.3.1 Pracovná skupina sa zišla elektronicky v decembri 2015 a po predbežných rokovaniach 
bol v marci 2016 na webovom sídle PS zverejnený referenčný rámec a v apríli bol pridaný 
podkladový dokument k problematike. Medzi júlom a októbrom 2016 bola verejnosť vyzvaná k 
podávaniu svojich príspevkov, ktoré boli zverejnené na webovom sídle. Medzitým sa v septembri 
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zišla pracovná skupina v austrálskej Canberre za účelom vypracovania štruktúry a náčrtu pre nové 
vydanie, pričom vychádzala z vydania z roku 2002. Následné návrhy znenia boli potom vyvinuté v 
priebehu nasledujúcich mesiacov prostredníctvom elektronického rokovania, ktoré zahŕňalo 
posúdenie 46 elektronicky prijatých podaní. 

1.3.2 Čiastočný návrh nového vydania bol prediskutovaný na stretnutí expertov zvolanom v 
Berlíne (v dňoch 1. – 4. marca 2017). Na znení sa ďalej pracovalo a konečný návrh znenia bol 
zaslaný členom výboru IAC v septembri 2017 na prediskutovanie a schválenie výborom IAC na jeho 
zasadnutí z októbra 2017. 
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2 ZÁKLADY 
 
 
2.1 Úvod 

2.1.1 Pamäť sveta (PS) je program organizácie UNESCO na ochranu dokumentárneho 
dedičstva; metafora jeho ústrednej roly pri rozvoji, udržiavaní a ďalšieho pokroku ľudskej 
civilizácie. Kým veľká časť prenášaného dedičstva z minulosti je krehká a prchavá, ani ochrana 
súčasných a budúcich dokumentov pre budúce generácie nie je menšou výzvou. Oboje závisia od 
zámerného a trvalého konania. 

2.1.2 V snahe o zabránenie nenapraviteľnej strate kolektívnej pamäte organizácia UNESCO v 
roku 1992 vytvorila program PS4 za účelom zabezpečenia ochrany dokumentárneho dedičstva, 
uľahčenia prístupu k nemu a jeho šírenia, zvyšovania povedomia verejnosti o jeho význame a 
potrebe jeho zachovania. Program je podložený a usmerňovaný na základe viacerých 
normotvorných nástrojov UNESCO, pričom najnovším takýmto nástrojom bolo Odporúčanie k 
uchovávaniu a prístupu k dokumentárnemu dedičstvu vrátane digitálnej formy (z r. 2015; viď prílohu 
č. 2), ďalej v texte uvádzané len ako odporúčanie. 

2.1.3 Filozofia PS vychádza zo základných zásad Organizácie Spojených národov a UNESCO. V 
preambule Ústavy UNESCO5 sa vyhlasuje: 

Keďže vojny majú svoj počiatok v mysliach ľudí, musí to byť v mysliach ľudí, kde vznikne obrana 
mieru... ďalekosiahle šírenie kultúry a výchovy ľudstva k spravodlivosti, slobode a mieru sú nevyhnutné 
pre dôstojnosť človeka a predstavujú posvätnú povinnosť, ktorú musia všetky národy plniť v duchu 
vzájomnej pomoci a záujmu... pri viere v plnohodnotné a rovnaké príležitosti na vzdelanie pre všetkých, 
v neobmedzené úsilie o objektívnu pravdu a v slobodnú výmenu myšlienok a znalostí... 

2.1.4 Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a iných nástrojov6 upozornila 
Rada OSN pre ľudské práva7 na zásadný význam uchovávania archívov a historickej pamäte, pričom 
ako princíp uviedla, že každý národ má neodňateľné právo poznať pravdu o udalostiach minulosti a 
dodáva, že: 

Právo poznať znamená, že archívy musia byť uchované [a že by sa mali prijať opatrenia] na 
zabránenie akéhokoľvek odstránenia, zničenia, zatajenia alebo falšovania archívov... prístup k 
archívom by mal byť uľahčený v záujme historického výskumu, s výhradou primeraných obmedzení 
zameraných na ochranu súkromia... formálne požiadavky upravujúce prístup nemožno použiť na účely 
cenzúry. 

2.1.5 Postupom času sa však značné časti dokumentárneho dedičstva vytratili a stále miznú v 
dôsledku prírodnej alebo ľudskej katastrofy, boli premiestnené alebo poškodené v dôsledku 
historických okolností alebo zhoršenia ich stavu alebo sa stávajú nedostupnými v dôsledku rýchlych 

                                                           
4 Stanovy Medzinárodného poradného výboru programu boli prijaté Výkonnou radou UNESCO 
dňa 29. februára 1996 (149 EX/13) 
5 V znení prijatom dňa 16. novembra 1945 a zmenenom a doplnenom na nasledujúcich generálnych 
konferenciách. 
6 Ako napríklad Deklarácia o zodpovednosti súčasných generácií voči budúcim generáciám z roku 1997 
7 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov: Správa Rady pre ľudské práva, 12. zasadnutie, 1. 
október 2009; http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A-65-53.pdf, str. 25 - 28 
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technologických zmien. Chýbajúca legislatíva alebo politika navyše často bráni pamäťovým 
inštitúciám v boji proti nezvratnej strate a ochudobneniu dedičstva. 

2.1.6 Výber exponenciálne rastúceho množstva súčasných a budúcich analógových a 
digitálnych dokumentov a ich uchovanie je výzvou rovnajúcou sa ochrane dedičstva minulosti. 
Dlhodobé uchovávanie si vyžaduje metodickú spoluprácu v medzinárodnom meradle8. 

2.1.7 V jeho najširšom rozsahu dokumentárne dedičstvo zaznamenáva rozvíjajúce sa ľudské 
myslenie, tvorivosť a udalosti, vývoj jazykov, kultúr, národov a ich chápanie sveta a 
kozmosu/vesmíru. Umožňuje medzikultúrne vzdelávanie a osobné obohatenie, vedecký a 
technologický pokrok a je kľúčovým zdrojom ľudského rozvoja. Podchytáva základné slobody 
názoru, prejavu a informácií ako ľudské práva. Toto dedičstvo poskytuje zdroje pre budúcnosť9. 
 
 
2.2 Vízia a poslanie 

2.2.1 Vízia programu Pamäť sveta je, že svetové dokumentárne dedičstvo patrí všetkým, 
malo by byť v plnom rozsahu zachované a chránené pre všetkých a s náležitým uznaním 
kultúrnych zvyklostí a praktických aspektov by malo byť trvalo prístupné všetkým bez 
prekážok. 
 
2.2.2 Poslaním programu Pamäť sveta je zvýšiť povedomie a ochranu svetového 
dokumentárneho dedičstva a dosiahnuť jeho univerzálnu a trvalú dostupnosť. 
 
 
2.3 Ciele 

2.3.1 V súlade s tým má program PS tri hlavné úzko prepojené ciele: 

(a) Uľahčiť uchovávanie minulého, súčasného a budúceho dokumentárneho dedičstva 
sveta pomocou tých najvhodnejších techník. Je to možné dosiahnuť priamou praktickou 
pomocou, šírením rád a informácií a podporou odbornej prípravy, rozvoja a realizácie 
politiky prepojením sponzorov s včasnými a vhodnými projektmi, resp. inými spôsobmi, 
ktorými sa upevní rozvoj široko dostupných zdrojov vo všetkých ich formách. 

(b) Napomáhať univerzálnemu prístupu k dokumentárnemu dedičstvu. Zahŕňa to podporu 
inštitúcií vlastniacich dokumentárne dedičstvo na jeho sprístupnenie v čo najširšej a 
najspravodlivejšej možnej podobe, a to v analógovej, prípadne v digitálnej forme. Zahŕňa to 
publikácie a produkty a umiestňovanie digitalizovaných kópií a katalógov na webové 
stránky. V prípade, že prístup znamená určité dôsledky pre správcov, tieto sa rešpektujú. 
Legislatívne a iné obmedzenia prístupnosti archívov sú uznávané. Budú sa rešpektovať 
kultúrne citlivé aspekty vrátane správy úschovy materiálov pôvodnými komunitami a ich 
starostlivosti o prístup. Práva na súkromné vlastníctvo by malo byť zaručené zákonom. 

(c) Zvýšiť celosvetové povedomie o existencii a významu dokumentárneho dedičstva a 
                                                           
8 Pri príležitosti 20. výročia Pamäte sveta organizácia UNESCO zorganizovala konferenciu „Pamäť sveta v 
digitálnom veku: digitalizácia a uchovávanie“, Vancouver, september 2012. Vancouverská deklarácia je 
odporúčaním tejto udalosti. 
9 Úplné vyhlásenie sa nachádza v preambule k Odporúčaniu k uchovávaniu a prístupu k dokumentárnemu 
dedičstvu vrátane digitálnej formy (2015) 
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tým posilniť dialóg a vzájomné porozumenie medzi národmi a kultúrami. Prostriedky 
zahŕňajú, avšak sa neobmedzujú na, rozvoj registrov PS (viď kapitola 6), médiá, propagačné 
a informačné publikácie, výstavy, ceny, ocenenia, vzdelávacie programy a používanie loga 
PS. Uchovávanie a prístup ako také sa nielen dopĺňajú, ale aj zvyšujú povedomie, keďže 
dopyt po prístupe stimuluje práce uchovávania. 

2.3.2 Pri dosahovaní týchto cieľov program uznáva, že „história je nekonečným dialógom 
medzi súčasnosťou a minulosťou“10, či inak povedané, interakciou medzi primárnymi zdrojmi a ich 
prebiehajúcou interpretáciou. Záujem PS spočíva  v zachovaní a dostupnosti primárnych zdrojov, 
nie v ich výklade alebo riešení historických sporov. Toto je náležite vecou historikov, výskumníkov a 
iných zainteresovaných strán. UNESCO nevstupuje do sporov týkajúcich sa výkladu historických 
udalostí, ani sa neprikláňa na žiadnu stranu. Nemusí nevyhnutne odobrovať myšlienky alebo názory 
vyjadrené v akýchkoľvek položkách dokumentárneho dedičstva prijatých na posúdenie a/alebo 
zápis do registra. Nemusí ani nevyhnutne schvaľovať obsah samotných nominácií: prijatie 
nominácie zo strany organizácie UNESCO v žiadnom prípade neznamená automatický súhlas s jej 
obsahom. 

 
2.4 Charakter programu 

2.4.1 PS je odborníkmi vedený medzinárodný mimovládny program. Spája rôznorodé 
poznatky a disciplíny naprieč pamäťovými profesiami, ich inštitúciami a združeniami (ako sú 
archivári, knihovníci, konzervátori, kurátori múzeí, historici rôznych odborov a špecialisti na 
informačné technológie) a presahuje ich do menej formalizovaných a tradičných oblastí znalostí. 
Hoci sa programu dostáva podpora zo strany organizácie UNESCO, jej partnerov a pamäťových 
inštitúcií mnohých krajín, vo veľkej miere sa tiež spolieha na neplatenú, slobodne poskytovanú 
prácu dobrovoľných odborníkov, ktorí slúžia v rôznych výboroch a realizujú jeho projekty po celom 
svete. 

2.4.2 Jeho rozsah a miesto v jurisdikcii UNESCO sú obsiahnuté v odporúčaní. Program dopĺňa 
ďalšie programy alebo nástroje UNESCO, najmä Dohovor o svetovom dedičstve a Dohovor o 
nehmotnom kultúrnom dedičstve, pričom jeho kontextom je séria nástrojov organizácie UNESCO a 
iných nástrojov OSN, ktoré zasahujú do dokumentárneho dedičstva.11 
 
 
2.5 Etický základ 

2.5.1 Riadenie dokumentárneho dedičstva v pamäťových inštitúciách je založené na 
profesijnej etike a osvedčených postupoch. Táto problematika je rozobraná v odporúčaní a týka sa 

                                                           
10 E H Carr, What is history? [Čo je história?] 1961, Cambridge University Press 
11 Kým sú dohovory Svetové dedičstvo a Nehmotné dedičstvo výrazne zamerané na ochranu konkrétnych miest 
a tradícií (prvkov) uvedených na „zoznamoch“, ktoré samé vytvárajú, PS podporuje uchovávanie a prístupnosť 
dokumentárneho dedičstva na všeobecnej úrovni. Aj jeho registre sú vysoko selektívne a identifikujú 
dokumenty obrovského významu, ktoré treba zachovať. Majú však aj symbolickú a praktickú funkciu ako 
prostriedok na presvedčenie širšej verejnosti o potrebe uchovávania dokumentov, ktoré sa nikdy nedostanú 
do žiadneho registra: je to akási výkladná skriňa s oveľa väčším záberom. 
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najmä metód uchovávania a poskytovania prístupu. Medzinárodné profesijné združenia v rámci 
pamäťových profesií majú etické kódexy, ktoré sa netýkajú len riadenia  zbierok, ale zaoberajú sa aj 
normami spôsobilosti, integrity, transparentnosti a osobného správania, ktoré sú vhodné pre 
odborníkov z praxe. 

2.5.2 PS má svoj vlastný etický kódex, ktorým usmerňuje členov svojich viacerých výborov a 
podvýborov pri ich práci. (Viď príloha č. 1 a ods. 4.11) 
 
 
2.6 Vymedzenie pojmov a vysvetlenia 

2.6.1 Tri kľúčové pojmy, uvedené v odporúčaní, sú: 

2.6.2 Dokument je objekt pozostávajúci z analógového alebo digitálneho informačného 
obsahu a nosiča, na ktorom je tento objekt uložený. Je uchovateľný a bežne prenositeľný. Obsah 
môže obsahovať znaky alebo kódy (ako napr. text), obrázky (nehybné alebo pohyblivé) a zvuky, 
ktoré možno kopírovať alebo migrovať. Nosič môže mať dôležité estetické, kultúrne alebo technické 
vlastnosti. Vzťah medzi obsahom a nosičom sa môže pohybovať od náhodného po integrálny. 

2.6.3 Dokumentárne dedičstvo zahŕňa tie jednotlivé dokumenty – alebo skupiny 
dokumentov –, ktoré majú významnú a trvalú hodnotu pre komunitu, kultúru, krajinu alebo ľudstvo 
vo všeobecnosti a ktorých poškodenie alebo strata by predstavovali škodlivé ochudobnenie. 
Významnosť tohto dedičstva sa preukáže až s odstupom času. Svetové dokumentárne dedičstvo má 
celosvetový význam a zodpovednosť voči všetkým a malo by byť plne zachované a chránené pre 
všetkých s náležitým uznaním a rešpektom pre kultúrne zvyklosti a praktické aspekty. Malo by byť 
všetkým bez prekážok trvalo prístupné a opakovane použiteľné. Poskytuje prostriedky na 
porozumenie sociálnej, politickej a kolektívnej, ako aj osobnej histórie. Môže byť nápomocným pri 
kladení základov pre dobrú správu a riadenie a trvalo udržateľný rozvoj. U každého štátu odráža 
dokumentárne dedičstvo jeho pamäť a identitu, čím prispieva k určovaniu jeho miesta v globálnom 
spoločenstve. 

2.6.4 Pamäťové inštitúcie môžu zahŕňať, avšak neobmedzujú sa len na archívy, knižnice, 
múzeá a iné vzdelávacie, kultúrne a výskumné organizácie. 

2.6.5 Tieto pojmy sú prediskutované a rozpracované v prílohe č. 5. 
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3 CHARAKTERISTIKA A STRATÉGIA 
 
3.1 Úvod 

3.1.1 V odporúčaní sa uvádza päť hlavných stratégií programu. (Viď príloha č. 2) V tejto 
kapitole zvážime, ako by sa mali zrealizovať. 

3.1.2 V odporúčaní sa stanovuje rad odporúčaných opatrení členských štátov UNESCO, ktoré 
sú potrebné na primeranú identifikáciu, uchovávanie a sprístupňovanie ich dokumentárneho 
dedičstva a na zvyšovanie povedomia verejnosti o jeho existencii a významnosti. Ich uvedenie do 
praxe bude časom zahŕňať spoločné kroky vlád, pamäťových inštitúcií, profesijných združení, 
sektorov vzdelávania a dedičstva, partnerstiev a sponzorov, tvorcov softvéru a hardvéru, organizácií 
občianskej spoločnosti, dobrodincov a jednotlivcov. Výbory PS a ďalšie oblasti programu (viď 
kapitoly nižšie) sa tiež budú podieľať na plnení úloh tak, ako sa budú odvíjať. 
 
 
3.2 Identifikácia dokumentárneho dedičstva 
3.2.1 V dnešnej dobe každá krajina produkuje obrovské množstvo dokumentov! Výber z tohto 
obrovského množstva, ktoré by sa dalo správne opísať ako dokumentárne dedičstvo podľa definície 
UNESCO, je vecou úsudku. Tento úsudok budú predovšetkým z veľkej častivykonávať pamäťové 
inštitúcie krajiny prostredníctvom voľby dokumentov, ktoré vyberajú a získavajú, dokumentujú a 
interpretujú, držia v archívoch a uchovávajú. Posudzovanie sa vykoná retrospektívne (pre staršie 
dokumenty), priebežne (pre dokumenty, ktoré vznikajú teraz) a perspektívne (najmä pre digitálne a 
iné dokumenty, ktoré ešte neboli vytvorené). 

3.2.2 Proces výberu sa musí opierať o politiku. Hoci sa politiky a normy budú v jednotlivých 
krajinách a inštitúciách líšiť, môžu vychádzať z medzinárodne osvedčených postupov. Otázky, ktoré 
je potrebné zobrať zo úvahy, sú neutrálna rovnováha medzi oblasťami poznatkov a medzi 
väčšinovými a menšinovými kultúrami a jazykmi, aby sa nezanedbávali žiadne tematické oblasti a 
vedomé zaradenie rôznych druhov umeleckého prejavu, či už literárneho, hudobného, grafického, 
audiovizuálneho alebo iného. Primerane pokrytie rôznych historických období si môže vyžadovať 
dôsledné vyhľadávanie: obdobia je možné vymedziť chronologicky alebo napríklad odkazom na 
momenty kultúrnych, politických, intelektuálnych, priemyselných alebo vedeckých zmien. Čím 
hlbšie sa nachádzame v minulosti, tým nižšia je celková miera prežitia dokumentov. Tvorba politík 
má osoh z verejných konzultácií a koordinácie s občianskou spoločnosťou. Nielenže sa tým s 
pravdepodobnosťou zlepší výsledok: zvyšuje sa tým aj zapojenie verejnosti, odhodlanie a verejná 
podpora. 

3.2.3 Pre ich prirodzene dočasnú povahu je možné, že sa rozhodnutia týkajúce sa výberu a 
uchovávania pôvodne digitálnych dokumentov budú musieť prijať v čase ich vytvorenia alebo ešte 
skôr. Realita je taká, že mnohé z týchto dokumentov nemusia existovať dostatočne dlho, aby boli 
vybrané pri zrelšom zvážení. 

3.2.4 Určité dokumentárne dedičstvo sa bude vždy nachádzať v rukách mimo pamäťových 
inštitúcií, napríklad buď v súkromnom vlastníctve alebo vo výskumných inštitúciách. Takíto 
správcovia by mali byť nabádaní k starostlivosti o tieto materiály vo verejnom záujme. 

3.2.5 Dobrý proces na výber a monitorovanie identifikuje dokumenty, ktorých prežitie je 
ohrozené. V závislosti od povahy hrozby môže medzinárodná spolupráca ponúknuť účinný spôsob 
na dosiahnutie potrebných konzervačných alebo reštaurátorských prác. Program PS ponúka 
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množstvo príkladov z minulosti, ktoré sa týkajú takýchto projektov. 
 
 
3.3 Uchovávanie 

3.3.1 Nikdy nič nebolo uchované. Je to len uchovávané. Uchovávanie dokumentov je vždy 
nepretržitý proces. Tak, ako zbierky narastajú, tento proces sa stáva kumulatívnym. Prevencia je 
lepšia ako liečba, avšak ak je to nevyhnutné, musia sa prijať nápravné opatrenia. 

3.3.2 V kontexte PS je uchovávanie vymedzené ako zhrnutie všetkých krokov nevyhnutných 
na zabezpečenie trvalej – večnej – dostupnosti dokumentu. V analógovej sfére si to môže vyžadovať 
niekoľko krokov, ako je napríklad konzervácia a obnova nosiča, kopírovanie alebo migrácia obsahu, 
udržiavanie dokumentu vo vhodnom prostredí úložiska a výskum a zhromažďovanie informácií na 
podporu týchto činností. V prípade, že dôjde k nevyhnutnej migrácii obsahu, analógové nosiče by sa 
mali ponechať tam, kde majú trvalú hodnotu ako autentické originály, artefakty alebo objekty 
obsahujúce informácie. 

3.3.3 V digitálnej sfére môže uchovávanie predstavovať kombináciu politík, stratégií a 
činností na zabezpečenie prístupu k preformátovanému a pôvodne digitálnemu obsahu bez ohľadu 
na výzvy zlyhania médií a technologické zmeny. Cieľom digitálneho uchovávania je presné 
zachytenie overeného obsahu v priebehu času.12 

3.3.4 Na elementárnej úrovni si uchovávanie dokumentov vyžaduje kroky založené na 
zdravom úsudku, ako je napríklad bezpečné uloženie, inventarizačný systém na udržanie poriadku v 
zbierke a umožnenie dohľadania a – pri digitálnych dokumentoch – zálohovanie súborov na 
viacerých miestach. Postupom času a s rastom zbierok sa však uchovávanie stáva komplexnejšou 
záležitosťou zručností špecialistov a infraštruktúry, etiky a noriem osvedčených postupov, 
pripravenosti na núdzové situácie a znižovanie rizika vzniku katastrofy, výskumu a vývoja. 

3.3.5 V tomto ohľade žiadna krajina ani inštitúcia nie sú ostrovom: medzinárodná spolupráca 
je nevyhnutná. Technologické zmeny nastávajú tak rýchlo a odborné zručnosti, zariadenia a znalosti 
sa natoľko rozvetvili, že len málo krajín nimi všetkými oplýva, ak vôbec nejaká. Jednotlivé inštitúcie 
vyvíjajú špecializácie, ktoré im umožňujú zabezpečiť potreby iných. Medzinárodné dohody medzi 
inštitúciami a poskytovateľmi služieb a medzinárodné školiace kurzy pre odborníkov sú čoraz 
bežnejšou záležitosťou. 

3.3.6 Literatúra uchovávania je rozsiahla a neustále sa vyvíja a zahŕňa publikácie PS. 
Profesijné združenia uľahčujú zdieľanie informácií a odbornú prípravu.13 Akademické kurzy 
odbornej prípravy majú medzinárodný charakter. 

3.3.7 Hoci prístup k niektorým dokumentom môže byť oprávnene obmedzený autorskými 
právami a inými právnymi dôvodmi, nikdy by to nemalo predstavovať prekážku pre uchovanie. 
Všetky pamäťové inštitúcie by mali mať právo podniknúť akékoľvek opatrenia na uchovanie, ktoré 
považujú za odborne nevyhnutné na predĺženie životnosti položky  dokumentárneho dedičstva. 

3.3.8 Jedným z dôvodov, prečo sa členské štáty nabádajú k podpore svojich pamäťových 

                                                           
12 Upravené podľa definície digitálneho uchovávania médií Americkej asociácie knižníc (2007). Existuje 
viacero definícií digitálneho uchovávania, ktoré si zaslúžia porovnanie. 
13 Patria medzi ne Medzinárodná rada archívov (ICA), Medzinárodná federácia knižničných asociácií a 
inštitúcií (IFLA), Koordinačná rada združení audiovizuálnych archívov (CCAAA) a Medzinárodná rada múzeí 
(ICOM). 
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inštitúcií, je to, že dlhodobé uchovávanie závisí od stabilných verejných inštitúcií. Stabilita nie je len 
predpokladom dôvery verejnosti: bez nej nie je možné budovanie infraštruktúry, zručností, politík, 
pamäte korporátnych zbierok a udržiavania vzťahov. Tieto základné prvky nedokážu zaistiť ani tie 
najsofistikovanejšie infraštruktúry a pôsobivé rozpočty. Nedokážu to ani poskytovatelia 
komerčných služieb, ktorí sa môžu zdať ako stálice, avšak, ako sa ukázalo zo skúseností, na veľkú 
škodu svojich klientov môžu zaniknúť alebo dokonca skrachovať. 

3.3.9 Vo svete ovládanom technológiou je ľahké ignorovať pretrvávajúcu efektívnosť 
tradičných znalostí. Mnoho kultúr má dlhodobé metódy uchovávania dokumentárneho dedičstva, 
ktoré sa im osvedčilo a odrážajú ich vlastný étos a zvyky. Niektoré riešenia, pri dobrom návrhu, 
môžu byť prekvapivo lacné, efektívne a technicky nenáročné.14 
 
 
3.4 Prístup 

3.4.1 Cieľom uchovávania je trvalý prístup; bez neho nemá uchovávanie žiaden účel, iba ako 
účel sám o sebe. Poskytnutie prístupu je viditeľným dôkazom a odôvodnením verejných výdavkov 
na uchovávanie. PS podporuje univerzálny, demokratizovaný prístup k celému dokumentárnemu 
dedičstvu. Aj keď dokonalosť nemusí byť nikdy dosiahnutá, ide o ambiciózny cieľ. V súlade so 
Všeobecnou deklaráciou ľudských práv OSN (1948) a Medzinárodným paktom o občianskych a 
politických právach OSN (1966) má každý právo na prístup k svojmu dokumentárnemu dedičstvu. 
Zahŕňa to právo poznania jeho existencie a kde sa nachádza. 

3.4.2 Zabezpečenie prístupu má mnoho podôb, ktoré sú uvedené v odporúčaní (príloha č. 2). 
Patria medzi ne poskytovanie aktuálnych katalógov a vyhľadávacích pomôcok, internet a osvetové 
aktivity, ako sú výstavy, virtuálne múzeá a galérie. 

3.4.3 Hoci na získanie prístupu k fyzickému nosiču, ako aj k jeho obsahu, je návšteva na 
mieste nevyhnutná, je to často nepraktické a možnosti alternatívneho prístupu prostredníctvom 
komunikačných technológií sa znásobujú. 

3.4.4 V prípade, že v záujme ochrany súkromia, ľudskej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, 
dôvernosti a zohľadnenia autorských práv sú nevyhnutné obmedzenia prístupu, mali by byť tieto 
jasne vymedzené a stanovené, s uvedením ich trvania. 

3.4.5 Usmernenie a poradenstvo pracovníkov pamäťových inštitúcií, ako sú kurátori, 
archivári a iní kultúrni správcovia, ktorým sú ich zbierky dobre známe, môžu byť kľúčovým 
faktorom pri prístupe k dokumentárnemu dedičstvu, ktorý žiadny katalóg nenahradí. Ich znalosti 
môžu byť komunikované vzdialenému používateľovi, avšak to závisí predovšetkým od osobnej 
interakcie. 
 
 
3.5 Politické opatrenia 

3.5.1 Ako sa uvádza v odseku 4.1 odporúčania, vlády by mali považovať dokumentárne 
dedičstvo za neoceniteľné aktívum. Aj keď s týmto tvrdením môže len málokto nesúhlasiť, je 
jednoduchšie ho naoko oceňovať, ako ho praktizovať. Vzhľadom na naliehavejšie a zjavne 

                                                           
14 Napríklad, Tlačiarenské drevoryty Tripitaka Koreana a rôzne budhistické texty, zapísané do medzinárodného 
registra PS v roku 2007, boli po stáročia umiestnené v budove bez elektriny. Miesto a jeho prevedenie zaisťujú 
prirodzené prúdenie vzduchu, ktoré udržuje správnu úroveň teploty a vlhkosti pre dlhodobé uchovanie. 
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závažnejšie priority vyvoláva uchovávanie kvôli svojmu charakteru pocit, že ho možno vždy odložiť 
na zajtrajšok. A to sa aj niekedy stáva. Vlády musia vytvoriť podporné prostredie na ochranu ich 
dokumentárneho dedičstva. Ide o oveľa viac ako len o poskytovanie rozpočtov inštitúciám: ide o 
otázku umožnenia a reakcie na vynaloženú energiu a zdroje mnohých ľudí v komunite, ktorým na 
národnej pamäti záleží. 

3.5.2 Preto existujú určité opatrenia, ktoré vlády môžu prijať. Medzi ne patria: 

 Vyhlásenie normatívnych nástrojov UNESCO pre ministerstvá a inštitúcie a v prípade 
potreby ich preklad do miestneho jazyka

 Uplatňovanie medzinárodných noriem a osvedčených kurátorských postupov a podpora 
vlastných pamäťových inštitúcií pri tejto úlohe

 Identifikácia dokumentárneho dedičstva, ktoré je potenciálne alebo bezprostredne 
ohrozené a upozorňovanie kompetentných orgánov na túto situáciu

3.5.3 Iba vlády dokážu pre pamäťové inštitúcie zabezpečiť vhodné legislatívne rámce a ich 
nevyhnutnú nezávislosť pri uchovávaní a poskytovaní prístupu k dokumentárnemu dedičstvu. 
Posilňuje ich to a udržiava dôveru verejnosti v ich činnosti. Ďalšie opatrenie môžu zahŕňať: 

 Aktualizácia príslušnej vnútroštátne legislatívy tak, aby pamäťové inštitúcie neboli 
prostredníctvom obmedzení v oblasti prístupu brzdené alebo obmedzené vo svojej 
schopnosti prijímať opatrenia na uchovávanie 

 Pravidelné prehodnotenie autorských práv a režimov zákonnej archivácie 
 Podpora vývoja a používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom 

3.5.4 Rola pamäťových inštitúcií dopĺňa rolu vlád, ktoré v praxi musia zohľadniť rady, 
informácie a odborné znalosti subjektov pôsobiacich v danej oblasti. Dosiahnuté výsledky teda 
môžu vyplývať z kvality poradenstva poskytnutého vláde zo strany zainteresovaných strán. Zjavne 
to platí pri identifikácii ohrozeného dokumentárneho dedičstva, rozlišovaní rozpočtových potrieb, 
praktickom uplatňovaní medzinárodných noriem a osvedčených kurátorských postupov a pri 
rozvoji kapacít. 

 
 
3.6 Národná a medzinárodná spolupráca 

3.6.1 Pamäťová inštitúcia je viac než len jej infraštruktúra. Ide o súbor tvorený zručným a 
motivovaným personálom, ktorý ju buduje a obsluhuje. Ide o subjekt obklopený komunitou 
používateľov a podporovateľov. Pamäťové inštitúcie tvoria globálnu sieť, pričom zručnosti a 
spôsobilosti, ktoré si samy pestujú a o ktoré sa opierajú, sú zastúpené radom medzinárodných 
profesijných združení, z ktorých sú mnohé formálne uznané organizáciou UNESCO. Práve na týchto 
fórach sa vyvíjajú medzinárodné normy a osvedčené postupy, kurzy odbornej prípravy a výskumné 
projekty, dochádza k výmene personálu a vybavenia a vytvárajú sa partnerstvá. Vlády sa nabádajú k 
podpore takejto angažovanosti a obojstranných výhod, ktoré z nej plynú. 

3.6.2 Je osvedčenou pravdou, že žiadna inštitúcia nie je ostrovom. Vypracovanie 
medzinárodných noriem je pretrvávajúcou úlohou, ktorá sa zakladá na spolupráci. Účasť na 
medzinárodných stretnutiach si vyžaduje čas a úsilie a môže zahŕňať cestovné a iné náklady. Avšak 
elektronický kontakt a vytváranie sietí so kolegami v iných krajinách je pomerne jednoduché. Účasť 
v príslušných národných, regionálnych a medzinárodných profesijných združeniach umožňuje 
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inštitúciám a osobám podieľať sa na globálnej úlohe. 

3.6.3 Pamäťové profesie zahŕňajú niekoľko akademických disciplín vrátane knihovníctva, 
archívnictva, konzervácie materiálov, informačných technológií, audiovizuálneho archivovania a 
kurátorstva múzeí, popri širokom zábere v oblasti marketingu a štúdií histórie, dedičstva a kultúry. 
Učebné osnovy podstupujú neustály vývoj. Súčasťou tohto celku je používanie príslušných 
normatívnych nástrojov UNESCO ako referenčných bodov. 

3.6.4 Oblasť dokumentárneho dedičstva patrí do oblasti celoživotného vzdelávania pre 
odborníkov z praxe, keďže znalosti a technológie neustále vo svojom vývoji napredujú. Formálne 
univerzitné kurzy, online, a tiež tie prezenčné v rámci univerzít, sú ponúkané po celom svete – za 
poplatok. Táto oblasť oplýva bohatou literatúrou. Tradične najviac vychádza v angličtine, 
francúzštine alebo španielčine, čo môže byť pre iné jazykové komunity obmedzujúcim faktorom. 
Letné školy a workshopy organizované profesijnými združeniami na budovanie kľúčových 
spôsobilostí tiež ponúkajú flexibilnejšie možnosti, pričom a môžu niekedy národné komisie pre 
UNESCO spolu s národnými a regionálnymi výbormi Pamäte sveta zohrávať nápomocnú rolu. 

3.6.5 Na inštitucionálnej alebo osobnej úrovni sa neformálnymi medzinárodnými návštevami 
vytvárajú siete a partnerstvá odborníkov. Tie vedú k výmene zručností, znalostí a nápadov. Niektoré 
inštitúcie praktizujú výmeny pracovníkov. Internet, e-mail a sociálne médiá pomáhajú pri 
upevňovaní týchto výmen a podporujú osobný výskum. Ľudia nemusia byť sami. 

3.6.6 Potreba zoznámiť sa s digitálnymi technológiami je univerzálna, ale riadenie 
analógového dedičstva zostáva kritické, rovnako ako potreba rozlíšiť, kedy by digitálne záznamy 
mali nahradiť ich analógové náprotivky – a rovnako dôležitou otázkou zostáva tiež to, kedy by ich 
nahradiť nemali. Digitálne prostredie si vyžaduje strategické rozhodnutia týkajúce sa 
medzinárodnej kompatibility systémov a noriem, prístupu k proprietárnym kódom a potreby 
štandardizovať softvér s otvoreným zdrojovým kódom. 
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4 ŠTRUKTÚRA PROGRAMU 
 
 
4.1 Úvod 

4.1.1 Program napreduje v tripartitnej štruktúre výborov a podporných mechanizmov, v 
ktorých každá sféra (medzinárodná, regionálna, národná) funguje samostatne, avšak je súčasťou 
jednotnej siete, ktorá sa riadi týmito všeobecnými usmerneniami. 
 
 
4.2 Medzinárodný poradný výbor (IAC) 

4.2.1 IAC je vrcholovým orgánom Pamäte sveta, ktorý je zodpovedný za poradenstvo voči 
generálnemu riaditeľovi UNESCO pri vykonávaní programu ako celku. Skladá sa zo 14 
medzinárodných expertov vybraných pre ich znalosti a odbornosť v oblasti dokumentárneho 
dedičstva. Ich výber prebieha s náležitým zohľadnením geografického, kultúrneho a rodového 
zastúpenia a spôsobom, ktorý zastupuje rôzne disciplíny a myšlienkové smery prevládajúce v tejto 
oblasti v rámci členských štátov a v hlavných medzinárodných profesijných organizáciách. Sú 
vymenovaní generálnym riaditeľom, ktorý zvoláva zasadnutia výboru, pričom túto funkciu 
vykonávajú v osobnom postavení. Generálny riaditeľ zvoláva IAC na riadne zasadnutie každé dva 
roky v súlade so stanovami ustanovenými zo strany UNESCO. IAC vymedzuje a udržuje si svoj 
vlastný rokovací poriadok. (Viď príloha č.  8) V prípade potreby výbor tiež zodpovedá za revíziu a 
aktualizáciu týchto všeobecných usmernení. 

4.2.2 IAC udržiava prehľad o činnostiach celého programu vrátane poskytovania odporúčaní 
generálnemu riaditeľovi, ktoré sa týkajú zápisov do Medzinárodného registra PS. Výbor podporuje 
sekretariát (so sídlom v ústredí organizácie UNESCO v Paríži), ktorý vykonáva administratívne 
funkcie vrátane údržby hlavného webového sídla PS a kontaktov s rôznymi subjektmi PS. Generálny 
riaditeľ, resp. jeho zástupca, sa zúčastňuje na práci IAC alebo jeho podvýborov, ale bez hlasovacieho 
práva. 

4.2.3 Podľa potreby výbor zriaďuje podvýbory a iné pomocné orgány, ktoré považuje za 
užitočné k napredovaniu jeho práce. Ukladá im referenčný rámec pôsobnosti a po konzultácii s 
organizáciou UNESCO vymenováva ich predsedov, ktorí za pomoci sekretariátu, a po prediskutovaní 
s príslušnými odbornými orgánmi, vyberajú členov a informujú predsedu IAC. Tieto orgány 
predkladajú správy na každom zasadnutí IAC a v prípade potreby aj úradu. Podvýbory fungujúce v 
čase uverejnenia sú opísané nižšie. 
 
 
4.3 Úrad IAC 
4.3.1 Úrad sa skladá z predsedu, troch podpredsedov a zapisovateľa, ktorých volí IAC na 
každom riadnom zasadnutí IAC. Členovia úradu sa vyberajú z rôznych geografických regiónov OSN 
na zaistenie väčšieho zastúpenia a rôznorodosti názorov. Úrad udržiava prehľad o programe medzi 
zasadnutiami IAC, prijíma taktické rozhodnutia v spolupráci so sekretariátom, podľa potreby 
spolupracuje s regionálnymi a národnými výbormi PS a vykonáva ďalšie úlohy delegované zo strany 
IAC. 
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4.4 Podvýbor pre uchovávanie (PSC) 

4.4.1 PSC posudzuje vývojové trendy v oblasti uchovávania a poskytuje poradenstvo v 
otázkach analógového a digitálneho uchovávania v reakcii na odporúčania alebo žiadosti 
Medzinárodného poradného výboru (IAC), jeho pomocných orgánov a sekretariátu a regionálnych 
alebo národných výborov PS. Slúži ako informačné centrum odpovedajúce na otázky týkajúce sa 
uskladnenia a uchovávania dokumentov a ich dostupnosti. Odporúča a vykonáva štúdie súvisiace s 
uchovávaním, vydáva publikácie a organizuje školenia. Členovia sa vyberajú na základe ich 
odbornosti v spektre oblastí konzervácie, techniky, informačných technológií a kurátorstva. 
 
 
4.5 Podvýbor pre register (RSC) 

4.5.1 RSC vykonáva počiatočný hĺbkový prieskum a hodnotenie nominácií do 
Medzinárodného registra PS a v prípade potreby kontaktuje profesijné združenia alebo iné zdroje 
pri zhromažďovaní informácií. Medzinárodnému poradnému výboru poskytuje odporúčania, spolu s 
odôvodnením, na zápis, postúpenie alebo zamietnutie nových nominácií a vykonáva s tým súvisiace 
úlohy, ktoré mu zadáva IAC. Na požiadanie členovia vykonávajú školenia a poskytujú všeobecné 
rady a usmernenia pri príprave nominácií. Členovia sa vyberajú z rôznych kultúrnych a 
geografických regiónov a zo špecializácií v rámci rôznych oblastí dokumentárneho dedičstva. 
Medzinárodná rada archívov (ICA), Medzinárodná federácia knižničných spolkov a inštitúcií (IFLA), 
Medzinárodná rada múzeí (ICOM) a Koordinačná rada združení audiovizuálnych archívov (CCAAA) 
nominujú po jednom členovi podvýboru pre register (RSC). 
 
 
4.6 Podvýbor pre vzdelávanie a výskum (SCEaR) 

4.6.1 SCEaR rozvíja stratégie a nápady na zvyšovanie povedomia, vzdelávania a výskumu v 
oblasti PS naprieč celého sektora vzdelávania. Podporuje publikácie a podujatia a propaguje rozvoj 
zdrojov na výskum súvisiaci s dokumentárnym dedičstvom vrátane zakladania znalostných centier. 
Spúšťa a stimuluje vzdelávacie iniciatívy, ako sú partnerstvá a projekty zahŕňajúce školy, univerzity, 
pamäťové inštitúcie a ich prepojenie na PS. Podporuje zviditeľnenie PS a jeho loga, podnecuje 
diskusiu, zvyšuje povedomie o otázkach uchovávania a prístupu a šíri povedomie o cieľoch PS. 
Prispieva k organizácii výstav o zapísanom dedičstve. Jeho členovia sa vyberajú na základe ich 
odborných a akademických znalostí. 
 
 
4.7 Národné výbory PS 

4.7.1 Národné výbory PS sú nezávislé subjekty pôsobiace na národnej úrovni. Aby mohli 
oprávnené používať názov a logo PS, musia byť akreditované svojou národnou komisiou pre 
UNESCO, ktorá informuje sekretariát o ich vytvorení. Cieľom programu je vytvorenie národného 
výboru PS v každej krajine, ak je to možné. 

4.7.2 Národné výbory PS sa budú vo svojich úlohách a rozsahu činností líšiť, pričom sa v 
týchto usmerneniach načrtávajú niektoré z dostupných možností. Jednou z týchto možností je 
prevádzka národného registra PS, pričom niektoré krajiny majú pomerne rozsiahle registre. 

4.7.3 Neexistuje žiaden prísny organizačný model. Či už je výbor vysoko formalizovaný a 
štruktúrovaný alebo využíva neformálnejší prístup, podstatou výboru je to, že ide o zhromaždenie 
odborníkov z celej oblasti dokumentárneho dedičstva v danej krajine. Členovia môžu pôsobiť ako 
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fyzické osoby alebo ako zástupcovia pamäťových inštitúcií alebo kultúrnych orgánov, prípadne ako 
kombinácia oboch. V niektorých krajinách sa môže národná komisia pre UNESCO z miestnych 
dôvodov výslovne rozhodnúť vykonávať funkcie národného výboru PS. 

4.7.4 Bez ohľadu na model, od národného výboru sa zvyčajne očakáva, že bude spĺňať tieto 
parametre: 

 Operatívne prepojenie s národnou komisiou pre UNESCO a jej odobrenie. V prípade 
existencie regionálneho výboru PS, odporúča sa vytvoriť spojenie s týmto regionálnym 
výborom. 

 Členstvo, ktoré odráža geografický a kultúrny charakter krajiny, 

 dôležité kultúrne skupiny a príslušné znalosti a odbornosť 

 Písomný referenčný rámec pôsobnosti a pravidlá vrátane základu členstva a 
nástupníctva 

 Schopnosť vykonávať svoju rolu. Môže to zahŕňať financovanie a podporu, prepojenia 
na hlavné pamäťové inštitúcie a vládne orgány 

 Záväzok zvyšovať povedomie prostredníctvom pravidelného podávania správ národnej 
komisii (kópie zaslané parížskemu sekretariátu a, ak je to vhodné, regionálnemu 
výboru) 

4.7.5 Vzor referenčného rámca pôsobnosti je poskytnutý v prílohe č. 7 a slúži len ako 
pomôcka. 

 
 
4.8 Regionálne výbory PS 

4.8.1 Regionálne výbory PS predstavujú kooperatívne štruktúry, ktoré združujú národné 
výbory PS, ktoré majú spoločnú geografickú oblasť alebo iné spoločné záujmy, ako je napríklad 
zdieľaná kultúra. Poskytujú prostriedky na riešenie otázok, ktoré nespadajú do praktického rámca 
pôsobnosti IAC na jednej strane alebo jednotlivých národných výborov PS na strane druhej. Aby 
mohli oprávnene používať názov a logo PS, musia byť akreditované zo strany IAC, jeho úradu, resp. 
sekretariátu. Iniciatíva na zriadenie regionálneho výboru môže vzísť zo strany ktoréhokoľvek z 
týchto subjektov alebo skupiny národných výborov PS, ktoré by boli jeho počiatočnými členmi. 

4.8.2 V čase publikácie existujú dva pevne ustanovené regionálne výbory (MOWLAC a 
MOWCAP) a tretí sa nachádza v počiatočnom vývoji (ARCMOW).15 Všetky tri sú založené na 
oficiálnych geografických regiónoch UNESCO. Ich stanovy, pravidlá a registre sú dostupné k 
nahliadnutiu na ich webových sídlach. 

4.8.3 Regionálne výbory môžu: 

 Vykonávať obhajobu a publicitu v rámci rozsiahleho geografického územia 

 Organizovať kooperatívne podujatia, ako sú školiace workshopy na vybrané témy 

 Združovať delegátov národných výborov PS pre pravidelné zasadnutia 

 Poskytovať „zázemie“ pre krajiny v regióne, ktorým chýba národný výbor PS 
                                                           
15 MOWLAC je regionálny výbor pre Latinskú Ameriku a Karibik; MOWCAP je pre Áziu a Tichomorie; 
ARCMOW je pre Afriku. 
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 Pomáhať pri vytváraní a mentorovaní nových národných výborov PS 

 Prevádzkovať regionálny register PS 

 Udržiavať aktuálne kontaktné údaje pre členov a spolupracovníkov v celom regióne 

 Vydávať regionálne publikácie 

Regionálne výbory PS predkladajú každé dva roky formálnu správu IAC. 
 
 
4.9 Iné zasadnutia a spojenia 

4.9.1 Program PS, i keď nie na základe pravidelného harmonogramu, sa z času na čas schádza 
alebo organizuje konferencie, stretnutia a semináre na konkrétne témy alebo iné stretnutia na 
dosiahnutie svojich cieľov. Prirodzene sa to týka aj rôznych mimovládnych organizácií (MVO) a 
profesijných združení pôsobiacich v oblasti dokumentárneho dedičstva.16 Tieto orgány sú zdrojom 
odborného strategického, kurátorského, politického a technického poradenstva. Je logické 
vyhľadávať ich usmernenie v prípade, že to môže napomôcť pri presadzovaní cieľov programu. 
Mnoho ľudí pôsobiacich v rámci výborov PS tiež aktívne pracuje na príslušných odborných fórach, 
takže prepojenia sú logické a sú podporované. 

4.9.2 Odborné fóra tiež pôsobia ako platformy na propagáciu Pamäte sveta, ktorá sa často 
môže objaviť v programoch ich vlastných konferencií. Ich členom sa preto odporúča, aby napríklad 
zohľadnili, či ich vlastné inštitúcie vlastnia dokumentárne dedičstvo, ktoré by mohlo byť 
nominované do registra PS. Úspešná nominácia zlepšuje postavenie orgánu navrhujúceho 
nomináciu a môže byť pre inštitúciu prínosom aj inými spôsobmi, napríklad pri získavaní 
finančných prostriedkov na uchovávanie ohrozených dokumentov. 
 
 

4.10 Logo Pamäte sveta 

4.10.1 Logo PS umožňuje výborom, ako aj inštitúciám, ktoré majú položky zapísané v registri, 
preukázať svoju väzbu na UNESCO. Môže to byť užitočné pri zverejňovaní práce výboru pri 
propagácii alebo ochrane dokumentárneho dedičstva alebo pri vyzdvihovaní zápisu v registri. 
Použitie loga však podlieha ustanoveniam, ktoré sú uvedené v Usmerneniach pre používanie loga 
(príloha č. 9). Udelenie používania loga je výsadou generálneho riaditeľa, riadiacich orgánov 
UNESCO a národných komisií v súlade s pravidlami UNESCO. 

4.10.2 Použitie loga musí byť v súlade s nariadeniami UNESCO. UNESCO určuje podmienky, na 
základe ktorých je možné logo používať a na základe ktorých sa môže požadovať ukončenie jeho 
používania v prípade neoprávneného používania alebo porušenia týchto podmienok. Kým komerčné 
využitie nie je bežne povolené, vo výnimočných a individuálnych prípadoch môže UNESCO povoliť 
použitie na základe žiadosti podanej generálnemu riaditeľovi alebo sekretariátu. Žiadosť je možné 
zaslať prostredníctvom národnej komisie pre UNESCO. 

4.10.3 Logo je tvorené symbolickou grafikou, v ktorej možno sústredné kruhy vykladať tak, že 
predstavujú rôzne formáty dokumentov, ako aj šírenie a uchovávanie pamäte. Prerušenia v kruhoch 
tak predstavujú stratenú a chýbajúcu pamäť. 

 
 
                                                           
16 Program konkrétne uznáva CCAAA, ICA, ICOM a IFLA 
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4.11 Etický kódex 

4.11.1 S členstvom vo výbore alebo podvýbore PS sa spájajú etické hľadiská, pričom do 
pozornosti všetkým, ktorí sa formálne zapoja do programu, sa uvádza vyhlásenie obsiahnuté v 
prílohe č. 1. Členovia IAC a všetkých jeho podvýborov sú povinní sa písomne prihlásiť k etickému 
kódexu. 
  



21 

5 ČINNOSTI PROGRAMU PAMÄŤ SVETA 
 
 
 
5.1 Úvod 

5.1.1 Pamäť sveta má mnoho aspektov. Napĺňanie cieľov programu vedie k množstvu aktivít, 
ktoré sa neustále vyvíjajú. Predstavu o budúcej trajektórie programu a budúcich príležitostiach a 
výzvach je možné získať z prečítania si odporúčania. Činnosti uvedené nižšie opisujú, kde sa 
program nachádza v čase písania tohto dokumentu. 
 
 
5.2 Workshopy a semináre 

5.2.1 Workshopy a semináre Pamäte sveta sa konajú v národnom, regionálnom a 
medzinárodnom priestore a zvyčajne ich organizujú výbory, sekretariát alebo profesijné združenia 
Pamäte sveta. Môže ísť o samostatné podujatia alebo tie, ktoré sú prepojené na iné podujatia, ako sú 
zasadnutia národného alebo regionálneho výboru PS alebo pravidelné konferencie profesijných 
združení. 

5.2.2 Majú rôzne formy a majú rôznu dĺžku trvania. Napríklad: 

 Špeciálne udalosti: výročia, spustenie projektov alebo publikácií, zvyšovanie povedomia 
verejnosti 

 Politika a stratégia: zavádzanie odporúčania a iných normatívnych nástrojov UNESCO 
 Budovanie kapacít: školenia v oblasti uchovávania, riadenia zbierok, prístupu a iných 

odborných tém 
 Príprava nominácie: mentoring navrhovateľov pri ich prvej príprave a podávaní 

nominácií na zápis do registra 
 
5.3 Publikácie 

5.3.1 Publikácie označené značkou PS alebo publikácie súvisiace s PS môžu byť priamo 
zadané alebo vytvorené organizáciou UNESCO, resp. vznikať v spolupráci s komerčnými 
vydavateľmi. Pochádzajú aj z dielní jednotlivých výborov PS. UNESCO navyše uľahčuje publikáciu 
príslušných textov a príručiek zo strany profesijných združení. Publikácie môžu byť v tlačenej alebo 
elektronickej podobe, prípadne v oboch prevedeniach. Tlačené publikácie môžu byť distribuované 
prostredníctvom komerčných kanálov, pamäťových inštitúcií alebo kancelárií UNESCO; elektronické 
publikácie sú často prístupné na webových sídlach. Na hlavnom webovom sídle Pamäte sveta sa 
uvádza orientačný, ale nie vyčerpávajúci zoznam publikácií. Kategórie zahŕňajú: 

 Odborné príručky: Usmernenia a normy pre uchovávanie, digitalizáciu, riadenie knižníc, 
profesijnú filozofiu 

 Registre: Ilustrované knihy o zápisoch do rôznych registrov PS – národných, 
regionálnych a medzinárodných – a súvisiace elektronické knihy a webové sídla. 
Registre PS sú zvyčajne prístupné na webových sídlach spravovaných zodpovednými 
výbormi PS. 

 Akademická a výskumná oblasť: hĺbkové tézy, články, bulletiny a knihy o zásadách PS, jej 
sociálno-kultúrnom význame a jej mieste vo vzdelávacom a výskumnom spektre a 
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disciplínach 
 Usmernenia: Všeobecné usmernenia a súvisiace publikácie sa vydávajú v niekoľkých 

jazykoch 
 Všeobecne: Knihy, brožúry a webové publikácie s témami v rozmedzí od právnych 

predpisov o zákonnej archivácií až po stratenú pamäť. 

5.3.2 Od založenia Pamäte sveta organizácia UNESCO a príslušné kurátorské inštitúcie vydali 
množstvo publikácií založených na jednotlivých položkách alebo zbierkach dokumentárneho 
dedičstva zapísaných v rôznych registroch PS. Majú mnoho podôb vrátane kníh, CD, CD-ROM, DVD a 
elektronických publikácií. 

 
 
5.4 Dni UNESCO 
 
5.4.1 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov určuje niekoľko „medzinárodných 
dní“ na uctenie si dôležitých aspektov ľudského života a dejín. Svetové dni môžu vyhlásiť aj 
špecializované agentúry vrátane organizácie UNESCO. V takom prípade vyhlásenie medzinárodných 
dní závisí výlučne od ich riadiacich orgánov a vnútorných predpisov. 
 
5.4.2 Popri ostatných svetových dňoch vyhlásených zo strany riadiacich orgánov organizácie, 
resp. iných inštitúcií, UNESCO takto oslavuje Medzinárodné dni OSN súvisiace s oblasťami jej 
pôsobnosti. (Viďhttp://en.unesco.org/celebrations/international-days.)Všetky orgány a fyzické 
osoby pôsobiace v PS sa nabádajú k tomu, aby sa zúčastnili na príslušných aktivitách konaných v 
súvislosti s týmito dňami. 
 
Mnohé z týchto dní súvisia s dokumentárnym dedičstvom, a teda s PS. Príklad: 
 

 13. február: Svetový deň rádia 
 21. marec: Svetový deň poézie 
 23. apríl: Svetový deň knihy a autorských práv 
 3. máj: Svetový deň slobody tlače 
 8. september: Medzinárodný deň gramotnosti 
 28. september: Medzinárodný deň všeobecného prístupu k informáciám 
 5. október: Svetový deň učiteľov 
 27. október: Svetový deň audiovizuálneho dedičstva 
 Tretí štvrtok v novembri: Svetový deň filozofie 
 10. december: Deň ľudských práv 

 
 
5.5 Ceny a ocenenia 

5.5.1 V rôznych kontextoch môže PS udeliť ocenenia a iné formy uznania vrátane osvedčení o 
zápise dokumentárneho dedičstva pridaného do ktoréhokoľvek z jej registrov, a tiež osvedčení o 
účasti na seminároch a školeniach. 

5.5.2 Cena Pamäte sveta UNESCO/Jikji, ktorá pripomína zápis do medzinárodného registra PS 
najstaršej existujúcej knihy Buljp jikji simche yojeol, vytlačenej pohyblivým kovovým písmom, je 
financovaná Kórejskou republikou prostredníctvom mestskej rady mesta Cheongju. Peňažnú cenu 
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udeľuje každé dva roky generálny riaditeľ UNESCO fyzickej osobe, inštitúcii alebo inému subjektu, 
ktorý významne prispel k zachovaniu a sprístupneniu dokumentárneho dedičstva. 
 
 
5.6 Normatívne nástroje 

5.6.1 UNESCO priebežne oznamuje „normatívne“ nástroje, resp. nástroje, ktorými sa 
ustanovujú normy. Patria medzi ne štyri typy: dohovory, odporúčania, deklarácie a charty. 
Kompletné vysvetlenie je k dispozícii na webovom sídle organizácie UNESCO.17 

5.6.2 Odporúčanie je príkladom takéhoto nástroja. Stanovujú sa v ňom medzinárodné 
osvedčené postupy týkajúce sa uchovávania a prístupu k dokumentárnemu dedičstvu a členské 
štáty sa v ňom vyzývajú k podniknutiu celého radu opatrení v tomto smere. V prílohe k odporúčaniu 
sa uvádza množstvo ďalších normatívnych nástrojov vzťahujúcich sa na ciele PS. 

5.6.3 Nástroje UNESCO sú obzvlášť užitočné pre pamäťové inštitúcie pri vytváraní ich 
vlastných politík a pravidiel, pretože ich možno citovať ako autoritatívne medzinárodné štandardy, 
o ktoré sa môže opierať inštitucionálna politika a prax. 
 
 
5.7 Deklarácie, normy a rady 

5.7.1 Iné deklarácie a vyhlásenia, ktoré nezodpovedajú vyššie uvedenej definícii UNESCO, sú 
však tiež dôležitými a užitočnými referenčnými bodmi. Niektoré z nich sú uvedené v prílohe k 
odporúčaniu. Osobitnú zmienku si zaslúžia: 

 Všeobecný dohovor o autorských právach (1952) 
 Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (zmenený a doplnený v r. 

1979) 
 Vyhlásenie IFLA o knižniciach a intelektuálnej slobode (1999) 
 Všeobecná deklarácia o archívoch (2010): tento dokument bol prijatý Medzinárodnou 

radou archívov (ICA) a neskôr bol schválený organizáciou UNESCO. Ide o stručné 
vyhlásenie archívnych zásad. 

 „Vancouverská deklarácia“ (2012): Pamäť sveta v digitálnom veku: digitalizácia a 
uchovávanie. Toto vyhlásenie bolo produktom medzinárodnej konferencie odborníkov a 
je referenčným bodom pre zásady a prax. 

 
5.8 Výskum a vzdelávanie 
5.8.1 PS podporuje výskumné a akademické disciplíny využívajúce dokumentárne dedičstvo 
ako zdrojový materiál v historickom výskume a začleňujúce využívanie registrov PS ako 
východiskový bod pre výskum. Zaradenie PS do školských a univerzitných učebných osnov a ich 
prepojenie na pamäťové inštitúcie stimuluje povedomie o problematike uchovávania a napomáha 
skúsenostiam z minulosti prehovoriť k súčasnosti. 

5.8.2 Na túto stratégiu dohliada podvýbor pre vzdelávanie a výskum Medzinárodného 
poradného výboru (IAC) a rozvíja siete vzdelávacích a pamäťových inštitúcií spolu so znalostnými 
centrami ako pomôcku pri zvyšovaní povedomia, výskumu a publikovania. Týmto spôsobom sú 
registre a publikácie PS vnímané ako východiskový bod cesty za výskumom a objavmi. 

                                                           
17http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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5.9 Výstavy a podujatia 

5.9.1 Výstavy môžu mať mnoho podôb, počínajúc od série plagátov až po rozsiahly 
kultivovaný a multimediálny zážitok v pamäťovej inštitúcii. Online výstavy prezentované na 
webovom sídle alebo vo „virtuálnej“ galérii či múzeu sú variáciou tohto konceptu. 

5.9.2 Výstavy sú zvyčajne vystavané okolo dokumentov, ktoré boli zapísané do registrov PS. 
Významné dokumenty môžu byť vystavené, čím uspokoja prirodzenú zvedavosť verejnosti uvidieť 
„skutočnú vec“. Výstavy sa často inšpirujú výborom PS v partnerstve s organizačným hostiteľom, 
ktorý zabezpečuje rozpočet, priestory a zariadenia výstavy. 

5.9.3 Niekedy sa verejné podujatia, ako sú prednášky alebo premietanie filmov, organizujú v 
spojení s výstavou – alebo, v inej variácii, spolu s verejným udelením kurátorskej inštitúcii 
osvedčenia o zápise do registra organizáciou UNESCO. Možnosti, ako zvýšiť povedomie a usmerniť 
pozornosť verejnosti na dokumentárne dedičstvo a ciele PS, v skutočnosti obmedzuje len naša 
predstavivosť. 
 
 
5.10 Medzinárodné, regionálne a národné registre PS 

5.10.1 Medzinárodný register PS bol založený v roku 1995, pričom prvé zápisy boli doň 
pridané v roku 1997. Výzvy na nominácie do tohto registra a ich spracovanie sa odohráva v 
dvojročných cykloch. Postupom času si regionálne a národné výbory PS zriadili vlastné verejné 
registre a ich počet neustále rastie. Registre slúžia ako výkladná skriňa dokumentárneho dedičstva, 
ktoré svojím zjavným významom a symbolikou upútava pozornosť ľudí, ktorí prijímajú rozhodnutia, 
ako aj usmerňuje pozornosť laickej verejnosti na oveľa väčšiu potrebu. Pomáhajú pri sprístupnení a 
konkretizácií zovšeobecneného ideálu – uchovávanie dokumentárneho dedičstva. 

5.10.2 Výberové kritériá pre všetky registre sú v podstate rovnaké, hoci ich znenie sa môže 
líšiť. Registre sa líšia geografickým pokrytím a tým, či sa vplyv zapísaného dedičstva posudzuje ako 
medzinárodne, regionálne alebo národne významný, termín, ktorý poukazuje na hodnoty a 
významy, ktoré tieto položky a zbierky majú pre ľudí a komunity. Ako vznikajú nové registre, ich 
výberové kritériá a nominačný proces musí byť najskôr schválený príslušnou regionálnou 
kanceláriou UNESCO alebo národnou komisiou pre UNESCO. 

5.10.3 Všetky registre pôsobia autonómne a podľa vlastného časového rámca. Netvoria 
hierarchiu. V očiach organizácie UNESCO majú všetky zápisy rovnakú váhu. Dokumentárne 
dedičstvo sveta je také rozsiahle a zložité, že jeden register by bol nepraktický a nepoužiteľný. 
Tripartitný prístup umožňuje uplatnenie regionálnej a národnej expertízy pri posudzovaní 
nominácií, a to spôsobom, ktorý by bol nemožný, keby existoval len jeden globálny register. 

5.10.4 Všetci úspešní navrhovatelia nominácií získajú oficiálne osvedčenie o zápise. Ak nie je 
žiadna iná alternatíva, osvedčenie sa jednoducho doručí poštou. Ide však o premeškanú príležitosť 
na propagáciu tak dokumentu, ako aj momentu daného zápisu. Formálne odovzdanie osvedčenia je 
potenciálne vysoko prestížne mediálne podujatie, ktoré je prínosom pre prijímajúcu inštitúciu, ako 
aj pre UNESCO. 

5.10.5 Ako už bolo spomenuté vyššie, správcovia zapísaného dedičstva sa nabádajú k tomu, 
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aby svoj status zverejnili a upozornili verejnosť na položky, ktoré boli zapísané. Mnohé inštitúcie 
vystavili na verejnosti vybrané položky; digitalizovali ich tak, aby boli ľahko dostupné; propagovali 
svoje uznanie prostredníctvom webových sídiel a sociálnych médií; predávali reprodukcie ako 
maloobchodné produkty; publikovali ich dejiny a opisy, aby tak komunitám, národom alebo 
regiónom hlbšie vysvetlili ich významnosť. 

5.10.6 Okrem toho majú správcovia zapísaného dedičstva alebo organizátori aktivít súvisiacich 
s PS právo používať personalizovanú alebo lokalizovanú verziu loga UNESCO/PS, pričom sú 
nabádaní, aby o ňu požiadali. Na používanie značky a loga PS sa prirodzene vzťahujú pravidlá. Tieto 
sú podrobne uvedené v prílohe č. 9.  
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6 MEDZINÁRODNÝ REGISTER PS 
 
 
6.1 Úvod 

6.1.1 Táto kapitola sa týka len prevádzky Medzinárodného registra PS. Regionálne a 
národné registre pôsobia podobným spôsobom, aj keď s jednotlivými obmenami, pričom čitatelia by 
si mali ďalšie informácie pozrieť na webových sídlach príslušných výborov PS, ktoré tieto registre 
prevádzkujú. 

6.1.2 Pri snahe o zápis do registra je potrebné riadne podať nomináciu na predpísanom 
formulári (príloha č. 3) na sekretariáte PS. Nominácia následne prejde nižšie opísaným hodnotením. 

6.1.3 Na rozsah dokumentov, ktoré je možné nominovať, sa vzťahujú určité obmedzenia a 
výnimky. Tieto sú podrobne uvedené v prílohe č. 4. 
 
 
6.2 Výhody zápisu 
 

6.2.1 Zapísanie do registra PS nie je samoúčelné. Je to len začiatok. 

6.2.2 Zápis do registra verejne potvrdzuje význam dokumentárneho dedičstva a zviditeľňuje 
ho. Stáva sa súčasťou viditeľného kontinua dokumentov s podstatným vplyvom na kultúrne a 
sociálne dejiny, čo časom ponúka možnosť opätovnej interpretácie histórie. Zápisom sa stimuluje 
dostupnosť a priťahuje pozornosť publicity. Nesie v sebe symbolický význam certifikácie UNESCO a 
práva používať logo PS, čo je samo osebe potvrdením uznania významu zo strany UNESCO 
odhliadnuc od skutočnosti, že UNESCO nemusí nevyhnutne odobrovať obsah dokumentárneho 
dedičstva. Prestíž dokumentárneho dedičstva a správcovskej inštitúcie ťaží zo spojenia s už 
vykonanými zápismi do registrov. Viditeľne opodstatňuje vládne alebo iné výdavky na inštitúciu a 
dokumentárne dedičstvo v jej starostlivosti. 

6.2.3 Niekedy môže zápis byť nápomocný pri získavaní sponzorstva a financií na ochranu 
ohrozeného dedičstva. Niekedy má účinok zvýšenej bezpečnosti dokumentárneho dedičstva. Sú 
zaznamenané prípady, keď zápis dokonca zachránil celú archívnu inštitúciu pred jej zatvorením a 
rozobratím. 

 
 
6.3 Kritériá zápisu 

6.3.1 Použitie ustáleného súboru kritérií uľahčuje presnejšiu analýzu a napomáha pri 
objasnení jedinečných vlastností a významov každej položky alebo zbierky. Pri hodnotení sa 
zohľadňujú všetky kritériá, však nie všetky sa vzťahujú na položku alebo zbierku. Môže sa uplatniť 
jedno alebo viacero spolu súvisiacich kritérií. Na to, aby sa potvrdil význam položky, nie je potrebné 
hľadať dôkazy k uplatneniu všetkých kritérií. V skutočnosti môže byť položka veľmi významná len 
podľa jedného primárneho kritéria, s pridaným objasnením pri zvážení porovnávacích kritérií. 

Kritériá sú nápovednou pomôckou na popísanie toho, ako a prečo je položka alebo zbierka dôležitá. 
V závislosti od typu položky alebo zbierky budú mať rôzne nádychy významu. 

6.3.2 Nasledujúce kritériá sa vzťahujú na všetky nominácie počas celého procesu hodnotenia. 
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6.3.3 Posúdenie je porovnávacie a relatívne. Neexistuje žiadne absolútne meradlo 
kultúrneho významu. Posudzovanie je relatívne. Výber na zápis je výsledkom posúdenia 
dokumentárneho dedičstva podľa jeho vlastných zásluh na základe výberových kritérií, 
všeobecného znenia týchto usmernení a vo svetle minulých nominácií, či už zahrnutých alebo 
zamietnutých. 

6.3.4 Pravosť a neporušenosť. Prahovým testom je, či je dokumentárne dedičstvo tým, čím 
sa zdá byť. Pravosť je vlastnosť skutočnosti, pravdivosti alebo pôvodnosti a nepoškodenosti z 
pôvodného originálu. Bola spoľahlivo stanovená jeho totožnosť a pôvod? Kópie, repliky, falzifikáty, 
napodobnené dokumenty alebo podvody, tzv. hoaxy, môžu byť pri najlepšej vôli mylne považované 
za pravú položku.18 U dokumentu neporušenosť znamená vlastnosť celistvosti a úplnosti. Je časť 
dokumentárneho dedičstva držaná inde a nie je zahrnutá v tejto nominácii? Sú všetky rovnako staré 
alebo boli chýbajúce časti nahradené novšími kópiami? Ide o originál – resp. ak nie, ide o najstaršiu 
známu generáciu? Koľko percent dedičstva zostáva v pôvodnom stave? 

6.3.5 V závislosti od povahy príslušných dokumentov to môže byť zložité. Niektoré 
dokumenty – ako sú audiovizuálne médiá, digitálne súbory a stredoveké rukopisy – môžu existovať 
vo variantných verziách alebo exemplároch tej istej alebo odlišnej starovekosti, neporušenosti alebo 
stavu zachovania. 

6.3.6 Svetový význam: Primárne kritériá 

6.3.6.1 Je potrebné presvedčiť IAC o tom, že dokumentárne dedičstvo má svetový význam. Mali 
by sa uviesť pripomienky k jednému alebo viacerým z nasledujúcich kritérií. Nie všetky kritériá sa 
nevyhnutne vzťahujú na konkrétnu nomináciu – je potrebné vybrať iba relevantné kritéria. 

6.3.6.2 Historický význam. Čo nám dokumentárne dedičstvo hovorí vo vzťahu k dejinám 
sveta? Zaoberá sa napríklad: 

 Politickým alebo ekonomickým vývojom alebo sociálnymi alebo duchovnými hnutiami 

 Významnými osobnosťami svetových dejín 

 Udalosťami, ktoré menia svet 

 Konkrétnymi miestami, ktoré súvisia s časom, udalosťami alebo ľuďmi 

 Jedinečnými javmi 

 Pozoruhodnými tradičnými zvykmi 

 Vyvíjajúcimi sa vzťahmi medzi krajinami alebo komunitami 

 Zmenami spôsobov života a kultúry 

 Zlomom v histórii alebo zásadnou inováciou 

 Príkladom výnimočnosti v umení, literatúre, vede, technike, športe alebo iných častiach 
života a kultúry 

 
 

                                                           
18 Zámerne vytvorené podvody, ak sú jasne navrhnuté ako také, a nevydávajú sa za niečo iné, možno posúdiť 
pre ich význam. 



28 

6.3.6.3 Forma a štýl. Význam môže spočívať vo fyzickej povahe dokumentárneho dedičstva. 
Niektoré dokumenty sa v tomto ohľade môžu zdať nevýrazné – napríklad ručne písaný rukopis 
alebo strojopisné papierové záznamy – môžu sa však vyznačovať napríklad štylistickou kvalitou 
alebo osobnými asociáciami, ktoré si zaslúžia pozornosť. Iné formy dokumentárneho dedičstva 
môžu vykazovať inovatívne vlastnosti, vysokú úroveň umeleckej zručnosti alebo iné pozoruhodné 
črty. Napríklad: 

 Dokumentárne dedičstvo môže byť obzvlášť dobrým príkladom svojho druhu 

 Môže oplývať výnimočnými vlastnosťami krásy a remeselného spracovania 

 Môže ísť o nový alebo neobvyklý typ nosiča 

 Môže to byť príklad druhu dokumentu, ktorý je už zastaraný alebo nahradený 

 

6.3.6.4 Spoločenský, komunitný alebo duchovný význam. Môže sa stať, že dokumentárne 
dedičstvo spojené s konkrétnou existujúcou komunitou je preukázateľne významné. Napríklad 
komunita môže byť silne prepojená s dedičstvom milovaného (alebo dokonca nenávideného) 
vodcu alebo s dokumentárnymi dôkazmi o konkrétnom incidente, udalosti alebo mieste s 
konkrétnymi asociáciami. Alebo môže uctievať dokumentárne dedičstvo spojené s duchovným 
vodcom alebo svätcom. Je potrebné poskytnúť informácie o vyjadrení tejto spojitosti. 

 

6.3.7 Svetový význam: Porovnávacie kritériá 

6.3.7.1 IAC potrebuje ďalšie informácie o charaktere samotného dokumentárneho dedičstva. 

6.3.7.2 Jedinečnosť alebo vzácnosť.Dá sa dokument alebo zbierka označiť za unikátnu 
(jedinú svojho druhu, ktorá bola kedy vytvorená) alebo vzácnu (jedna z mála preživších z väčšieho 
počtu)? Táto vlastnosť si môže vyžadovať ďalšie rozvinutie: zbierka alebo rukopis alebo iná 
položka môže byť jedinečná, avšak nie nevyhnutne vzácna. Môžu existovať aj iné zbierky alebo 
položky, ktoré sú podobné, ale nie identické. 

6.3.7.3 Stav. Stav dokumentu nemusí byť sám osebe testom jeho významu, ale je relevantný 
pre jeho spôsobilosť na zápis. Veľmi znehodnotený dokument môže byť nespôsobilý, ak jeho 
obsah a charakter boli narušené nad rámec možností jeho reštaurácie. Naopak, dokument môže 
byť v dobrom stave, ale môže byť zle uložený, resp. fyzicky nezabezpečený, a tým môže byť 
ohrozený. V závislosti od povahy dokumentu alebo zbierky v nominačnom formulári bude 
potrebné uviesť opis, ktorý je dostatočne podrobný na posúdenie súčasného rizika a/alebo 
potreby ochrany. Poskytuje tým východiskový popis, na základe ktorého sa bude sledovať 
priebežný stav a bezpečnosť predmetu v prípade jeho zápisu (pozri ods. 6.8) 

 
 
6.3.8.1 Vyhlásenie o významnosti 

Toto vyhlásenie je zhrnutím bodov uvedených v rámci primárnych a porovnávacích kritérií a testu 
pravosti a neporušenosti. Malo by ďalej poskytnúť vysvetlenie o tom: 

 Prečo je toto dokumentárne dedičstvo dôležité pre pamäť sveta a prečo by jeho strata 
ochudobnila dedičstvo ľudstva 

 Aký je alebo bol jeho vplyv – pozitívny alebo negatívny – na život a kultúru za hranicami 
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národného štátu alebo regiónu 

 
 
6.4 Nominačné parametre 

6.4.1 Dokumentárne dedičstvo môže byť vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve. 

6.4.2 Pokyny stanovené v nominačnej proforme (príloha č. 3) sú súčasťou týchto usmernení. 

6.4.3 Z praktických dôvodov sú nominácie obmedzené na dve nominácie na krajinu v každom 
dvojročnom cykle. V prípade viac ako dvoch nominácií, sa od príslušného výboru PS, resp. národnej 
komisie pre UNESCO požaduje, aby vykonali výber a svoje dôvody pre výber zdôvodnili. 

6.4.4 Dvaja alebo viacerí navrhovatelia nominácii v rôznych krajinách môžu predložiť 
spoločné nominácie, ak sú zbierky alebo zoskupenia rozdelené medzi správcov: na počet takýchto 
nominácií ani na počet zapojených partnerov sa nevzťahuje žiaden limit. Ak navrhovateľ nie je 
zároveň správcom, správca bude musieť s nomináciou súhlasiť. Ak správca tento súhlas odoprie, 
navrhovateľ bude musieť dôvod zamietnutia vysvetliť. 

6.4.5 Na druhy dokumentárneho dedičstva, ktoré môžu byť nominované, sa vzťahuje 
niekoľko osobitných obmedzení. Pre ďalšie informácie viď príloha č. 4. 

6.4.6 Nominovaná bibliografická alebo archívna zbierka a fondy musia byť konečné, s jasným 
dátumom začiatku a konca a musia byť uzavreté. Nejasne opísané nominácie, resp. nominácie s 
otvoreným koncom nebudú akceptované. Typickými príkladmi sú uzavretý archívny fond 
identifikovaný číslami škatúľ a umiestnenia, databáza stanovenej veľkosti a obsahu alebo 
inventarizovaná zbierka. Ak sú katalógové alebo registračné údaje príliš veľké a nepraktické, 
poskytnite popis obsahu so vzorovými katalógovými záznamami, prírastkovými alebo registračnými 
číslami: alebo tieto údaje priložte ako prílohu. Dynamický charakter niektorých druhov digitálneho 
dokumentárneho dedičstva nájdete v prílohe č. 6. 

6.4.7 Ak sa dokumentárne dedičstvo vyskytuje vo viacerých kópiách a podobných, ale 
variantných verziách – napríklad knihy a hrané filmy – nominácia sa bude považovať za platnú pre 
samotné dielo a nie len konkrétnu citovanú kópiu alebo kópie, i keď sa v nominácii musí 
identifikovať aspoň jedna konkrétna kópia. Za určitých okolností môžu byť navrhnuté ďalšie kópie 
exemplárov dokumentov na doplnenie existujúceho zápisu v registri. Viď ods. 6.7. 

6.4.8 Stručnosť. Nominácie by mali byť komplexné, ale nie dlhšie, ako je nevyhnutné: 
posudzuje sa kvalita, nie kvantita. Povinná dĺžka nie je stanovená, ale zvyčajne postačuje maximálne 
približne 15 strán A4. 

6.4.9 Obrázky, zoznamy, grafika alebo digitálne súbory môžu byť v prípade potreby 
priložené ako prílohy, ktoré môžu byť pre hodnotiteľov veľmi nápomocné. Prijatie nominácie 
sekretariátom sa považuje za udelenie povolenia UNESCO na zverejnenie nominačného formulára 
vrátane jeho obrázkov a grafiky na webovom sídle PS. Pokiaľ nie je uvedené inak, má sa za to, že 
organizácii UNESCO sa udeľuje právo zverejňovať a používať obrázky a grafiku na propagačné 
účely, ak bude nominácia zapísaná. Očakáva sa, že digitálne súbory budú pre praktické dôvody 
udržiavané v primeranej veľkosti. 

6.4.10 Objektivita. Každá nominácia sa opiera o vlastné zásluhy. Nominácie by mali vychádzať 
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z faktov a byť napísané nestranným a objektívnym jazykom. Používanie grandióznych alebo 
nepreukázateľných tvrdení alebo hanlivého, propagandistického alebo polemického jazyka je 
kontraproduktívne a sťažuje hodnotenie. Nepomáha ani pridávanie interpretácií, ako je 
vykresľovanie paralel s inými historickými udalosťami. Takéto nominácie môžu byť zamietnuté 
alebo vrátené navrhovateľovi na prepracovanie. 

6.4.11 Prístupnosť. Navrhovateľom sa odporúča, aby svoje dokumentárne dedičstvo 
sprístupnili verejnosti, či už na mieste alebo na internete, kdekoľvek je to prakticky možné. Kým 
toto nie je predpokladom pre zápis, prístupnosť je cieľom programu a je zjavne nápomocná v 
hodnotiacom procese. 

6.4.12 Právne aspekty. Uverejnenie nominácií na webovom sídle PS alebo zápis 
dokumentárneho dedičstva do registra nemá na prvý pohľad žiadne právne alebo finančné dôsledky. 
Formálne to nemá vplyv na vlastníctvo, úschovu alebo používanie materiálu. Samo osebe neukladá 
vlastníkom, správcom ani vládam žiadne obmedzenia ani povinnosti. Z rovnakého dôvodu neukladá 
organizácii UNESCO žiadnu povinnosť k ochrane zdrojov, riadeniu alebo dostupnosti materiálu. Ani 
sa tým nenaznačuje odobrenie obsahu nominácie zo strany UNESCO. Predstavuje však záväzok 
správcov zapísaného dedičstva k jeho uchovávaniu a sprístupnení. 
 
 
6.5 Nominačný proces 

6.5.1 Podanie. Najmenej 4 mesiace pred stanoveným termínom sekretariát vydá na 
webovom sídle PS výzvu na predkladanie nominácií, v ktorej uvedie termín a formálne kritériá, 
ktoré musí nominácia spĺňať. Nominácie v predpísanom formáte (viď príloha č.  3) môže podať na 
sekretariát PS každá osoba alebo organizácia, a to elektronicky alebo v tlačenej podobe. Termín 
uzávierky každého dvojročného zberu nominácií je verejne oznámený. 

6.5.2 Sekretariát PS vedie evidenciu o každej nominácii a pri overovaní jej obsahu skúma jej 
právne, technické a iné súvisiace aspekty. O výsledkoch tohto predbežného preskúmania informuje 
navrhovateľa. V prípade, že nominácii chýbajú podstatné informácie, tieto budú bezodkladne 
vyžiadané. Neprijmú sa žiadne ďalšie úkony, kým všetky tieto informácie nebudú kompletné. Ak je 
nominácia prijatá na posúdenie, sekretariát o tom informuje navrhovateľa, pričom kópiu prijatia 
zašle príslušným stálym delegáciám, národným komisiám pre UNESCO a národným výborom PS. 
Nominačný formulár bude nahraný na webovom sídle PS. Môže tiež upozorniť príslušný regionálny 
výbor PS, ak taký existuje, v prípade, že si sekretariát želá navrhnúť určité pripomienky. 

6.5.3 Sekretariát následne odovzdá nomináciu podvýboru pre register (RSC) na posúdenie. 
Nominácia je okamžite otvorená k pripomienkam (námietkam, podpore alebo iným informáciám 
týkajúcich sa výberových kritérií), ktoré je možné zaslať na sekretariát v stanovenom termíne na 
predpísanom formulári (viď príloha č.  3). RSC prehodnotí a zohľadní akékoľvek zaslané 
pripomienky a iniciuje postup primeraný uvedeným okolnostiam a kontextu nominovaného 
dokumentárneho dedičstva. 

6.5.4 V priebehu hodnotenia podvýboru pre register môže Sekretariát požiadať navrhovateľa 
o dodatočné informácie, ktorý môže nomináciu upraviť alebo aktualizovať v súlade s vyššie 
uvedenými parametrami v závislosti od vznesených otázok. 

6.5.5 Predbežné posúdenie a odporúčanie ohľadom nominácie pochádza zo strany RSC. 
Navrhovateľa o tom informuje sekretariát, pričom kópiu zašle stálym delegáciám, národnej komisii 
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pre UNESCO a národným výborom PS príslušných krajín. Navrhovateľ má možnosť reagovať na toto 
predbežné odporúčanie. Na základe týchto odpovedí môže RSC prehodnotiť svoje hodnotenie 
predtým, ako predloží svoje odporúčania Medzinárodnému poradnému výboru (IAC). 

6.5.6 RSC predkladá IAC svoje odporúčania s podkladovými vysvetleniami v dostatočnom 
predstihu pred jeho riadnym dvojročným zasadnutím. IAC za seba tieto odporúčania zváži pri 
dosahovaní vlastných názorov na každú nomináciu. Vo svojom odbornom posúdení ich navrhne 
generálnemu riaditeľovi UNESCO, ktorý prijme konečné rozhodnutie. Výsledky sú oznámené 
navrhovateľom. Úspešné nominácie sa oznamujú médiám. 
 
 
6.6 Proces hodnotenia zo strany RSC/IAC 

6.6.1 Podvýbor pre register (RSC) vykonáva prieskum a počiatočné posúdenie nominácií. Je 
poverený dôkladným prešetrením každej nominácie, čo zahŕňa konzultácie s odbornými referentmi 
navrhnutými navrhovateľom, ako aj s ďalšími odborníkmi, ktorých nezávisle vyberie RSC. Dožaduje 
sa pripomienok a hodnotení zo strany akýchkoľvek vhodných zdrojov, ktoré považuje za potrebné, 
pričom každú nomináciu porovná s podobným dokumentárnym dedičstvom vrátane dedičstva už 
zapísaného v registri. 

6.6.2 Proces je maximálne transparentný, pričom sa náležite zohľadňujú obavy o súkromie, 
ktoré si môžu vyžadovať dôvernosť a dodržiavanie etického kódexu programu. Za týmto účelom sa 
dodržiavajú nasledovné postupy: 

 RSC (ako aj IAC) pôsobí nezávislé od navrhovateľa, aby nedošlo k ovplyvňovaniu jeho 
objektivity. Celá komunikácia s navrhovateľom prebieha cez sekretariát. 

 Po ich skompletizovaní a overení sa nominácie zverejnia na webovom sídle PS, aby boli 
verejne viditeľné. V prípade, že dôjde k aktualizácii nominačného dokumentu v priebehu 
hodnotenia, na webovom sídle sa vždy zverejňuje jeho najnovšia verzia. Nominácie sú tak k 
dispozícii na preskúmanie a pripomienkovanie (viď nižšie). 

 Zatiaľ čo preskúmanie nominácií vykonávajú jednotliví členovia RSC, zistenia a odporúčania 
RSC sú výsledkom kolegiálnej diskusie a záverov celej skupiny. Práca jednotlivých členov nie 
je identifikovaná. 

 Potom, ako RSC určí svoje predbežné odporúčanie IAC, sekretariát ho formálne písomne 
oznámi navrhovateľovi, ktorému sa poskytne príležitosť naň reagovať. Ak RSC nie je úplne 
presvedčený, môže navrhovateľa vyzvať k poskytnutiu upraveného nominačného formulára 
s dodatočnými informáciami alebo silnejším argumentom. RSC môže následne prehodnotiť 
svoj názor predtým, ako predloží svoje odporúčania IAC. 

 Pokiaľ ide o akúkoľvek nomináciu, RSC, resp. IAC bežne navrhnú jeden z nasledujúcich 
postupov so zdôvodnením: 

ZÁPIS: kritériá výberu boli splnené a požadované technické informácie sú úplné 

PREDBEŽNÝ ZÁPIS: kritériá výberu boli splnené, ale niektoré technické detaily nie sú úplné. 
Termín odovzdania chýbajúcich informácií bude upresnený a v prípade ich riadneho 
poskytnutia zápis bude následne automaticky vykonaný 

POSTÚPENIE A OPÄTOVNÉ PODANIE: nominované dedičstvo môže potenciálne spĺňať 
kritériá na zápis, ale poskytnuté informácie nie sú dostatočné k dosiahnutiu tohto záveru v 
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jeho plnej miere. Navrhovateľ je vyzvaný k predloženiu kompletnejšej nominácie na 
posúdenie v nasledujúcom cykle. 

ZAMIETNUTIE: nominácia nepreukazuje možnosť splnenia kritérií na zápis do 
medzinárodného registra. 

6.6.3 Zamietnutie nominácie nie je nevyhnutne negatívnou pripomienkou k významu 
nominovaného dokumentárneho dedičstva ani k samotnému nominačnému dokumentu. Napríklad 
RSC alebo IAC sa môžu domnievať, že dedičstvo by bolo vhodnejšie nominovať do národného alebo 
regionálneho registra. Môže rozhodnúť, že by bolo najlepšie, ak by bolo uvedené ako súčasť 
spoločnej nominácie a nie samostatne. Alebo môže dospieť k záveru, že navrhovateľ pri tejto 
príležitosti nepredložil presvedčivý argument. Zamietnutie nevylučuje opätovné podanie (najviac 3-
krát vrátane pôvodného podania, ak sa obsah nominácie nezmenil.) 

6.6.4 Pripomienky a námietky. Počas hodnotiaceho procesu sa vyhlási presné obdobie, 
počas ktorého môže akákoľvek osoba alebo organizácia verejne pripomienkovať aspekty 
akejkoľvek aktuálnej nominácie, a to vrátane námietok, podpory alebo podania iných informácií. 
Odosielateľ si napríklad môže želať poskytnúť informácie na doplnenie návrhu navrhovateľa alebo 
proti nominácii môže namietať z dôvodu jej obsahu alebo splnenia výberových kritérií. 
Pripomienky, ktoré presahujú rámec týchto oblastí však nebudú zohľadnené zo strany RSC. 

6.6.5 Takéto pripomienky je potrebný vykonať na osobitnej proforme (viď príloha č. 3), v 
ktorej odosielateľ identifikuje a stanoví obsah svojej pripomienky. Sekretariát odpovie a v prípade 
potreby vec s odosielateľom prejedná formou dialógu. Každý prípad sa bude riešiť v závislosti od 
jeho významu. RSC vo svojom odporúčaní pre IAC uzná všetky takéto prijaté pripomienky a v 
prípade potreby oznámi ich podstatu. 

6.6.6 Nomináciám, ktoré boli oprávnene spochybnené počas lehoty poskytnutej na 
pripomienkovanie, sa poskytne viac času na dialóg medzi dotknutými stranami. Dialóg môže byť 
sprostredkovaný a môže prebiehať po obmedzenú dobu (viď podrobnosti v prílohe č. 4). Proces je 
osobitný pre každý prípad a prispôsobený nastoleným otázkam, praktickým aspektom a dotknutým 
stranám. Generálny riaditeľ môže iniciovať alebo uľahčiť dialóg a v konečnom dôsledku prijme 
konečné rozhodnutie o nominácii, pričom zohľadní odborné poradenstvo poskytnuté zo strany IAC 
a akékoľvek ďalšie relevantné informácie. 
 
 
6.7 Dodatky k existujúcim zápisom 

6.7.1 Ak jednotlivé dokumenty existujú vo viacerých kópiách a variantných verziách – 
napríklad tlačené knihy alebo celovečerné filmy vydané v rôznych verziách alebo viacerých 
jazykoch – nominácia sa bude týkať samotného intelektuálneho subjektu – tzv. diela – a nie len 
konkrétnej citovanej kópie (kópií). Ak budú následne identifikované ďalšie kópie alebo „exempláre“ 
porovnateľnej neporušiteľnosti a starovekosti, môžu byť navrhnuté na doplnenie k existujúcemu 
zápisu. 

6.7.2 Rovnaký mechanizmus platí aj pre zapísané zbierky, ktoré sa ukážu ako neúplné: 
napríklad ak sa zbierka rozkladá naprieč viacerými inštitúciami a neskôr sú identifikované ďalšie 
časti zbierky. Okrem toho, tak ako sa zapísané zbierky postupne rozrastajú, môže dôjsť k dôvodu na 
aktualizáciu existujúceho zápisu za predpokladu, že sa tým nezmení charakter alebo atribúty 
zapísanej zbierky. 
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6.7.3 Ako je podrobne uvedené v prílohe č. 6, ponechanie dynamického pôvodne digitálneho 
materiálu v registri si môže vyžiadať aktualizáciu následne po pôvodnom zápise. 

6.7.4 Vo všetkých týchto prípadoch môže proces iniciovať správca, IAC alebo úrad, resp. 
sekretariát19. Sprievodné práce na prípadoch sú pridelené podvýboru pre register (RSC) a môžu 
zahŕňať 

 Prehodnotenie existujúcej nominácie a stanovenie noriem pravosti, jedinečnosti, 
neporušenosti a vzácnosti vhodných pre konkrétny prípad 

 Identifikácia navrhovaných exemplárov, ich správcov a príslušných plánov riadenia 

 Vypracovanie zdôvodnenia na doplnenie exemplárov k existujúcemu zápisu 

 Prehodnotenie, či aktuálne zapísaný(é) dokument(y) naďalej spĺňa(jú) výberové kritériá

Sekretariát sa následne obráti na príslušných správcov a požiada ich o súhlas s pridaním 
exemplárov k zápisu. 

6.7.5 Návrhy využívajú zjednodušenú nominačnú proformu (viď príloha č. 3). Navyše sa 
uplatní termín uzávierky a ďalšie procesy, ktoré sú povinné pre dvojročné prijímanie nominácií, 
pričom výsledok bude oznámený súčasne so zoznamom nových zápisov. Osvedčenie o zápise sa 
udeľuje dotknutým správcovským inštitúciám. 
 
 
6.8 Monitorovanie a vykazovanie zápisov 

6.8.1 V súlade s ustanoveniami odporúčania je potrebné systematicky monitorovať stav a 
kvalitu zapísaných dokumentov: 

 Poskytnúť hodnotenie vplyvu zápisu na uchovávanie dokumentárneho dedičstva v rámci 
krajiny alebo organizácie 

 Poskytnúť hodnotenie stavu zapísaných dokumentov a opatrení prijatých na udržanie tohto 
stavu 

 Stanoviť rámec na vyhľadanie poradenstva o uchovávaní, ak sa ich stav zhorší alebo je inak 
ohrozený 

 Presadzovať spoluprácu a zdieľanie skúseností v rámci siete PS a udržiavať dôveryhodnosť 
programu

6.8.2 Všetky inštitúcie a jednotlivci, ktorí majú v správe zapísané dokumentárne dedičstvo, by 
podľa toho mali podávať správu o jeho stave, ak o to sekretariát požiada, v najmenej šesťročnom 
cykle a v súlade s kalendárom vedeným sekretariátom. Správy sa podľa potreby postupujú na RSC 
alebo PSC, ktoré následne odporučia akékoľvek následné opatrenia. Nepodaním včasnej správy sa 
automaticky spustí také opatrenie, ktoré môže potenciálne viesť k tomu, že IAC navrhne 
generálnemu riaditeľovi UNESCO výmaz zápisu z medzinárodného registra. 

6.8.3 IAC nariadi normy a metodiku monitorovacieho postupu, ktorý môže v prípade potreby 
zahŕňať inštitucionálne návštevy odborníkov určených sekretariátom. Bez ohľadu na šesťročný 
cyklus, ak sa sekretariát z akéhokoľvek zdroja, vrátane tretej strany, dozvie, že stav zapísaného 

                                                           
19 Tento proces sa prvýkrát použil v roku 2015 na zápis dodatočných skorých kópií celovečerného filmu 
METROPOLIS (1927) a odstránenie predtým zapísanej kópie, ktorá už nespĺňala výberové kritériá. 
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dedičstva sa vážne zhoršil, resp. že jeho neporušenosť bola narušená, RSC a/alebo PSC budú 
poverené prešetrením. V prípade, že sa daná informácia potvrdí, sekretariát odošle výslednú správu 
navrhovateľovi alebo správcovskej inštitúcii, ak je to vhodné, na vyjadrenie. RSC a/alebo PSC 
vyhodnotia pripomienky a odporučia výboru IAC výmaz, nápravné opatrenie alebo ponechanie 
položky. Ak IAC dané odporúčanie na výmaz podporí, všetky strany budú o tom informované. 
 
 
6.9 Výmaz z registra 

6.9.1 Po zapísaní zostáva dokumentárne dedičstvo natrvalo zapísané v registri, pokiaľ 
nenastanú okolnosti, ktoré si vyžadujú cyklickú revíziu alebo iné okolnosti, ktoré si vyžadujú 
prehodnotenie. 

6.9.2 Okrem vyššie opísaného procesu cyklickej revízie môže byť výmaz dokumentárneho 
dedičstva z registra opodstatnený aj vtedy, ak si nové informácie vyžadujú prehodnotenie jeho 
zápisu a preukážu jeho nespôsobilosť voči kritériám, podľa ktorých bolo zapísané. 

6.9.3 Revízny proces môže iniciovať ktorákoľvek osoba alebo organizácia (vrátane IAC) 
prostredníctvom písomného vyjadrenia znepokojenia zaslaného sekretariátu, ktorý záležitosť 
postúpi na RSC k prešetreniu a vypracovania správy.20 Ak RSC zistí, že obavy sú opodstatnené, 
sekretariát sa obráti na pôvodného navrhovateľa (resp., ak je tento nedostupný, na iný príslušný 
orgán), aby sa k tomu vyjadril. RSC vyhodnotí zhromaždené údaje a odporučí IAC výmaz, 
ponechanie alebo iné nápravné opatrenie. Sekretariát o výsledku informuje všetky dotknuté strany 
a zabezpečí všetky potrebné úpravy registra. 
  

                                                           
20 Prešetrovanie môže zahŕňať nezávislé posúdenie kvalifikovanou osobou alebo organizáciou alebo získanie 
názorov zo strany príslušných mimovládnych organizácií, regionálnych a národných výborov PS a príslušnej 
národnej komisie pre UNESCO. 
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7 DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
 
 
7.1 Registre 

7.1.1 Registre, okrem ich okamžitej schopnosti pritiahnuť pozornosť verejnosti, sú 
viditeľným prostriedkom na dosiahnutie cieľov PS. Pomáhajú pri sprístupnení a konkretizácií 
abstraktného ideálu – uchovávanie dokumentárneho dedičstva. Postupnou identifikáciou, 
rozpoznávaním a zvýrazňovaním významného a nenahraditeľného dokumentárneho dedičstva sa 
presadzujú a rozvíjajú vyššie ciele uchovávania, prístupu a povedomia. Zápis položky v akomkoľvek 
registri PS predstavuje potvrdenieorganizácie UNESCO o jej trvalej hodnoty a významu. Vyzdvihuje 
sa tým aj postavenie inštitúcie, ktorá má danú položku (položky) v držbe. Registre časom prispejú k 
rozšíreniu vnímania a porozumeniu svetových dejín pomocou zviditeľnenia a sprístupnenia málo 
známeho dokumentárneho dedičstva. 

7.1.2 Ako sa registre rozrastajú, pomáhajú pri identifikácii chýbajúceho dokumentárneho 
dedičstva, pri prepájaní rozptýlených zbierok, pri podpore repatriácie materiálov a pri podpore 
zavádzania odporúčania. 

7.1.3 Tri druhy registrov. Dokumentárne dedičstvo sveta je také rozsiahle a zložité, že jeden 
register by bol nepraktický a nepoužiteľný. Registre opierajúce sa o geografické rozdelenie tiež 
umožňujú uplatnenie príslušných regionálnych a národných expertíz a miestnych zdrojov pri 
posudzovaní a zabezpečovaní nominácií spôsobom, ktorý by inak nebol nikdy možný, ak by 
jestvoval iba jeden register. 

7.1.4 Medzinárodný register bol založený ako prvý – v roku 1997 – a preto je najstarší a 
najväčší. Regionálne registre spravujú regionálne výbory PS.21 Zapisujú dokumentárne dedičstvo, 
ktoré ovplyvnilo daný región, a preto má regionálny význam. Národné registre spravujú národné 
výbory PS (alebo v prípade ich absencie národné komisie pre UNESCO) a zapisujú dokumentárne 
dedičstvo, ktoré ovplyvnilo danú krajinu a usudzuje sa pri ňom, že je národného významu. Registre 
nie sú hierarchiou. Všetky sú rovnako dôležité. 
 

7.1.5 Zápis do všetkých registrov sa zakladá v podstate na rovnakých kritériách a postupoch, 
ako sú stanovené v týchto všeobecných usmerneniach, ale každý je prispôsobený geografickému a 
kultúrnemu prostrediu, v ktorom pôsobí. Po schválení kritérií a procesu zo strany IAC, úradu alebo 
sekretariátu, každý register pôsobí autonómne v rámci svojich vlastných časových rámcov, 
nominačných a hodnotiacich procesov stanovených zodpovedným výborom PS. 

7.1.6 K registrom je online prístup, a to buď cez hlavné webové sídlo PS alebo cez webstránky 
regionálnych a národných výborov. Každý zápis bežne obsahuje súhrnné informácie a obrázky; ak je 
dokumentárne dedičstvo prístupné v digitálnej forme, môže naň existovať aj priamy odkaz 
(hotlink). 

7.1.7 Kto môže navrhnúť nomináciu? V praxi väčšina nominácií prichádza z inštitúcií, ako 
sú napríklad knižnice, archívy alebo múzeá, ktoré navrhujú položky, ktoré sú v ich vlastnej správe. 
Tieto majú najväčšiu šancu zabezpečiť informácie požadované zo strany sekretariátu a RSC na účely 

                                                           
21 V čase publikácie existujú dva regionálne registre vedené regionálnym výborom pre Latinskú Ameriku-
Karibik (MOWLAC) a regionálnym výborom pre Áziu a Tichomorie (MOWCAP). 
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hodnotenia. Nominácie však prichádzajú aj od mnohých súkromných a verejných organizácií, 
medzinárodných združení a súkromných osôb. 

7.1.8 Pri nominácii do regionálneho alebo medzinárodného registra je dobré zapojiť do 
procesu národný výbor PS (ak taký existuje). Nie je to povinné – ak však nomináciu podporí 
národný výbor PS alebo národná komisia pre UNESCO, jej odobrenie sa zohľadní v hodnotiacom 
procese. Termíny sú stanovené pre každý cyklus nominácií a sú prísne dodržiavané. 

7.1.9 Súťaž a kvóty. Niekedy prevláda mylná domnienka, že nominácie o zápis „súťažia“. 
Nominácia nie je súťažná. Každá nominácia sa posudzuje podľa kritérií. Buď kritéria spĺňa alebo nie. 

7.1.10 Na počet nominácií, ktoré budú prijaté z každej krajiny alebo organizácie do národných 
alebo regionálnych registrov sa nevzťahuje žiaden celkový limit.22 Limit dvoch nominácií na krajinu 
v každom dvojročnom cykle sa uplatňuje len na medzinárodný register, s výnimkou spoločných 
nominácií, v prípade ktorých nie sú žiadne obmedzenia na počet nominácií prijatých na posúdenie 
(viď ods. 6.4.3 a 6.4.4). UNESCO podporuje medzinárodnú spoluprácu. 

7.1.11 Žiadosť o pomoc. Príprava nominácie si vyžaduje prácu a môže ísť o neľahkú úlohu, 
najmä ak ide o prvú skúsenosť s návrhom nominácie! Navrhovatelia môžu požiadať o pomoc 
ktorýkoľvek národný alebo regionálny výbor PS alebo sekretariát. Ktorýkoľvek z nich môže 
záujemcov odkázať na skúseného mentora23, ktorý im môže vysvetliť rozsah potrebných informácií 
a ako ich zostaviť a usporiadať (toto sa nazýva technické poradenstvo). Vyskytujú sa aj etické 
obmedzenia, ktoré sú uvedené v etickom kódexe (viď príloha č. 1). 
 
7.2 Stratené a chýbajúce dedičstvo 

7.2.1 V každej krajine sa stratili alebo chýbajú významné časti dokumentárneho dedičstva.24 
Vypracovanie verejných záznamov o tomto momentálne nedostupnom dedičstve je kľúčovým 
prostriedkom na uvedenie programu PS do kontextu a je predchodcom možnosti virtuálnej 
rekonštrukcie stratenej a rozptýlenej pamäte. Pridáva to na naliehavosti, ako aj náhľadu na výzvy 
identifikácie a ochrany prežívajúceho dedičstva. 

7.2.2 Stratené dokumentárne dedičstvo je materiál, o ktorom je známe, že už viac neexistuje: 
to znamená, že jeho rozpad alebo zničenie sú spoľahlivo zdokumentované alebo sa dajú spoľahlivo 
predpokladať. Chýbajúce dokumentárne dedičstvo je materiál, ktorého súčasný výskyt nie je známy, 
ale ktorého stratu nemožno potvrdiť ani spoľahlivo zaručiť. 

7.2.3 Neexistuje žiadna stanovená metodika na vytváranie záznamov PS o stratenom a 
chýbajúcom dedičstve. Čo sa pôvodne predpokladalo, že registre PS by mohli vytvoriť sekciu 
„stratené a chýbajúce“,25 sa časom potvrdilo ako neuskutočniteľné, keďže parametre na nomináciu 

                                                           
22 V čase publikácie 
23 Postupom času program vybudoval neformálnu skupinu odborníkov, ktorí pôsobili v rôznych výboroch PS a 
ktorí vypracovali alebo posudzovali nominácie, ktorí môžu byť ochotní dobrovoľne pomôcť novým 
navrhovateľom pomocou technického poradenstva. 
24 Pohľad na túto tému nájdete v publikácii PS Stratená pamäť – knižnice a archívy zničené v 20. storočí 
(UNESCO, 1996) a ďalších dielach na túto tému, napr. Raven, J; Stratené knižnice: zničenie veľkých knižných 
zbierok od staroveku (2004, Palgrave Macmillan) a Deocampo, Nick: Stratené filmy Ázie (2006, Anvil). 
Wikipédia ponúka Zoznam zničených knižníc. 
25 Viď predchádzajúce vydanie Všeobecných usmernení k ochrane dokumentárneho dedičstva (UNESCO, 2002), 
ods. 4.9 
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do registra sa v skutočnosti nedajú uplatniť. Do procesu nevstupuje žiaden vlastník ani správca a 
samotný materiál nie je k dispozícii na jeho preverenie, takže ho nemožno presne uviesť v zozname, 
pričom môže byť opísaný len vo všeobecnosti. Nie sú relevantné ani otázky uchovávania, riadenia a 
prístupu. 

7.2.4 Napriek tomu sa výbory PS nabádajú k tomu, aby vyvinuli svoje vlastné metódy 
zisťovania a dokumentovania strateného a chýbajúceho dedičstva. Môže napríklad ísť o formu 
popisných zoznamov na webových sídlach PS, ktoré sa časom rozrastú, resp. o formu samostatných 
publikácií. Táto úloha otvára veľký priestor pre výskum a niekedy môže viesť k šťastnému výsledku 
nájdenia dokumentárneho dedičstva, u ktorého prevládali domnienky, že je stratené. 
 
 
7.3 Dedičstvo v ohrození 

7.3.1 Koncepcia zostavovania zoznamov strateného alebo ohrozeného dedičstva je už dávno 
zavedená v iných oblastiach: Medzinárodná únia na ochranu prírody prevádzkuje svoj Červený 
zoznam ohrozených druhov IUCN. V Databáze červených zoznamov Medzinárodnej rady múzeí sa 
klasifikujú a zverejňujú ohrozené kategórie archeologických objektov alebo umeleckých diel v 
najzraniteľnejších oblastiach sveta; ICOM spolupracuje s organizáciou UNESCO, Interpolom a 
ďalšími subjektmi za účelom prevencie ich predaja alebo nelegálneho vývozu. Medzinárodný výbor 
modrého štítu realizuje Haagsky dohovor (1954) a pracuje na identifikácii a ochrane kultúrneho 
dedičstva ohrozeného prírodnými a človekom spôsobenými katastrofami. Symbol modrého štítu sa 
používa na označenie kultúrnych pamiatok chránených Haagskym dohovorom. 

7.3.2 Prežitie významného dokumentárneho dedičstva môže byť rovnako ohrozené fyzickými 
alebo politickými okolnosťami, ozbrojeným konfliktom, nevhodným súkromným používaním alebo 
inými situáciami, u ktorých môže byť otvorený a verejný prístup, ako je ustanovený v týchto 
usmerneniach, neuskutočniteľný. Predmetné dokumentárne dedičstvo môže, ale nemusí byť 
zapísané v registri PS. 

7.3.3 Je dokonca možné, že za nezvyčajných okolností môže samotný akt zápisu 
dokumentárneho dedičstva do registra PS naň upriamiť nevítanú pozornosť a skutočne ohroziť jeho 
bezpečnosť. 

7.3.4 Vo všetkých takýchto prípadoch sa úrad alebo sekretariát snažia byť čo najskôr 
informované o daných skutočnostiach. Budú rešpektovať dôvernosť získaných rád a v prípade 
potreby sa budú snažiť o ďalšie posúdenie konkrétnych prípadov alebo situácií. Ak je zrejmé, že 
významné dokumentárne dedičstvo je ohrozené, IAC alebo úrad dosiahnu tiež úsudok o tom, či 
dedičstvo spĺňa kritériá pre register, o úrovni rizika a o najvhodnejšom ďalšom postupe. Predseda 
IAC môže potom dôverne informovať generálneho riaditeľa, ktorý sa následne rozhodne, či uplatní 
svoje právomoci na zabezpečenie ochrany tohto dedičstva. 

7.3.5 V týchto prípadoch alebo vo viac verejných prípadoch, keď je významné dedičstvo 
bezprostredne ohrozené, môže byť prioritou hľadanie zdrojov – z organizácie UNESCO alebo inde – 
na inventarizáciu, konzerváciu alebo skopírovanie ohrozeného materiálu. 

7.3.6 Nominačný formulár pre medzinárodný register PS požaduje údaje o akomkoľvek 
ohrození, ktorému nominované dokumentárne dedičstvo čelí. Je dôležité, aby na začiatku 
hodnotiaceho procesu bolo UNESCO upozornené na akúkoľvek hrozbu, aby mohlo posúdiť, či je jeho 
konanie potrebné. 
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8 ZÁVER 
 

8.1 Z myšlienky, ktorá sa vyvinula na začiatku 90. rokov 20. storočia, Pamäť sveta dozrela 
na široko uznávaný globálny program s rozsiahlou štruktúrou výborov zahŕňajúcich tisíce prevažne 
dobrovoľných účastníkov. Pozdvihol sa tým profil dokumentárneho dedičstva ľudstva a uľahčilo sa 
uchovávanie a prístupnosť rozsiahleho dokumentárneho dedičstva. Tým sa však odhalilo aj 
poznanie o rozsahu nastávajúcej úlohy, ak sa má dedičstvo po celom svete primerane ochrániť a 
spravovať a ohrozené dokumenty sa majú zachrániť. 

8.2 PS má ešte veľa priestoru na rast a na oslovenie veľkého množstva ľudí – najmä mladšej 
generácie. Dúfame, že toto nové vydanie všeobecných usmernení uľahčí ďalšiu etapu na tejto ceste. 
Snáď ešte nikdy predtým v dejinách nepotrebovalo svetové spoločenstvo taký kriticky prístup k 
svojej pamäti, aby prekonalo svoju amnéziu a xenofóbiu a vybudovalo udržateľný a mierový 
zajtrajšok. 
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Príloha č. 1 
 
 
PROGRAM PAMÄŤ SVETA (PS)  

ETICKÝ KÓDEX26 

 
 
 
1 Úvod 

1.1 Nasledujúce zásady a požiadavky sa vzťahujú na členov Medzinárodného poradného 
výboru Pamäte sveta (IAC), jeho podvýborov, pracovných skupín, sekretariátu a všetkých, ktorí 
konajú v ich mene. Od regionálnych a národných výborov PS sa očakáva, že prijmú svoje vlastné 
etické kódexy, ktoré presadzujú ústredné hodnoty vyjadrené v tomto kódexe, avšak sú 
prispôsobené regionálnym alebo národným kultúrnym normám. 
 
 
2 Všeobecné zásady 

2.1 Odborníci pôsobia na základe osobného postavenia, nie ako zástupcovia štátov, orgánov 
alebo iných subjektov, a pri výkone svojich úloh teda vystupujú v osobnom postavení. Nevyžadujú 
ani neprijímajú pokyny od vlád, inštitúcií alebo iných externých strán. 

2.2 Odborníci vynaložia úsilie na zabezpečenie toho, aby u nich nedochádzalo ku 
skutočnému alebo zjavnému konfliktu záujmov, ktorý by ovplyvnil výkon ich zodpovedností. Ak sa 
dozvedia o akomkoľvek takomto konflikte, sú povinní to oznámiť. 

2.3 Možné konflikty záujmov môžu zahŕňať: 

 Citovanie daného odborného referenta v nominácii do registra 
 Aktívny vzťah s organizáciou podávajúcou nomináciu 
 Vládne, obchodné alebo súkromné zodpovednosti, ktoré môžu byť v rozpore so 
 slobodným výkonom vlastného odborného úsudku v rámci programu 
 Vyjadrenie názorov, ktoré by mohli byť interpretované ako ovplyvňovanie výsledku 

nominácie, vytváranie falošných očakávaní alebo ktoré sú inak v rozpore so všeobecnými 
usmerneniami. 

 Hlasovanie o nominácii z vlastnej krajiny 

2.4 Členovia prijímajú záväzok venovať primeraný čas zodpovednostiam, ktoré im 
vyplývajú z ich rol, a to vrátane úplného oboznámenia sa so všeobecnými usmerneniami, 
odporúčaním a inými príslušnými referenčnými bodmi. 
 
 

                                                           
26 Tento kódex vychádza z etického protokolu, ktorý bol prijatý Medzinárodným poradným výborom (IAC) v 
roku 2011 na usmernenie členov IAC a podvýboru pre register (RSC). Na základe skúseností sa jeho rozsah 
rozšíril tak, aby zahŕňal všetky podvýbory IAC. 
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3 Riadenie nominácií do registra 

3.1 Zámerom každej fázy procesu hodnotenia nominácií je byť úplne objektívnym 
prostredníctvom testovania nominácií podľa predpísaných kritérií a ničoho iného. Keďže ide o 
proces založený na výboroch a podlieha konečnému rozhodnutiu generálneho riaditeľa, nikdy nie je 
možné predpovedať úspech alebo neúspech konkrétnej nominácie. 

3.2 Rola mentorstva a poradenstva. Keďže nominačný proces môže byť zložitý a dokonca 
odraďujúci, je vhodné, aby členovia IAC a RSC a iné na to kvalifikované osoby poskytli povzbudenie 
a technické poradenstvo potencionálnym navrhovateľom nominácií pri príprave ich návrhov pre 
medzinárodný register. Zvyčajne to môže mať tieto podoby: 

 Identifikácia dedičstva, na základe ktorého je možné postaviť argumentáciu pre jeho zápis. 
Platí to najmä pre krajiny, ktoré majú malé alebo žiadne zastúpenie v registri, resp. ktoré si 
vyžadujú lepšie porozumenie logiky a procesu nominácie 

 V kontexte štruktúrovaných workshopov alebo školiacich podujatí zameraných na rozvoj 
zručností pre vypracovanie nominácií 

 Keď podvýbor pre register (RSC) alebo sekretariát konkrétne poverí člena RSC k tomu, aby 
pracoval spolu s potenciálnym navrhovateľom nominácie a pomohol mu pri príprave 
nominácie. 

Takúto účasť je potrebné oznámiť na nasledujúcom zasadnutí IAC alebo RSC. 
 
„Technické poradenstvo“ znamená pomoc poskytnutú navrhovateľom pri výklade nominačného 
formulára a pri poskytovaní najširšieho rozsahu príslušných informácií pre informované posúdenie 
ich nominácie. Nezahŕňa to zostavenie prípadu navrhovateľa v jeho mene. 
 

3.3 Vzťahy s navrhovateľmi nominácií. Počas hodnotiacej fázy sa členom RSC prideľujú 
nominácie na ich prieskum a vypracovanie úvodnej správy pre RSC. Za korešpondenciu a kontakt s 
navrhovateľmi počas tohto obdobia zvyčajne zodpovedá sekretariát. Členovia RSC sa nezapájajú do 
priameho kontaktu s navrhovateľmi, pokiaľ im to nepovolí predseda RSC alebo sekretariát. 

Členovia IAC a RSC nesmú: 

 Vypracovať nominačný formulár alebo pripraviť argument alebo „prípad“ na zápis v mene 
 navrhovateľa nominácie. Toto musí výlučne pochádzať z dielne navrhovateľa nominácie. 
 Ponúknuť navrhovateľovi názor na pravdepodobný úspech alebo neúspech nominácie, resp. 

jej oprávnenosti alebo vhodnosti pre zápis do registru, resp. inak vyjadrovať podporu alebo 
nesúhlas s nomináciou 

 Vyjadrovať prívrženecký postoj vo vzťahu k nominácii a jej prechodu procesom PS 
 Vyjadrovať alebo preukazovať osobnú podporu nominácii prostredníctvom prijatia darov 

alebo stimulov akéhokoľvek druhu 
 Akýmkoľvek iným spôsobom ohroziť objektivitu hodnotiaceho procesu 

 

3.4 Protokol výboru. V prípade, že sa u člena IAC alebo RSC vyskytuje skutočný alebo 
zjavný konflikt záujmov v súvislosti s akoukoľvek nomináciou, tento konflikt musí byť vopred 
ohlásený a jeho riešenie zdokumentované v príslušnej zápisnici. Zahŕňa to momenty, pri ktorých 
člen poskytol vyššie uvedený mentoring alebo technické poradenstvo. V takýchto prípadoch môže 
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člen poskytnúť informácie alebo inak prispieť do diskusie IAC alebo RSC, ak ho na to vyzve 
predseda, zdrží sa však lobovania za nomináciu alebo akéhokoľvek hlasovania v súvislosti s 
nomináciou. 
 
 
4 Lobing, dary a stimuly 

4.1 Tak zápis do registra, ako aj širšie spojenie s programom PS sú prestížne a žiaduce. 
Vlády a inštitúcie sa môžu zapájať do lobistických aktivít pri dosahovaní svojich cieľov, napríklad v 
snahe maximalizovať možnosť úspešného výsledku konkrétnych nominácií alebo naopak 
minimalizovať túto možnosť v prípade nominácií, s ktorými nesúhlasia. 

4.2 Z času na čas môžu byť členovia oslovení osobami, ktoré sa zaujímajú o aktívnu 
nomináciu, ktoré sa snažia získať predbežné informácie o jej pravdepodobnosti úspechu. Tieto 
oslovenia by sa mali stretnúť s odvolaním sa na ustanovenia o dôvernosti, ktoré zaväzujú členov IAC 
a RSC v súvislosti s nominačným procesom: akonáhle je nominácia prijatá na posúdenie, všetky 
takéto otázky by mali byť adresované sekretariátu. Takéto incidenty sa majú zdokumentovať a 
nahlásiť predsedovi RSC a sekretariátu. 

4.3 Lobovanie môže mať mnoho podôb, a to vrátane darov a ponúk na cestovanie, 
pohostinnosť alebo pozvaní na súkromné stretnutia s členmi IAC alebo podvýboru. Rôzne kultúry v 
praxi pestujú rôzne narážky a nuansy; to, čo sa v jednej kultúre považuje za nevhodné, môže v inej 
iba predstavovať dobré mravy. Vyžaduje sa starostlivý úsudok, aby sa predišlo konfliktu záujmov na 
jednej strane a zbytočnému dopustenia sa urážky na strane druhej. Krajiny alebo inštitúcie, ktoré 
majú možnosť financovať lobistické aktivity, tým zároveň nesmú získať výhodu pri hodnotení 
oproti navrhovateľom nominácií, ktorí túto možnosť nemajú. 

4.4 Majúc na pamäti zásady stanovené v tomto kódexe, členovia by takéto prístupy mali 
starostlivo zvážiť a v prípade pochybností sa poradiť so sekretariátom alebo predsedom RSC alebo 
IAC. Príslušné otázky, ktoré treba zvážiť, sú: 

 Aké sú domnienky alebo očakávania strany, ktorá podnikla kontakt? 
 Je si strana plne vedomá a akceptuje etické obmedzenia, ktoré zaväzujú členov IAC a jeho 

podvýborov? 
 Dodala by súhlasná odpoveď člena niečo užitočné k informáciám dostupným na posúdenie 

nominácie alebo projektu (napríklad možnosť prezrieť si nominované dedičstvo z prvej 
ruky)? 

 Zlepšila by súhlasná odpoveď člena postavenie programu nejakým iným spôsobom 
(napríklad príležitosť stretnúť sa s národným výborom PS)? 

 Znamenala by záporná odpoveď skutočnú urážku v neprospech programu PS? 

4.5 Na zaistenie transparentnosti sa všetky takéto oslovenia a kroky podniknuté v súvislosti 
s nimi musí dotknutý člen zdokumentovať v danom čase a bezodkladne oznámiť sekretariátu. 
Takéto nahlásenia sa posúdia na ďalšom zasadnutí IAC alebo podvýboru a priložia k správe z tohto 
zasadnutia. 
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Príloha č. 2 

ODPORÚČANIE K UCHOVÁVANIU A PRÍSTUPU K 
DOKUMENTÁRNEMU DEDIČSTVU VRÁTANE DIGITÁLNEJ FORMY 
 
 

PREAMBULA 
 

Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá sa 
zišla na svojom 38. zasadnutí, ktoré sa konalo v Paríži v termíne od 3. do 18. novembra 2015 

Berúc do úvahy skutočnosť, že dokumenty vytvorené a uchovávané v priebehu času, a to vo 
všetkých ich analógových a digitálnych podobách naprieč časom a priestorom, predstavujú 
primárny prostriedok tvorby a vyjadrenia poznatkov, čo má dopad na všetky oblasti ľudskej 
civilizácie a jej ďalšie napredovanie, 

Taktiež berúc do úvahy skutočnosť, že dokumentárne dedičstvo zaznamenáva rozvíjajúce sa 
ľudské myslenie a udalosti, vývoj jazykov, kultúr, národov a ich chápanie sveta, 

Zdôrazňujúc významnosť dokumentárneho dedičstva na podporu zdieľania poznatkov pre lepšie 
porozumenie a dialóg za účelom poskytnutia podpory mieru a rešpektovania slobody, demokracie, 
ľudských práv a dôstojnosti, 

Berúc na vedomie skutočnosť, že vývoj dokumentárneho dedičstva umožňuje medzikultúrne 
vzdelávanie a osobné obohatenie, vedecký a technologický pokrok a je kľúčovým zdrojom rozvoja, 

Zároveň berúc do úvahyskutočnosť, že zachovanie a dlhodobá dostupnosť dokumentárneho 
dedičstva sú základom základných slobôd názorov, prejavu a informácií ako ľudských práv, 

Taktiež berúc do úvahy skutočnosť, že všeobecný prístup k dokumentárnemu dedičstvu musí 
rešpektovať tak legitímne záujmy držiteľov práv, ako aj verejný záujem na jeho uchovávaní a 
prístupnosti, 

Uznávajúc skutočnosť, že aspekty histórie a kultúry vyskytujúcich sa vo forme dokumentárneho 
dedičstva nemusia byť ľahko prístupné, 

Uznávajúc tiež skutočnosť, že časom sa značné časti dokumentárneho dedičstva vytratili v 
dôsledku prírodných alebo ľudských katastrof, resp. sa v dôsledku rýchlych technologických zmien 
stali nedostupnými a zdôrazňujúc skutočnosť, že nedostatok právnych predpisov bráni 
pamäťovým inštitúciám čeliť nezvratnej strate a ochudobneniu sa o toto dedičstvo, 

Pripomínajúc skutočnosť, že v reakcii na túto výzvu UNESCO v roku 1992 vytvorilo program 
Pamäť sveta s cieľom zvýšiť povedomie a ochranu svetového dokumentárneho dedičstva a 
zabezpečiť jeho univerzálnu a trvalú prístupnosť, 
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Berúc do úvahy rýchly vývoj technológií a výzvu, ktorú predstavuje tvorba modelov a procesov na 
uchovávanie objektov digitálneho dedičstva vrátane komplexných objektov, ako sú multimediálne 
diela, interaktívne hypermédiá, online dialógy a dynamické dátové objekty z komplexných 
systémov, mobilný obsah a budúce novovznikajúce formáty, 

Aj s prihliadnutím na medzinárodné štandardizačné nástroje a iné príslušné zmluvy a vyhlásenia 
uvedené v prílohe, 

Neopomínajúc potrebu štátov, spoločenstiev a jednotlivcov prijímať vhodné opatrenia na ochranu, 
zachovanie, prístupnosť a zvyšovanie hodnoty dokumentárneho dedičstva, 

Po rozhodnutí z 37. zasadnutia, že táto otázka by sa mala stať predmetom odporúčania pre členské 
štáty, 

dňa 17. novembra 2015 prijíma toto odporúčanie: 
 
 

VYMEDZENIE POJMOV 

Na účely tohto odporúčania sa dokumentom rozumie objekt pozostávajúci z analógového alebo 
digitálneho informačného obsahu a nosiča, na ktorom je takýto objekt uložený. Je uchovateľný a 
bežne prenositeľný. Obsah môže obsahovať znaky alebo kódy (ako napr. text), obrázky (nehybné 
alebo pohyblivé) a zvuky, ktoré možno kopírovať alebo migrovať. Nosič môže mať dôležité 
estetické, kultúrne alebo technické vlastnosti. Vzťah medzi obsahom a nosičom sa môže pohybovať 
od náhodného po integrálny. 

Dokumentárne dedičstvo zahŕňa tie jednotlivé dokumenty – alebo skupiny dokumentov –, ktoré 
majú významnú a trvalú hodnotu pre komunitu, kultúru, krajinu alebo ľudstvo vo všeobecnosti a 
ktorých poškodenie alebo strata by predstavovali škodlivé ochudobnenie. Významnosť tohto 
dedičstva sa preukáže až s odstupom času. Svetové dokumentárne dedičstvo má celosvetový 
význam a zodpovednosť voči všetkým a malo by byť plne zachované a chránené pre všetkých s 
náležitým uznaním a rešpektom pre kultúrne zvyklosti a praktické aspekty. Malo by byť trvalo 
prístupným a opakovane použiteľným pre všetkých bez prekážok. Zabezpečuje prostriedky na 
porozumenie sociálnej, politickej, kolektívnej a osobnej histórie. Môže byť nápomocným pri kladení 
základov pre dobrú správu a riadenie a trvalo udržateľný rozvoj. U každého štátu odráža 
dokumentárne dedičstvo jeho pamäť a identitu, čím prispieva k určovaniu jeho miesta v globálnom 
spoločenstve. 

Pamäťové inštitúcie môžu zahŕňať, avšak neobmedzujú sa len na archívy, knižnice, múzeá a iné 
vzdelávacie, kultúrne a výskumné organizácie. 

 

1. IDENTIFIKÁCIA DOKUMENTÁRNEHO DEDIČSTVA 
 
 
1.1 Členským štátom sa odporúča, aby svoje pamäťové inštitúcie podporovali pri tvorbe politík 
výberu, zhromažďovania a uchovávania prostredníctvom výskumu a konzultácií, ktoré sa riadia 
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medzinárodne stanovenými a vymedzenými normami v oblasti dokumentárneho dedičstva v rámci 
ich území. Dokumenty, fondy a zbierky by sa mali spravovať spôsobom, ktorý zabezpečí ich 
uchovávanie a dostupnosť v priebehu času a pridelí prostriedky na vyhľadávanie vrátane 
katalogizácie a metadát. 

1.2 Pamäťové inštitúcie by v koordinácii s občianskou spoločnosťou mali vypracovať politiky, 
mechanizmy a kritériá na výber, získavanie a vyraďovanie z dokumentárneho dedičstva, a to pri 
zohľadnení nielen kľúčových dokumentov, ale aj ich kontextových materiálov vrátane sociálnych 
médií. Kritériá výberu nesmú byť diskriminačné a mali by byť jasne vymedzené. Výber musí byť tiež 
neutrálne vyvážený s ohľadom na oblasti poznatkov, umelecké prejavy a historické obdobia. Pre ich 
prirodzene dočasnú povahu môže byť potrebné, aby sa rozhodnutia týkajúce sa uchovávania 
digitálnych dokumentov prijali v čase ich vytvorenia alebo ešte skôr. 

1.3 Členským štátom sa odporúča, aby identifikovali konkrétne dokumentárne dedičstvo, 
ktorého prežitie je potenciálne alebo bezprostredne ohrozené, a upozornili naň príslušné orgány, 
ktoré sú schopné prijať vhodné opatrenia uchovávania. Štáty by mali podporovať a posilňovať 
vlastné príslušné pamäťové inštitúcie a tam, kde je to praktické a vhodné, nabádať výskumné 
komunity a súkromných vlastníkov k starostlivosti o vlastné dokumentárne dedičstvo vo verejnom 
záujme. Rovnako by mali aj verejné a súkromné inštitúcie zaistiť odbornú starostlivosť o 
dokumenty, ktoré samé vytvárajú. 

1.4 Ako prostriedok zvyšovania informovanosti by členské štáty mali nabádať k identifikácii a 
prihlasovaniu významného dokumentárneho dedičstva do národných, regionálnych alebo 
medzinárodných registrov Pamäte sveta. 

1.5 Členské štáty sa povzbudzujú k tomu, aby podľa potreby vypracovali programy odbornej 
prípravy a budovania kapacít na zabezpečenie identifikácie, uchovávania a prístupu k 
dokumentárnemu dedičstvu. 

 
 

2. UCHOVÁVANIE DOKUMENTÁRNEHO DEDIČSTVA 
 
 
2.1 Uchovávanie dokumentárneho dedičstva znamená zahŕňajúce techniky, zaobchádzanie, 
postupy a technológie akejkoľvek povahy, preventívne a nápravné, zamerané na zachovanie 
dokumentov a informácií v nich obsiahnutých. 

2.2 Uchovávanie je nepretržitý proces, ktorý si vyžaduje riadenie tak analógových, ako aj 
digitálnych objektov a môže byť posilnený akademickými poznatkami, technológiou a vedou. 
Analógové nosiče by sa mali ponechať tam, kde majú trvalú hodnotu ako autentické originály, 
artefakty alebo objekty nesúce informácie. U digitálnych dokumentov sa vyžaduje aktivita a zásah 
ešte pred ich vytvorením a získaním za účelom optimalizácie ich ďalšieho riadenia, minimalizácie 
nákladov a riadneho riadenia rizík, ktoré sú s nimi spojené. Ďalej by sa mala podnecovať spolupráca 
medzi vládami, pamäťovými inštitúciami a súkromným sektorom. 

2.3 Pri uplatňovaní opatrení uchovávania by hlavnými zásadami mala byť neporušenosť, 
pravosť a spoľahlivosť. Konkrétne opatrenia a činnosti by sa mali riadiť medzinárodnou legislatívou 
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a odporúčaniami, usmerneniami, osvedčenými postupmi a normami, ktoré vyvinuli alebo podporili 
pamäťové inštitúcie. Program Pamäť sveta by mal poskytnúť platformu na podporu noriem a 
zdieľanie osvedčených postupov. 

2.4 Členským štátom sa odporúča vypracovanie opatrení a politík na zvyšovanie povedomia a 
budovanie kapacít ako kľúčových zložiek uchovávania vrátane podpory výskumu, ako aj odbornej 
prípravy pre odborníkov v oblasti dokumentárneho dedičstva a poskytovania zariadení na tento 
účel. Pri týchto činnostiach je potrebné osvojiť si osvedčené kurátorské postupy, súčasné a 
vznikajúce technológie, forenzné zručnosti a kľúčové kompetencie v príslušných akademických, 
vedeckých, technologických a technických odboroch, čím by sa zvýšilo povedomie o naliehavosti 
včasných úkonoch uchovávania v neustále sa meniacom prostredí. 

2.5 Existencia možných oprávnených obmedzení prístupu k akejkoľvek časti dokumentárneho 
dedičstva by nemala brániť, resp. obmedzovať schopnosť pamäťových inštitúcií prijímať kroky v 
oblasti uchovávania. Členské štáty by mali túto skutočnosť zohľadniť pri ich výkone tohto 
odporúčania a prostredníctvom aktualizácie svojich príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisov. 

2.6 Členským štátom, ktoré vo svojich pamäťových inštitúciách držia zbierky pochádzajúce z 
iných štátov, resp. ktoré majú pre tieto štáty závažný význam, sa odporúča, aby sa s príslušnými 
stranami podelili o digitálne programy a kópie takéhoto dedičstva. 

2.7 Členské štáty by v rámci pamäťových inštitúcií mali nabádať ku konzistentnosti 
osvedčených postupov a noriem uchovávania vrátane riadenia rizík, ako je degradácia a krádež 
dokumentov, ako aj k investíciám do vhodnej technickej infraštruktúry. Môže to zahŕňať celoštátnu 
koordináciu a zdieľanie úloh medzi pamäťovými inštitúciami na základe ich existujúcich úloh, 
silných stránok a zodpovedností. 

2.8 Členským štátom sa odporúča, aby podporovali účasť pamäťových inštitúcií na vývoji 
medzinárodných noriem na uchovávanie. Členským štátom sa ďalej odporúča, aby pamäťové 
inštitúcie nabádali k ich prepojeniu na príslušné profesijné združenia za účelom tak zlepšenia, ako aj 
zdieľania ich technických znalostí a prispievania k neustálemu rozvoju medzinárodných noriem. 

2.9 Členské štáty by mali podporovať rozvoj učebných osnov pre digitálne uchovávanie, ako aj 
činnosti vytvárania sietí na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni pre účinnejšie 
vykonávanie programu Pamäť sveta a podporu výmeny skúseností medzi členskými štátmi 
UNESCO, ktorá vychádza z modelov osvedčených postupov. 

 

3. PRÍSTUP K DOKUMENTÁRNEMU DEDIČSTVU 
 
 
3.1 Členským štátom sa odporúča, aby pre pamäťové inštitúcie zabezpečili vhodné legislatívne 
rámce a zaistili ich potrebnú nezávislosť pri uchovávaní a poskytovaní prístupu k dokumentárnemu 
dedičstvu za účelom udržania dôvery verejnosti v rozsahu vybraného materiálu a spôsobu, akým sa 
tento uchováva. Poskytnutie prístupu je viditeľným dôkazom a odôvodnením verejných výdavkov 
na uchovávanie. 



47 

3.2 Členské štáty sa nabádajú k tomu, aby podporovali a uľahčovali maximálny inkluzívny 
prístup k dokumentárnemu dedičstvu a jeho využívanie tým, že posilnia pamäťové inštitúcie za 
účelom poskytovania presných a aktuálnych katalógov a vyhľadávacích pomôcok, nestranných 
služieb osobného prístupu k originálnym dokumentom, ak je to potrebné pre výskum, internetových 
a webových publikácii a portálov, elektronického a digitalizovaného obsahu s využitím 
medzinárodných noriem osvedčených postupov. Členským štátom sa ďalej odporúča, aby 
podporovali pamäťové inštitúcie pri vývoji medzinárodných noriem pre prístup a používanie s 
využitím uznávaných noriem, ktoré podporujú interoperabilitu. Vždy, keď je to možné, by mal byť 
obsah štruktúrovaný, strojovo čitateľný a prepojiteľný. 

3.3 Spôsoby na poskytovanie prístupu k dokumentárnemu dedičstvu sa znásobujú rastom 
informačných a komunikačných technológií a rozvojom globálnych sietí medzi pamäťovými 
inštitúciami a ich partnermi. Členské štáty by mali podnecovať a podporovať rozvoj osvetových 
programov vrátane výstav, putovných prezentácií, rozhlasových a televíznych programov, 
publikácií, spotrebných produktov, online streamovanie, sociálnych médií, prednášok, vzdelávacích 
programov, špeciálnych podujatí a digitalizácie obsahu na stiahnutie. 

3.4 Programy na prístup k dokumentárnemu dedičstvu môžu byť podporované partnerstvami, a 
to vrátane verejno-súkromných partnerstiev. Členské štáty by takýmto usporiadaniam mali 
poskytnúť svoju podporu za predpokladu, že sú zodpovedné a spravodlivé. 

3.5 V prípade, že v záujme ochrany súkromia, ľudskej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, 
dôvernosti alebo z iných opodstatnených dôvodov sú nevyhnutné obmedzenia prístupu k 
dokumentárnemu dedičstvu, mali by byť tieto jasne vymedzené a uvedené, pričom ich trvanie by 
malo byť obmedzené. Mali by sa opierať o príslušné vnútroštátne právne predpisy alebo nariadenia 
spolu so zahrnutím mechanizmu odvolania sa proti takýmto rozhodnutiam. 

3.6 Pri aktualizácii alebo prijímaní nových právnych predpisov, ktoré majú vplyv na prístup k 
dokumentárnemu dedičstvu, by členské štáty mali zvážiť potrebu maximalizácie takéhoto prístupu 
popri rešpektovaní oprávnených záujmov držiteľov práv. Členským štátom sa odporúča, aby tento 
prístup verejnosti rozšírili na krajiny, s ktorými zdieľajú historické dokumentárne dedičstvo. 

3.7 Členské štáty by mali podľa potreby zlepšiť viditeľnosť a dostupnosť svojho 
dokumentárneho dedičstva prostredníctvom osvetových aktivít a publikácií programu Pamäť sveta, 
pričom investície do digitalizácie obsahu na účely prístupu sú teraz jednou z jeho kľúčových zložiek. 
Členské štáty by mali podporovať a presadzovať prístup v rámci verejnej domény a vždy, keď je to 
možné, podporovať používanie verejných licencií a riešení s otvoreným prístupom. 

 
 

4. POLITICKÉ OPATRENIA 
 
 
4.1 Členské štáty sa nabádajú k tomu, aby svoje dokumentárne dedičstvo považovali za 
neoceniteľné aktívum a tento náhľad uplatňovali pri vnútroštátnych právnych predpisoch, 
rozvojových politikách a programoch. Ďalej sa im odporúča, aby uznali dlhodobú potrebu nových 
investícií do uchovávania rôznych druhov originálov v analógovom formáte, do digitálnej 
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infraštruktúry a zručností a aby primeraným spôsobom vybavili svoje pamäťové inštitúcie. 

4.2 Zároveň sa členským štátom v kontexte politík v oblasti národného dedičstva odporúča, aby 
zaujali globálny pohľad na potreby pamäťových inštitúcií presahujúci praktické aspekty 
infraštruktúry a podporovali logické partnerstvá a zdieľanie nákladov s inými subjektmi pri 
zakladaní zdieľaných zariadení, procesov a služieb. 

4.3 Súkromné a miestne inštitúcie a jednotlivci, v ktorých vlastníctve sa nachádzajú cenné 
zbierky, potrebujú verejné povzbudenie a podporu, ako aj primerané zviditeľnenie v národných 
zoznamoch. 

4.4 Členské štáty by mali zlepšiť prístup k dokumentárnemu dedičstvu prostredníctvom 
podpory rozvoja nových foriem a nástrojov vzdelávania a výskumu v oblasti dokumentárneho 
dedičstva a ich prítomnosti vo verejnej sfére. 

4.5 Pomocou legislatívy a politiky sa členským štátom odporúča, aby participatívnym prístupom 
vytvorili stabilné, priaznivé prostredie, ktoré bude sponzorov, nadácie a iné externé strany 
motivovať k podpore pamäťových inštitúcií a spolu s nimi k investíciám do uchovávania, 
prístupnosti a využívania dokumentárneho dedičstva vo verejnom záujme. 

4.6 Členským štátom sa odporúča, aby pravidelne prehodnocovali právne normy v oblasti 
autorských práv a režimy zákonnej archivácie na zaistenie ich plnej účinnosti, s obmedzeniami a 
výnimkami, pri uchovávaní a sprístupnení dokumentárneho dedičstva vo všetkých jeho formách. 
Účinnosti by tiež prospelo posilnenie a harmonizácia právnych predpisov a zosúladenie politík 
medzi členskými štátmi. 

4.7 Ak si uchovávanie a sprístupnenie dokumentárneho dedičstva vyžaduje použitie softvéru 
alebo inej vlastnícky chránenej technológie, na ktorú sa nevzťahujú výnimky z autorských práv, 
členské štáty sú nabádané k tomu, aby neziskovým spôsobom uľahčili prístup k vlastníckym kódom, 
kľúčom a odomknutým verziám takýchto technológií. 

4.8 Na uľahčenie optimálnej výmeny dát by členské štáty mali podporovať vývoj a používanie 
medzinárodne uznávaného softvéru s otvoreným zdrojom a štandardizovaných rozhraní na riadení 
digitálneho dokumentárneho dedičstva a snažiť sa o spoluprácu vývojárov softvéru a hardvéru pri 
získavaní údajov a obsahu z vlastnícky chránených technológií. Rovnako by sa ich pamäťové 
inštitúcie mali zamerať na medzinárodnú štandardizáciu a zameniteľnosť metód a noriem 
katalogizácie. 

4.9 Členské štáty sa nabádajú k podpore a rozvoju politík a iniciatív, ktoré majú vplyv na 
dokumentárne dedičstvo vrátane monitorovania stavu dokumentárneho dedičstva zapísaného v 
registroch Pamäte sveta. 

4.10 Členským štátom sa odporúča, aby prispievali k budovaniu synergií medzi programom 
Pamäť sveta a inými programami pre dedičstvo s cieľom zabezpečiť ďalšiu spojitosť činností. 
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5. NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
 
5.1 Vzhľadom na potrebu zintenzívniť národnú a medzinárodnú spoluprácu a výmenu, najmä 
prostredníctvom združovania ľudských a materiálnych zdrojov na pomoc pri výskume a ochrane a 
uchovávaní dokumentárneho dedičstva, by členské štáty mali podporovať výmenu výskumných dát, 
publikácií a informácií; odbornej prípravy a výmeny špecializovaného personálu a vybavenia. Mali 
by podporovať organizáciu stretnutí, študijných kurzov a pracovných skupín na konkrétne témy, 
ako je katalogizácia, riadenie rizík, identifikácia ohrozeného dokumentárneho dedičstva a moderný 
výskum. 

5.2 Členské štáty by mali podporovať spoluprácu s medzinárodnými a regionálnymi 
profesijnými združeniami, inštitúciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú uchovávaním a 
sprístupnením dokumentárneho dedičstva, a to s cieľom realizovať dvojstranné alebo 
mnohostranné výskumné projekty a zverejňovať usmernenia, politiky a modely osvedčených 
postupov. 

5.3 Členské štáty sa nabádajú k tomu, aby medzi krajinami uľahčili výmenu kópií 
dokumentárneho dedičstva, ktoré sa týkajú ich vlastnej kultúry, spoločnej histórie alebo dedičstva a 
iného identifikovaného dokumentárneho dedičstva, najmä vzhľadom na ich spoločnú a prepletenú 
historickú povahu, príp. v rámci rekonštitúcie rozptýlených originálnych dokumentov, ktoré boli 
objektom konzervačných prác v inej krajine. Výmena kópií nebude mať žiadny vplyv na vlastníctvo 
originálov. 

5.4 Členské štáty by mali podľa svojich najlepších schopností prijať všetky vhodné opatrenia na 
zaistenie svojho dokumentárneho dedičstva pred všetkými ľudskými a prírodnými 
nebezpečenstvami, ktorým je vystavené, a to vrátane rizík vyplývajúcich z ozbrojených konfliktov. 
Podobne by sa mali zdržať konania, ktoré by mohlo poškodiť dokumentárne dedičstvo, resp. znížiť 
jeho hodnotu, resp. brániť jeho šíreniu alebo používaniu, či už sa nachádza na území jedného 
členského štátu alebo na území iných štátov. 

5.5 Členským štátom sa odporúča, aby sa zapájali do medzinárodnej spolupráce na ochranu 
ohrozeného dokumentárneho dedičstva prostredníctvom digitalizácie alebo iných prostriedkov na 
základe žiadosti iného členského štátu. 

5.6 Členské štáty sa nabádajú k posilneniu ich spolupráce s programom Pamäť sveta 
prostredníctvom ich pamäťových inštitúcií zriadením národných výborov a registrov Pamäte sveta, 
ak to uznajú za vhodné. 

*** 

Generálna konferencia odporúča, aby členské štáty uplatňovali vyššie uvedené ustanovenia týkajúce 
sa zachovania a prístupu k dokumentárnemu dedičstvu prijatím akýchkoľvek legislatívnych alebo 
politických opatrení alebo iných krokov, ktoré môžu byť potrebné v súlade s ústavnou praxou 
každého štátu, na dosiahnutie účinku v rámci ich príslušných území podľa zásad, opatrení a noriem 
stanovených v tomto odporúčaní. 
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Generálna konferencia odporúča, aby členské štáty toto odporúčanie uviedli do pozornosti 
príslušných orgánov a subjektov. 

Generálna konferencia odporúča, aby jej členské štáty v termínoch a spôsobom ňou určených podali 
správu o opatreniach, ktoré prijali na vykonanie tohto odporúčania. 
 
 
 
 

PRÍLOHA 
 
 
Medzinárodné nástroje týkajúce sa ochrany prvkov dokumentárneho dedičstva: 

I. Dohovory a odporúčania UNESCO 

Dohovor o ochrane kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu (1954), 

Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva 
kultúrnych statkov (1970), 

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972), 

Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva (2003), 

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005), 

Odporúčanie na ochranu a uchovávanie pohyblivých obrazov (1980), 

Odporúčanie týkajúce sa podpory a využívania viacjazyčnosti a univerzálneho prístupu do 
kybernetického priestoru (2003), 

Charta o ochrane digitálneho dedičstva (2003). 
 

II. Vyhlásenia a iné dokumenty 

Všeobecná deklarácia o archívoch (2010) prijatá Medzinárodnou radou pre archívy (ICA) a 
schválená na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO (2011), 

Varšavská deklarácia: „Kultúra – pamäť – identity“ (2011), 

Moskovská deklarácia o uchovávaní digitálnych informácií (2011) prijatá na medzinárodnej 
konferencii venovanej „Uchovávaniu digitálnych informácií v informačnej spoločnosti: problémy a 
vyhliadky“ organizovanej UNESCO programom Informácie pre všetkých (IFAP), 

Vancouverská deklarácia UNESCO/UBC „Pamäť sveta v digitálnom veku: digitalizácia a 
uchovávanie“ (2012), 

Vyhlásenie IFLA (Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií) o knižniciach a 
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duševnej slobode (1999). 

Deklarácia z Mataatua z roku 1993 o právach pôvodného obyvateľstva na kultúrne a duševné 
vlastníctvo 

Deklarácia Organizácie Spojených národov o právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007 
 

III. Medzinárodné zmluvy 

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (naposledy zmenený a doplnený v roku 
1979), 

Všeobecný dohovor o autorských právach (1952), 

Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a 
rozhlasových organizácií (1961) 

  



52 

Príloha č. 3 

PROFORMY 
 
 

V tejto prílohe sa uvádzajú tieto proformy: 

 Nominácia do Medzinárodného registra PS 
 Návrh na aktualizáciu alebo doplnenie existujúceho zápisu 
 Pripomienka k aktuálnej nominácii do Medzinárodného registra PS

 

UNESCO si vyhradzuje právo aktualizovať tieto proformy podľa potreby a na základe skúseností. 
Verzia každej proformy, ktorú je potrebné použiť, je uvedená na webovom sídle PS. 

https://en.unesco.org/programme/mow 
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UNESCO MEDZINÁRODNÝ REGISTER PAMÄTE 
SVETA 

NOMINAČNÝ FORMULÁR 

 

 

1.0 Názov navrhovanej položky alebo zbierky 
 
Názov by mal byť krátky – odporúča sa najviac desať slov. 

2.0 Zhrnutie (max. 200 slov) 
 
Uveďte stručnú charakteristiku nominovaného dokumentárneho dedičstva a 
argumenty v prospech jeho svetového významu 
 
Túto časť vypisujte ako poslednú potom, ako dokončíte všetky ostatné časti. 
Zahrňte všetky podstatné body, ktoré ste uviedli v nominácii, najmä kľúčové 
argumenty, ktoré ste uviedli vo vyhlásení o významnosti k tomu, prečo a ako 
nominované dokumentárne dedičstvo spĺňa kritériá pre medzinárodný 
register. 

3.0 Kontaktné údaje navrhovateľa nominácie 

3.1 Meno/názov navrhovateľa nominácie (osoba alebo organizácia) 

 
3.2 Vzťah k nominovanému materiálu 

 
3.3 Adresa 
 
 
 
 
3.4 Tel. č.   email 
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4.0 Vyhlásenie o oprávnení 
 

Potvrdzujem, že som oprávnený/á nominovať položku alebo položky opísané 
v tomto dokumente do registra Pamäte sveta. 
 
 

Podpis 

 

Celé meno a pozícia 

 

Dátum 
 

 

5.0 Právne informácie  

5.1 Meno/názov vlastníka (osoba alebo organizácia) 

 

 

5.2 Adresa 

 

 

5.3 Tel. č.   email 

 

 

5.4 Meno/názov a kontaktné údaje správcu, AK INÉ ako vlastník 

 
 

5.5 Právny stav 
 
Uveďte podrobnosti o právnej a administratívnej zodpovednosti za uchovávanie 
dokumentárneho dedičstva. 
 
Všetky príslušné podkladové dokumenty naskenujte a predložte spolu so 
žiadosťou. 
 

5.6 Stav autorských práv 
 
Ak je stav autorských práv dokumentárneho dedičstva známy, mal by sa uviesť. 
Stav autorských práv dokumentu alebo zbierky však nemá vplyv na jeho 
významnosť a pri určovaní, či dokument alebo zbierka spĺňa kritériá na zápis, sa 
neberie do úvahy. 
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K obrázkom, ktoré sa predkladajú spolu s nomináciou, je potrebné priložiť 
podpísaný formulár „Dohoda o udelení nevýlučných práv“, ktorý je k dispozícii na 
webovom sídle Pamäte sveta organizácie UNESCO. 

 

5.7 Prístupnosť (uveďte akékoľvek obmedzenia vrátane kultúrnych 
obmedzení) 
 
Opíšte, ako je možné sa k položke (položkám) alebo zbierke dostať. 
 
Ak právne alebo kultúrne obmedzenia prístup obmedzujú, opíšte povahu týchto 
obmedzení. 
 
Na účely prístupu sa odporúča digitalizácia. Vyjadrite sa, či sa táto už vykonala 
alebo sa plánuje. 
 

 

6.0 Identita a popis dokumentárneho dedičstva 
 

 
6.1 Názov a identifikačné údaje nominovaných položiek/zbierky 

 
Uveďte presný názov nominácie a inštitúciu (inštitúcie), ktorá ju navrhuje k 
nominácii. Tieto sa objavia na osvedčení o zápise v prípade, že bude 
nominácia úspešná. 
 

6.2 Katalógové alebo registračné údaje 
 
Pre položku alebo kolekciu uveďte katalógové alebo registračné údaje. 
 
Uveďte fyzický popis položky (položiek), ak je to relevantné pre ich svetový 
význam. 
 
Nominovaná zbierka alebo archívne fondy musia byť konečné, s jasným 
dátumom začiatku a konca. 
 
Ak sú katalógové alebo registračné údaje príliš veľké a nepraktické, poskytnite 
popis obsahu so vzorovými katalógovými záznamami, prírastkovými alebo 
registračnými číslami. 
 
Alebo môžete pridať katalógové/registračné údaje ako prílohu, resp. poskytnúť 
odkaz na online inventárny súpis. 
 

 

6.3  Vizuálna dokumentácia (ak je dostupná a vhodná) 
 

Vizuálna dokumentácia zahŕňa fotografické obrázky alebo audiovizuálny 
materiál, ak je to relevantné. 

 
Fotografie je potrebné k prihláške priložiť vo formáte jpg súborov alebo na CD, 
DVD alebo USB kľúči v prípade audiovizuálneho materiálu. 
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6.4  História/pôvod 

 
Uveďte históriu položky alebo zbierky – ich „životný príbeh“ alebo pôvod – od 
času ich vzniku až po ich miesto vo vašej inštitúcii. Ide o dôležitý faktor pre 
pravosť položky alebo zbierky. Možno nepoznáte všetky podrobnosti, ale 
uveďte čo najkomplexnejší popis pôvodu položky alebo zbierky. 
 

6.5 Bibliografia 
 

Bibliografia poskytuje dôkazy o tom, že dokumentárne dedičstvo používali 
akademický pracovníci a poznatky o jeho dopade a vplyve sa nachádzajú vo 
verejnej doméne. Na preukázanie tohto vplyvu je dobré citovať diela 
akademikov z krajín mimo vašej krajiny, ako aj miestnych akademikov. 
 

 

 
. 

6.6 Mená/názvy, kvalifikácia a kontaktné údaje maximálne troch nezávislých 
osôb alebo organizácií s odbornými znalosťami o hodnotách a pôvode 
nominovaného materiálu. 

 
Meno/Názov Kvalifikácia   Kontaktné údaje 
  (email) 

 

 
 
 

Upozorňujeme, že mená a kontaktné údaje týchto referentov nebudú zverejnené v 
registri Pamäte sveta ani sa bez ich súhlasu nebudú poskytovať akejkoľvek tretej 
strane. Tiež by sa na účely hodnotenia mali osloviť ďalší smerodajní referenti k 
získaniu širokého spektra názorov. 
 
 

 

7.0 Posúdenie podľa výberových kritérií.  

 
 
7.1 Primárne kritériá - hodnota významnosti pre svet. Vyjadrite sa k jednému 
alebo viacerým z nasledujúcich kritérií významnosti. 

 
Nie všetky kritériá sa vzťahujú na vaše dokumentárne dedičstvo. Vyberte si len tie 
kritériá, ktoré sú príslušné pre vašu nomináciu. 
 
 
7.1.1 Historický význam 

 
 

Čo nám dokumentárne dedičstvo hovorí o dejinách sveta? Zaoberá sa 
 

 politickými, ekonomickými, sociálnymi alebo duchovnými hnutiami 
 

 významnými osobnosťami svetových dejín 
 

 udalosťami, ktoré menia svet 
 

 konkrétnymi významnými miestami 
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 tradičnými zvykmi 
 
 vzťahmi s inými krajinami alebo komunitami 

 
 zmenami spôsobu života a kultúry 

 
 zlomom v histórii alebo zásadnou inováciou 

 
 príkladom výnimočnosti v umení, literatúre, vede, technike, športe alebo 

iných častiach života a kultúry? 
 

7.1.2 Forma a štýl 
 

Toto kritérium sa vzťahuje na fyzickú povahu dokumentárneho dedičstva. Mnohé 
dokumentárne dedičstvá sú v tomto ohľade všedné, napríklad rukopisy alebo 
strojopisné papierové záznamy. Niektoré formy dokumentárneho dedičstva však 
vykazujú inovatívne vlastnosti alebo vysokú úroveň umeleckej zručnosti a práve na 
ne sa toto kritérium vzťahuje. 

 

 Je dokumentárne dedičstvo obzvlášť dobrým príkladom svojho 
druhu? 

 
 Oplýva výnimočnými vlastnosťami krásy a remeselného spracovania? 

 
 Ide o nový alebo neobvyklý typ nosiča? 

 
Alebo ide o príklad druhu dokumentu, ktorého výskyt sa už vytratil? 
 

 
 

7.1.3 Spoločenský, komunitný alebo duchovný význam 
 

Toto kritérium sa zameriava na prepojenie konkrétnej komunity na dokumentárne 
dedičstvo v súčasnosti. Musíte preukázať, ako sa toto prepojenie prejavuje, 
napríklad komunita môže byť silne naviazaná na dedičstvo milovaného vodcu 
alebo na dokumentárny dôkaz konkrétnej príhody alebo miesta. Alebo môže 
uctievať dokumentárne dedičstvo spojené s duchovným vodcom alebo svätcom. 
Poskytnite informácie o tom, ako je toto prepojenie vyjadrené. 

 
7.2 Porovnávacie kritériá. Vyjadrite sa k jednému alebo viacerým z 
nasledujúcich porovnávacích kritérií: 

 
7.2.1 Vzácnosť 

 
Je položka alebo zbierka vzácna? Ide o jedinú svojho druhu (jediná, ktorá bola 
kedy vytvorená), resp. poslednú prežívajúcu formu dokumentárneho dedičstva, 
ktorá bola kedysi rozšírená? Existujú podobné položky alebo zbierky? 

 
7.2.2 Neporušenosť, úplnosť, stav 

 
Je dokumentárne dedičstvo kompletné alebo v ňom chýbajú časti či strany? Stratila 
sa časť dokumentárneho dedičstva, resp. sa doplňujúce časti uchovávajú inde? Ak 
áno, uveďte podrobnosti. 
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V akom stave sa nachádza? 

 
 
 
 

7.3 Vyhlásenie o významnosti 
 

Zhrňte svoje argumenty, ktoré ste uviedli v bodoch 7.1 a 7.2 a zdôvodnite pravosť 
založenú na pôvode dokumentárneho dedičstva. 

 
Aký malo tento materiál dokumentárneho dedičstva vplyv na svetové dejiny a 
kultúru? 

 
Prečo je toto dokumentárne dedičstvo dôležité pre pamäť sveta? Aký bol jeho 
vplyv na život a kultúru za hranicami národného štátu alebo regiónu? Uveďte, 
prečo je dokumentárne dedičstvo dôležité pre pamäť sveta a prečo by jeho strata 
ochudobnila dedičstvo ľudstva. 

 

8.0 Konzultácie so zainteresovanými stranami  

 
8.1 Poskytnite podrobnosti o konzultáciách s príslušnými zainteresovanými 
stranami ohľadom tejto nominácie 

 
Medzi relevantné zainteresované strany patria: 

 
 Vlastníci/správcovia dokumentárneho dedičstva 

 
 Komunity zapojené do dokumentárneho dedičstva 

 
 Akademici, ktorí skúmajú dokumentárne dedičstvo 

 

9.0 Posúdenie rizika  

9.1 Podrobne uveďte povahu a rozsah ohrozenia nominovaného materiálu 

 
 

Je dokumentárne dedičstvo ohrozené: 
 

 Klimatickými podmienkami 

 Nevhodným uskladnením 

 Hospodárskymi problémami 

 Možnými politickými zásahmi 

 

Ak je vaše dokumentárne dedičstvo ohrozené, uveďte túto skutočnosť – UNESCO 
potrebuje poznať jeho skutočnú situáciu. 

 

 

10.0 Plán riadenia uchovávania a prístupu 
 

 
 

10.1 Popíšte alebo pripojte ako naskenovaný dokument všetky existujúce 
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plány. V prípade absencie plánov uveďte podrobnosti o navrhovaných 
stratégiách uchovávania, uskladnenia a prístupu. 

 
11.0 Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu podporiť 
nomináciu 

 

 
11.1 Uveďte nižšie alebo podľa potreby pripojte naskenované dokumenty. 

 
 

Môže to zahŕňať vyjadrenia podporovateľov, plány na propagáciu dokumentárneho 
dedičstva, ak je zapísané, alebo naskenované správy týkajúce sa dokumentárneho 
dedičstva. 

 
Ako vnímate využitie tohto dokumentárneho dedičstva na vzdelávanie a výskum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

12.0 KONTROLNÝ ZOZNAM 
 

 
Vyplnené zhrnutie (oddiel 2),

Vyplnená nominácia a kontaktné údaje (oddiel 3), 

Podpísané a datované vyhlásenie o oprávnení (oddiel 4), 

Ak ide o spoločnú nomináciu, oddiel 4 sa primerane upraví a získajú sa 
všetky vyhlásenia o oprávnení, 

Právne informácie (oddiel 5),  

Údaje o správcovi, ak iný ako vlastník (oddiel 5),  

Vyplnené údaje o právnom stave (oddiel 5),  

Vyplnené údaje o prístupnosti (oddiel 5),  

Vyplnené povolenie k autorským právam pre obrázky (oddiel 5),  

Katalógové a registračné údaje (oddiel 6),

Vyplnená história/pôvod (oddiel 6), 
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Vyplnený zoznam bibliografických odkazov (oddiel 6),

Identifikovaní nezávislí referenti (oddiel 6), 

Významnosť – primárne kritériá (oddiel 7), 

Významnosť – porovnávacie kritériá (oddiel 7),  

Vyhlásenie o významnosti (oddiel 7), 

Vyplnené údaje o konzultáciách so zainteresovanými stranami, ak je to 
relevantné (oddiel 8), 
 
Vyplnené posúdenie rizika (oddiel 9), 
 
Vyplnené zhrnutie plánu riadenia uchovávania a prístupu, resp. návrh 
stratégie (oddiel 10), 

 
Akékoľvek ďalšie poskytnuté informácie – v prípade potreby (oddiel 11), 

 
Dodatočné naskenované dokumenty vrátane vhodných fotografií v 
reprodukčnej kvalite, identifikovaných na ilustráciu dokumentárneho 
dedičstva (300 dpi, formát jpg, uprednostňujú sa farebné fotografie), 
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MEDZINÁRODNÝ REGISTER PAMÄTE SVETA 

NÁVRH NA AKTUALIZÁCIU ALEBO DOPLNENIE EXISTUJÚCEHO ZÁPISU 

Tento formulár sa používa na návrh rozšírenia alebo aktualizácie existujúceho zápisu prostredníctvom 
pridania ďalších dokumentov 
 
 
ZHRNUTIE 

(Približne 200 slov) 
 
 
CHARAKTERISTIKA NÁVRHU 

Vysvetlite povahu návrhu. Napríklad: 

 Aktualizácia na obsiahnutie doplnkov k zapísanej zbierke 

 Pridanie ďalšieho exemplára zapísaného diela 

 Poskytnutie aktualizovanej, pevnej kópie dynamického pôvodne digitálneho materiálu 
Vysvetlite, či je tento návrh zamýšľaný ako doplnenie existujúceho zápisu alebo ho má nahradiť 
aktualizovanou verziou. 

EXISTUJÚCI ZÁPIS 

 Uveďte tu údaje a dátum aktuálneho zápisu a jeho zdôvodnenie. Tieto je možné čerpať z 
pôvodného nominačného dokumentu 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NAVRHOVATEĽA 

 Meno/Názov 
 Vzťah k nominovanému materiálu 
 Adresa, telefón, email 
 Vyhlásenie o oprávnení podať nomináciu 
 Meno/názov a kontaktné údaje vlastníka a/alebo správcu (ak iný ako navrhovateľ) 
 Podrobnosti o administratívnej a právnej zodpovednosti za uchovávanie materiálu a stav 

jeho autorských práv, ak je známy 
 Podrobnosti o dostupnosti a prípadné obmedzenia 

 

IDENTITA A POPIS DODATOČNÉHO MATERIÁLU 

Meno/názov a identifikačné údaje 

Katalógové, registračné údaje, údaje o metadátach, podľa potreby 

V prípade potreby vizuálna dokumentácia 
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História/pôvod 

Neporušenosť a stav 

Sú dokumenty úplné alebo neúplné? Aký je ich všeobecný stav? 

PODROBNOSTI NÁVRHU 

Zdôvodnite svoj návrh. Keďže zápis už spĺňa požiadavky výberových kritérií, opíšte, prečo je toto 
doplnenie opodstatnené. Doplnenie bude závisieť od povahy navrhovaného materiálu. Napríklad: 
 

 V prípade pôvodne digitálneho materiálu to môže byť neskoršia pevná kópia, než je tá, ktorá 
je uvedená v aktuálnom zápise 

 V prípade doplnení existujúcej zapísanej zbierky bude potrebné jasne opísať momentálne 
navrhovaný doplnkový materiál a vysvetliť jeho vzťah k existujúcemu zápisu 

 V prípade dodatočných exemplárov zapísaného diela vysvetlite, ako sa líši od aktuálne 
zapísaného dokumentu alebo ako ho dopĺňa a akú dodatočnú vlastnosť alebo úplnosť 
dodáva aktuálnemu zápisu 

Návrh by mal vysvetľovať akýkoľvek vykonaný prieskum pozadia, diskusie so zainteresovanými 
stranami a prípadne otázky pravosti, jedinečnosti alebo vzácnosti. 

Záznam ohľadom toho, ako, kedy a prečo sa proces začal, ako bol vykonaný a kým, s uvedením 
príslušných dátumov a zostavením tabuľky o vykonaných krokoch. Kroky by mali zahŕňať výskum a 
konzultácie so zainteresovanými stranami. Záznam môže byť zahrnutý tu v tejto proforme alebo 
môže byť priložený ako samostatná správa od vyšetrovateľa prípadu). 
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MEDZINÁRODNÝ REGISTER PAMÄTE SVETA  

PRIPOMIENKA K AKTUÁLNEJ NOMINÁCII 

 
IDENTIFIKÁCIA NOMINÁCIE 
 
 
MENO/NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE PRIPOMIENKOVATEĽA 
 
 
ZHRNUTIE PRIPOMIENKY 
 
 
ÚDAJ O PRIPOMIENKE S ODKAZOM NA KRITÉRIÁ VÝBERU 
 
 
Dôležité upozornenie: Pripomienky, ktoré pomôžu v hodnotiacom procese, sú vítané od 
akejkoľvek osoby alebo organizácie. Pripomienky musia byť doručené pred termínom uzávierky 
uvedeným na webovom sídle PS a musia sa priamo týkať výberových kritérií uvedených v ods. 6.3 
všeobecných usmernení. Pripomienky, ktoré s nimi nesúvisia, nemožno brať do úvahy. Ďalšie 
informácie nájdete v ods. 6.6.4 a 6.6.5 usmernení. 
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Príloha č. 4 

ZARADENIA, OBMEDZENIA A OTÁZKY 

Program zahŕňa dokumentárne dedičstvo z celých zaznamenaných dejín, počínajúc od 
papyrusových zvitkov a hlinených tabuliek až po digitálne súbory. V zásade nič nie je príliš staré 
alebo príliš nové k tomu, aby si to zaslúžilo pozornosť. Nerobí sa žiadny rozdiel medzi „verejným“ a 
„súkromným“ dokumentárnym dedičstvom. 

Pri príprave nominácie je užitočné prezrieť si už existujúce zápisy v registri pre prípadové štúdie, 
ktoré súvisia s pripomienkami uvedenými nižšie. 
 
Audiovizuálne dokumenty 
 
Audiovizuálne médiá sa vyskytujú v širokej škále analógových a digitálnych formátov. Identifikácia 
„pôvodnej“ alebo najskoršej prežívajúcej generácie je niekedy vecou porovnania a úsudku. V zásade 
sa PS snaží získať „pôvodnú“, a teda najuznávanejšiu verziu, a nie akúkoľvek kópiu, ktorú má 
navrhovateľ nominácie náhodne po ruke. 
 
Rozhovory, ústne príbehy a vystúpenia 
 
Predstavenia tradičných obradov, tancov, hudby, rozprávania príbehov a podobných kultúrnych 
prejavov sú zvyčajne chápané ako nehmotné dedičstvo, avšak ak sú zachytené ako zvukové alebo 
audiovizuálne nahrávky, stávajú sa zachytené v čase, a preto sa tieto nahrávky považujú za 
dokumenty. 
 
Podobne je to aj s rozhovormi, svedectvami a ústnymi príbehmi, ktoré sú uznané ako dokumenty s 
rovnakou oprávnenosťou ako ich textové ekvivalenty. 
 
Umelecké, literárne a hudobné diela 
 
Z ich podstaty ide o oblasť s nejasnými hranicami, v ktorej PS starostlivo vytvorila vlastné 
precedensy. 
 
PS sa nesnaží o zápis umeleckých, literárnych alebo hudobných diel ako takých, ktoré sa zakladajú 
výlučne na ich umeleckej, literárnej alebo hudobnej zásluhe. Zapisuje však dokumenty, ktoré 
preukazujú genézu významného jediného diela, skupiny diel alebo celého korpusu diel, resp. 
zobrazujú významný stav diela a/alebo biografický a spoločenský kontext významného umelca 
alebo diela (ako napr. prvý návrh, verná kópia, listy, ktoré dokazujú začiatok, postup alebo záver 
výnimočného diela, osobná knižnica umelca, skladateľa alebo spisovateľa, napríklad, s osobnými 
anotáciami, filmami alebo páskami s rozhovormi). Významnosť môže vychádzať z estetických 
vlastností a/alebo vplyvu na kultúru a dejiny. 
 
Len ako hypotetický príklad sa ponúka možnosť nominácie skupiny listov, ktoré odhaľujú vzťah 
medzi dvoma renesančnými maliarmi. Tieto sú dokumentmi. Ale ich skutočné obrazy by boli k 
nominácii nespôsobilé, pokiaľ by nemali významnú dokumentačnú hodnotu a nespĺňali kritériá na 
zápis do registra PS. 

Výluky z medzinárodného registra 
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Z dôvodu praktickej nevyhnutnosti a nedopustenia sa urážky sa zo skúsenosti potvrdilo, že určité 
druhy dokumentov by sa za bežných okolností nemali zvažovať k zápisu do medzinárodného 
registra. Dva nižšie uvedené príklady sú len orientačné. 
 
Dokumenty súčasných politických lídrov a politických strán 
 

Za normálnych okolností by boli relevantné pre národné alebo regionálne registre PS, a to podľa 
príslušných rozhodnutí ich výborov PS. Avšak, potreba našej nestrannosti a objektívnosti – a byť 
vnímaní v tomto svetle – však môže byť v rozpore so súčasnými politickými okolnosťami, v ktorých 
každý výbor PS pôsobí. Registre PS by sa mali vyhnúť akýmkoľvek obvineniam z politickej 
straníckosti. 
 
Ak sa národný alebo regionálny výbor rozhodne posúdiť takýto materiál, je potrebné starostlivo 
zvážiť rozsah vplyvu. Má fyzická osoba alebo organizácia široko rozsiahly vplyv, či už v dobrom 
alebo v zlom zmysle slova, pri formovaní nedávnej histórie – napríklad pri začatí alebo ukončení 
vojny, pri formovaní sociálnych alebo politických systémov alebo pri vytváraní veľkých náhľadov 
alebo princípov? 
 
Jednoznačne nastanú prípady, keď vplyv politickej osobnosti z minulosti presiahne národné alebo 
regionálne hranice. Potom môže byť potrebné príslušné dokumentárne dedičstvo posúdiť podľa 
kritérií pre medzinárodný register. 
 
Národné ústavy a podobné dokumenty 
 

Môžu byť vhodnými kandidátmi pre národné registre PS, ale za normálnych okolností by sa 
nekvalifikovali do medzinárodných alebo regionálnych registrov, pretože ich vplyv sa zvyčajne 
obmedzuje na príslušnú krajinu. Výnimkou by boli dokumenty, ktoré jednoznačne mali široký 
geografický vplyv napríklad tým, že slúžili ako vzory pre iné národné ústavy alebo boli 
priekopníkmi toho, čo sa odvtedy stalo všeobecne uznávanými princípmi. 
 
 
Nominácie „celej inštitúcie“ 
 
Zatiaľ čo nominácia zbierky, fondu alebo skupiny zbierok a fondov je vítaná, nominácia celého 
obsahu pamäťovej inštitúcie uspie len s malou pravdepodobnosťou, pokiaľ sa u nej nepreukáže 
významnosť, jednota a súdržnosť nad rámec náhodnosti materiálu, ktorý sa náhodou nachádza v 
jednej a tej istej inštitúcii. Okrem toho takéto nominácie zvyčajne nespĺňajú test uzavretosti a 
konečnosti – držby inštitúcie sa neustále menia, keďže dané inštitúcie svoje zbierky neustále 
dopĺňajú podľa svojich národných alebo inštitucionálnych mandátov alebo misií. 
 
Pre niektoré inštitúcie, ako sú oficiálne národné, mestské a univerzitné archívy alebo národné 
knižnice, je získavanie materiálov určené legislatívou; jurisdikcia a politika a archívne fondy môžu 
byť vzájomne prepojené. Registre PS sú v zmysle ich vymedzenia vysoko selektívne a snažia sa 
rozpoznať konkrétne dedičstvo, ktoré spĺňa uvedené kritériá svetového významu. 

Spochybnené nominácie27 

                                                           
27 Toto objasnenie bolo prijaté na berlínskom Medzinárodnom stretnutí expertov UNESCO k téme Pamäť 
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Program Pamäť sveta má tri hlavné ciele: 
 
a) Uľahčiť uchovávanie minulého, súčasného a budúceho dokumentárneho dedičstva sveta. 
 
b) Napomáhať univerzálnemu prístupu k dokumentárnemu dedičstvu. 
 
c) Zvýšiť celosvetové povedomie o existencii a významnosti dokumentárneho dedičstva. 
 
Pri dosahovaní týchto cieľov program Pamäte sveta (PS) uznáva, že „história je nekonečným 
dialógom medzi súčasnosťou a minulosťou“ (E.H. Carr), či inak povedané, interakciou medzi 
primárnymi zdrojmi a ich priebežnou interpretáciou. Záujem PS spočíva v zachovaní a prístupnosti 
primárnych zdrojov, nie v ich výklade alebo riešení historických sporov. Odborníci odporúčajú, aby 
Pamäť sveta nevstupovala do sporov o výklad historických udalostí a aby sa ani neprikláňa na 
žiadnu stranu. Program ani neodobruje myšlienky alebo názory vyjadrené v akýchkoľvek položkách 
dokumentárneho dedičstva prijatých na posúdenie a/alebo zápis do registra, ani nevyhnutne 
neodobruje obsah samotných nominácií. Preto sa v súvislosti s nominačnými postupmi prijíma toto 
objasnenie: 
 
1 Najmenej 4 mesiace pred stanoveným termínom sekretariát Pamäte sveta vydá na 
webovom sídle PS výzvu na predkladanie nominácií pre medzinárodný register, v ktorej uvedie tiež 
termín a formálne kritériá, ktoré musí nominácia spĺňať. Po podaní nominácie sekretariát PS 
preskúma právne, technické a iné súvisiace aspekty nominácie a informuje navrhovateľa nominácie 
o výsledkoch tohto predbežného preskúmania. Ak je nominácia prijatá na posúdenie, sekretariát PS 
o tom informuje navrhovateľa nominácie, pričom kópiu odošle príslušným stálym delegáciám, 
národným komisiám pre UNESCO a národným výborom Pamäte sveta, nahrá nominačné formuláre 
na webové sídlo UNESCO pre Pamäť sveta a odošle nominačný formulár podvýboru pre register 
(RSC) na posúdenie. 
 
Nominácia je okamžite otvorená k pripomienkam (námietky, podporu alebo iné informácie týkajúce 
sa výberových kritérií). Pripomienky je možné zasielať na sekretariát prostredníctvom príslušného 
formuláru v pevne stanovenom časovom rámci podľa časového rámca stanoveného v usmerneniach 
PS. Celý proces posudzovania nominácií PS prebieha v súlade s rokovacím poriadkom UNESCO, ako 
aj etickým kódexom PS. 
 
2 Sekretariát PS zasiela prijaté pripomienky podvýboru pre register (RSC). RSC ich 
prehodnotí a iniciuje postup primeraný uvedeným okolnostiam a kontextu nominovaného 
dokumentárneho dedičstva. 
 
3 Pri posudzovaní nominácie RSC zohľadní všetky prijaté pripomienky. Predbežné 
posúdenie ohľadom nominácie pochádza z dielne RSC. Potom, ako RSC vydá svoje predbežné 
odporúčanie, sekretariát PS bude o tom informovať navrhovateľa, pričom kópiu zašle stálym 
delegáciám, národným komisiám pre UNESCO a národným výborom Pamäte sveta príslušných 
krajín. Navrhovateľ má možnosť reagovať na toto predbežné odporúčanie. 
 
4 Na základe týchto odpovedí môže RSC prehodnotiť svoje hodnotenie predtým, ako predloží 
svoje odporúčania Medzinárodnému poradnému výboru (IAC). 
 
5 IAC nominácie preskúma spolu s odporúčaniami RSC a odporučí generálnemu riaditeľovi 
                                                                                                                                                                                            
sveta, ktoré sa konalo v marci 2017 
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svoje odborné posúdenie nominácií. 
 
6 Nomináciám, ktoré boli spochybnené, sa poskytne viac času na dialóg s dotknutými 
stranami, a to ešte pred ich predložením podvýboru pre register (RSC). Dialóg môže byť 
sprostredkovaný. Výsledkom takéhoto dialógu môže byť: 
 
a) Spoločná nominácia alebo 
b) Dohoda o zápise vrátane stanovísk preukazujúcich odlišné nahliadanie na udalosti alebo fakty 
vyjadrené v nominovanom dokumente. 
 
V prípade, že nedôjde k dosiahnutiu žiadnej dohody, je možné odporučiť pokračovanie dialógu 
medzi príslušnými stranami počas jedného ďalšieho cyklu (t. j. maximálne štyri roky po predložení 
nominácie), kedy RSC predloží svoje odporúčanie IAC, pričom od IAC sa očakáva predloženie 
konečného odporúčania generálnemu riaditeľovi. 
 
7 Generálny riaditeľ prijme konečné rozhodnutie o zápise, pričom zohľadní odborné 
poradenstvo poskytnuté zo strany IAC a akékoľvek ďalšie relevantné informácie. 
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Príloha č. 5 

ROZŠÍRENÉ VYMEDZENIE DOKUMENTÁRNEHO DEDIČSTVA 
 
 
Dokument je objekt pozostávajúci z analógového alebo digitálneho informačného obsahu a nosiča, 
na ktorom je takýto objekt uložený. Je uchovateľný a bežne prenositeľný. Obsah môže obsahovať 
znaky alebo kódy (ako napr. text), obrázky (nehybné alebo pohyblivé) a zvuky, ktoré možno 
kopírovať alebo migrovať. Nosič môže mať dôležité estetické, kultúrne alebo technické vlastnosti. 
Vzťah medzi obsahom a nosičom sa môže pohybovať od náhodného po integrálny. 
 
Dokumenty sú výsledkom zámerného intelektuálneho úkonu a vyskytujú sa v mnohých formách: 
 

Textové položky,ako sú rukopisy (akéhokoľvek veku), knihy, noviny, plagáty, korešpondencia, 
obchodné záznamy, počítačové súbory atď. Textový obsah môže byť zaznamenaný 
atramentom, ceruzkou, farbou, číslicami alebo iným médiom. Nosičom môže byť papier, plast, 
papyrus, pergamen, palmové listy, kôra, kameň, tkanina, pevný disk, dátová páska alebo iné 
materiály. 
 
Netextové položky, ako sú kresby, mapy, notové záznamy, plány, odtlačky, diagramy alebo 
grafiky. Záznamové médium a nosič sa môžu líšiť podobným spôsobom. 
 
Audiovizuálne položky ako zvukové disky, magnetické pásky, filmy, fotografie – či už v 
analógovej alebo digitálnej forme, akokoľvek nahraté a v akomkoľvek formáte. Fyzickým 
nosičom môže byť papier, rôzne formy plastu alebo celuloidu, šelak, kov alebo iný materiál. 
 
Virtuálny digitálny dokumenty, ako sú webové sídla, ktoré môžu byť súborom údajov z 
rôznych zdrojov na jednom alebo viacerých počítačoch alebo z jedného alebo viacerých 
dátových nosičov na jednom počítači. 

 

Dokumentárne dedičstvo zahŕňa tie jednotlivé dokumenty – alebo skupiny dokumentov –, ktoré 
majú významnú a trvalú hodnotu pre komunitu, krajinu alebo ľudstvo vo všeobecnosti a ktorých 
poškodenie alebo strata by predstavovali škodlivé ochudobnenie. 
 
Dokumentárne dedičstvo je súhrnným pojmom používaným Pamäťou sveta na označenie jediného 
dokumentu akéhokoľvek druhu, resp. niekoľkých dokumentov, ktoré tvoria logickú a koherentnú 
skupinu (ako je napr. zbierka, držba alebo archívne fondy). Na veľkosti skupiny nezáleží; záleží na 
tom, čo drží túto skupinu pohromade. Zbierka je skupina individuálnych dokumentov tvoriacich 
jeden celok, ktoré boli takto zoskupené na základe konkrétnej okolnosti, dôvodu alebo účelu 
(napríklad predmet témy, charakter, pôvod alebo historické vzťahy). Archívne fondy sú celá skupina 
dokumentov vytvorených alebo získaných osobou alebo organizáciou v rámci ich bežných činností a 
držaných pre budúce použitie, v ktorých sa uchováva administratívny kontext a vzťahy medzi 
záznamami. Držba je súbor alebo väčšie zoskupenie vymedzených zbierok a/alebo fondov. Je 
možné, že zbierky, fondy alebo držby sa časom z rôznych dôvodov rozdelili medzi dve alebo viaceré 
inštitúcie v jednej alebo rôznych krajinách. 
 
PS vymedzuje dokument ako predmet, ktorý pozostáva z dvoch zložiek alebo aspektov: informačný 
obsah a nosič, na ktorom je obsah uložený. Oba tieto aspekty môžu byť veľmi rôznorodé a v kontexte 
zapísaných dokumentov môžu oplývať rôznym stupňom významnosti. 
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V tradičných (analógových) textových dokumentoch vo všeobecnosti obsahy a nosiče tvoria 
jednotku, ktorá sa zvyčajne považuje za originál. Takéto dokumenty môžu do veľkej miery vďačiť za 
svoju významnosť špecifickej povahe nosiča (napríklad iluminovaný rukopis alebo fotografia 
zaznamenaná na určitom druhu papiera) alebo ich nepriamym asociáciám (napríklad hudobná 
partitúra napísaná slávnym skladateľom alebo zbierka zostavená alebo vlastnená renomovanou 
osobou). 
 
V prípade strojovo čitateľných alebo reprodukovateľných dokumentov – teda všetkých 
audiovizuálnych dokumentov okrem analógových fotografií a všetkých digitálnych dokumentov – je 
v kontexte PS nosič, hoci je potrebný na fyzické uloženie informácií, niekedy menej dôležitý alebo 
dokonca nemá žiadny význam. Je to preto, lebo digitálne a audiovizuálne informácie sa vo 
všeobecnosti uchovávajú migráciou z jednej úložnej platformy a nosiča na ďalšiu. Nie vždy to však 
platí. Dochádza k prípadom, keď konkrétny nosič, na ktorom je obsah uložený, môže byť dôvodom 
zápisu dokumentu (napríklad fonautogram alebo najstaršie údaje na diernych štítkoch). Hraný film 
môže mať vlastnosti (ako je zastaraný proces farby), ktoré dávajú nosiču osobitný význam. 
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Príloha č. 6 

NOMINÁCIA DIGITÁLNYCH DOKUMENTOV NA ZÁPIS28 
 
 
V porovnaní s analógovými dokumentmi majú digitálne dokumenty veľmi krátku históriu a stále sa 
veľmi rýchlo vyvíjajú. V kontexte týchto usmernení si táto príloha nekladie za cieľ poskytnúť úplný 
prehľad, resp. vyvodzovať závery o tomto vývoji. Jej jediným účelom je slúžiť ako nástroj na ich 
riadenie v rámci registrov PS. Sú formulované tak, aby ich mohli využiť potenciálni navrhovatelia 
nominácií. 
 

Kritériá zápisu 

Zásady a kritériá pre zápis digitálnych dokumentov sú v podstate rovnaké ako pre fyzické 
dokumenty. Obsah, ako aj nosič (vrátane softvéru) môžu poskytnúť dôvody na zápis. 
 

Metadáta 

Ku knihe alebo akýmkoľvek iným fyzickým dokumentom je možné pristupovať a čítať ich bez 
katalogizačných údajov, no k digitálnym objektom nie je možné pristupovať bez metadát. Z tohto 
dôvodu sú metadáta neoddeliteľnou súčasťou digitálnych objektov. Bibliografické, technické, 
administratívne a štrukturálne metadáta by spolu s informáciami o reprezentácii, informáciami k 
popisu uchovávania a informáciami o balení mali byť vždy súčasťou nominovaného materiálu.29 
 

Reprezentácia 

Reaktívne digitálne dokumenty majú pri prístupe na rôznych zariadeniach odlišný vzhľad a 
vytvárajú iný dojem. Úprava, typ písma a veľkosti písma sú prispôsobené, aj keď samotný textový 
obsah dokumentu zostáva nezmenený. Ak sa významnosť digitálneho dokumentu týka hlavne jeho 
obsahu, reprezentácia môže byť menej dôležitá. Ale ak je vzhľad digitálneho dokumentu hlavným 
dôvodom jeho nominácie, rozdiely spôsobené použitím rôznych zariadení môžu ovplyvniť jeho 
významnosť. Akýkoľvek nominačný formulár, ktorý sa zaoberá digitálnymi materiálmi, by sa mal 
tejto otázky dotknúť, napríklad špecifikovaním softvérového prostredia, v ktorom bol dokument 
vytvorený a určený na prístup. 
 

Plány riadenia 

Udržateľnosť digitálnych objektov je dokonca ešte dôležitejšia ako trvalá ochrana fyzických 
materiálov. Týka sa to aj potrebného hardvéru a softvéru na zachovanie ich prístupnosti. Plány 
riadenia inštitúcií, v držbe ktorých sa tieto položky nachádzajú, by mali byť vždy pridané ako 
príloha k nominačným formulárom pre digitálne materiály. Tieto plány riadenia by mali byť 
konkrétne pre uchovávanie digitálnych dokumentov a citovať politiku digitálneho uchovávania a 
plán uchovávania inštitúcie, čím sa zabezpečí ich nepretržitá dostupnosť. 

                                                           
28 Širšie preskúmanie otázok týkajúcich sa digitálnych dokumentov v kontexte PS možno nájsť v dizertačnej 
práci autorky Anca Claudia Prodan, Digitálna „Pamäť sveta“: preskúmanie dokumentárnych postupov vo veku 
digitálnych technológií (2014, Brandenburská technická univerzita, Cottbus, Nemecko) 
29 Užitočný popis základných metadát možno nájsť v Referenčnom modeli pre otvorený archívny informačný 
systém (OAIS): https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf. 
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Monitorovanie 

Sledovanie pretrvávajúcej prítomnosti, prístupnosti a stavu je pre digitálne objekty rovnako dôležité 
ako pre fyzické dokumenty, ak nie ešte viac. Výhodou digitálnych materiálov je možnosť výkonu 
monitorovania odkiaľkoľvek, bez fyzickej návštevy inštitúcie, v držbe ktorej sa objekt nachádza. Ale 
kvôli dynamickej povahe mnohých digitálnych materiálov by sa monitorovanie malo vykonávať 
častejšie, najlepšie raz ročne. Monitorovanie zahŕňa kontrolu, či sú stále dostupné a funkčné všetky 
vlastnosti a prvky, ktoré opodstatnili zápis do registra. 

Úpravy uskladnenia a prístupu, vývojové trendy v oblasti hardvéru a softvéru, emulácie a iné 
technické zmeny a zmeny v metadátach môžu ovplyvniť udržateľnosť digitálnych materiálov 
pozitívnym aj negatívnym smerom. Pri monitorovacom proces je toto potrebné zobrať do úvahy. Ak 
existujú pochybnosti o udržateľnosti dokumentu, môže sa stať, že bude potrebné zápis z registra 
vymazať. 
 

Kategórie digitálnych materiálov 

V záujme jednoduchosti a užitočnosti možno digitálne materiály rozdeliť do troch kategórií: 

I. Digitalizované materiály 
II. Pevné pôvodne digitálne objekty 

III. Dynamické pôvodne digitálne objekty 

Na štvrtú kategóriu bol navrhnutý softvér, pretože spĺňa charakteristiku dokumentov v Odporúčaní 
z roku 2015(môže obsahovať „znaky alebo kódy“). Ale podľa tradície registrov nominované položky 
vždy pozostávali z dokumentárnych prejavov. Softvér ako taký nie je prejavom. Uplatnenie 
inovatívneho alebo inak významného softvéru môže byť dôvodom nominácie a zápisu digitálneho 
dokumentu (rovnako ako bola Gutenbergova Biblia zapísaná nie kvôli svojmu textu, ale ako prejav 
novej techniky). Samotný softvér teda momentálne nemožno považovať za dokument, avšak v 
neskoršom štádiu je možné túto diskusia znova obnoviť. 
 

I. Výklad kritérií pre digitalizované objekty 

Digitalizované objekty sú digitalizované verzie fyzických originálov dokumentov: knihy, noviny, 
archívy, mapy, obrázky, filmy, zvukové a obrazové záznamy atď., atď. 
 

Prečo nominovať digitalizované objekty? 

Podľa definície digitalizované objekty nie sú originály, nejde teda o najpravejšie kópie/prejavy 
daných dokumentov. Nominačný formulár by mal vždy vysvetliť, prečo sú nominované 
digitalizované verzie a nie ich originály. Niektoré dôvody môžu byť: 

- Neprístupnosť, vytratenie alebo zničenie, skutočné alebo potenciálne, pôvodných 
dokumentov. Originál môže ešte existovať, ale je v takom stave, že je nečitateľný alebo mu 
hrozí vytratenie, 

- Korpus digitalizovaných kópií je virtuálnym zjednotením bývalej zbierky, ktorá je 
momentálne roztrúsená na mnohých miestach, 

- Digitalizácia má pridanú hodnotu z dôvodu, že pridáva napr. vysokokvalitné optické 
rozoznávanie znakov (OCR), fulltextovú indexáciu, kontextualizáciu, tagy pre pomenované 
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subjekty (osoby, miesta, dátumy, udalosti), iné nástroje vyhľadávania atď.,30 

- Použitá metóda alebo technika digitalizácie je inovatívna a nominované objekty sú prejavmi, 
ktoré túto inováciu dokazujú. 

 

Čo presne (aká verzia) sa nominuje? 

Niekedy inštitúcie uchovávajú digitalizovaný obsah v rôznych formátoch, napr. zoskenovanie vo 
formáte TIFF a JPG. Zvyčajne, ale nie nevyhnutne, sa za uchovávaciu kópiu považuje formát s 
najvyššou kvalitou. Nominovaná verzia by zvyčajne mala byť uchovávacia kópia. 

Môžu existovať aj rôzne úrovne všetkých druhov metadát. V nominačnom formulári by sa tiež malo 
uviesť, ktorý súbor metadát sa navrhuje na nomináciu. 
 

Pravosť a neporušenosť 

Akákoľvek nominácia (zbierky) digitalizovaných objektov by mala zodpovedať dve otázky: 

1. Sú všetky originálne dokumenty pravé a úplné a bola originálna zbierka kompletná? 
(Digitálna kópia falzifikátu zostáva presne taká.) 

2. Sú všetky digitalizované kópie „pravé“ (t. j. nie sú retušované alebo porušené) a úplné? 
(Nechýbajú žiadne obrázky ani metadáta alebo nie sú neúplné.) 

 

II. Výklad kritérií pre pevné pôvodne digitálne objekty 

Pevné pôvodne digitálne objekty sú napríklad: digitálne vytvorené e-knihy, pôvodne digitálne 
archívy, obrázky, zvukové nahrávky, databázy, interaktívne prezentácie, e-maily, tweety atď. Do 
tejto kategórie spadajú aj uzavreté a archivované webové sídla. Pevné pôvodne digitálne objekty 
boli vyrobené digitálnym spôsobom, ale akonáhle sú konečné, zámerom je ponechať ich navždy 
nezmenené. 

Rovnako ako fyzické dokumenty, aj pôvodne digitálny dokument mohol byť upravený predtým, ako 
dosiahol svoj konečný stav. Ale od toho momentu by mal byť zastabilizovaný, aby tak zapadol do 
tejto kategórie. 

V zásade sú (zbierky) pôvodne digitálnych objektov, ktoré sú pevné a konečné, podobné fyzickým 
dokumentom (resp. ich zbierkam) a vzťahujú sa na ne rovnaké kritériá. Osobitnú pozornosť treba 
venovať pevnému charakteru. Plány riadenia a iné bezpečnostné opatrenia a možnosti 
monitorovania by mali zaručiť, že objekty, súbory a metadáta neboli a nebudú predmetom žiadnej 
formy manipulácie (úprava cez Photoshop aplikáciu, odstránenie položiek alebo pridávanie 
položiek atď.), a to ani v minulosti, ani v budúcnosti. Uchovávanie by malo zahŕňať špecifikáciu 
technológie potrebnej na prístup a reprezentáciu týchto pevných pôvodne digitálnych objektov. 
 

III.  Výklad kritérií pre dynamické pôvodne digitálne objekty 

Niektoré zjavné príklady: aktívne webové sídla, neustále vylepšené digitálne zdroje, ako sú 
vzdelávacie médiá, sociálne médiá. 

Webové sídla môžu byť dynamické niekoľkými (zvyčajne kombinovanými) spôsobmi, napr.: 
                                                           
30 V týchto prípadoch môže byť kolekcia pevná a konečná, ale prezentácia je pravdepodobne dynamická. 
Nominačný formulár by sa mal tejto otázky dotknúť. 
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- Webové sídlo sa pravidelne mení v dôsledku úprav, doplnení a vymazaní zo strany správcu 
webu, 

- Webové sídlo (alebo webová stránka) je personalizovaná: líši sa a mení sa na základe 
charakteristík používateľa (identita, umiestnenie, typ členstva, dané alebo predpokladané 
preferencie atď.), 

- Webové sídlo je interaktívne: reaguje na otázky alebo pokyny používateľa. 

Dynamický charakter, ktorý nie je ustálený ani konečný, je jednou z hlavných charakteristík a 
vlastností webových sídiel a môže predstavovať významnú hodnotu. Z tohto dôvodu musí byť 
vypracovaná všeobecná požiadavka, že položky by mali byť pevné a konečné, a to pomocou 
nasledujúcich dodatočných požiadaviek: 

- Nominačný formulár by mal obsahovať rozsiahly popis štruktúry, obsahu, možností, 
vybavenia, metadát, odkazov a ďalších funkcií webového sídla v momente nominácie. Mal by 
obsahovať aj popis histórie webového sídla, 

- Nominačný formulár by mal obsahovať popis procesu, kritériá a zodpovednosti týkajúce sa 
dynamiky materiálu, 

- Pevná kópia dynamického pôvodne digitálneho objektu v podobe, v akej sa objekt nachádzal 
v deň predloženia nominácie, by mala byť archivovaná, uchovávaná a prístupná (aspoň na 
účely monitorovania), 

- Vlastník alebo správca webu dynamického pôvodne digitálneho objektu by mal pravidelne v 
súvislosti s procesom monitorovania poskytovať prehľad o všetkých vykonaných zmenách v 
obsahu, metadátach, technických formátoch, funkciách a vybavení, opatreniach uchovávania 
a iných významných zmenách. Môže si to vyžadovať dodanie aktualizovanej, pevnej kópie 
dynamického pôvodne digitálneho materiálu tak, ako bol archivovaný v deň kontroly, a to na 
to, aby zápis zostal v registri. 
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Príloha č. 7 

VZOROVÝ REFERENČNÝ RÁMEC PÔSOBNOSTI NÁRODNÉHO VÝBORU PS 
 
Nasledujúci model, ktorý je prezentovaný len ako návod, bol upravený z referenčného rámca pôsobnosti 
Austrálskeho národného výboru Pamäte sveta. 
 

 

Názov 

Výbor, ktorý je známy ako [krajina] výbor Pamäte sveta, bude pôsobiť na základe rámca a cieľov 
uvedených vo Všeobecných usmerneniach Pamäte sveta, pričom bude poverený [krajina] národnou 
komisiou pre UNESCO. 
 
Rola 

[Krajina] výbor Pamäte sveta je zodpovedný za celkové riadenie a monitorovanie programu v 
[krajina] a: 
 
 Zriadi a bude udržiavať [krajina] národný register Pamäte sveta a podporovať, prijímať a 

posudzovať nominácie dokumentárneho dedičstva na zaradenie do tohto registra. 
 Koordinuje a navrhuje nominácie z [krajina] do Medzinárodného registra Pamäte sveta 
 Úzko spolupracuje s vládnymi a mimovládnymi organizáciami v [krajina] pri vytváraní 

národného registra a prispievaní do medzinárodných a regionálnych registrov 
 Zvyšuje povedomie a propaguje program Pamäť sveta v [krajina], 
 Podporuje a snaží sa získať sponzorstvo vlády a súkromného sektora pre konkrétne projekty a 

činnosti Pamäte sveta v [krajina], 
 Úzko spolupracuje s [krajina] národnou komisiou pre UNESCO a regionálnym výborom Pamäte 

sveta 
 Udržiava pravidelný kontakt so sekretariátom. 
 
Členstvo 

[Krajina] výbor Pamäte sveta sa skladá z členov, ktorí zastupujú všetky regióny a príslušné kultúrne 
záujmy v rámci [krajina]. Členovia sú vymenovaní na základe ich osobnej spôsobilosti národnou 
komisiou pre UNESCO alebo iným primeraným orgánom (ako je ministerstvo kultúry). Členovia sú 
vybraní na základe ich znalostí v danej oblasti a ich schopnosti prispievať k dosahovaniu cieľov 
programu. 
 
Vzorové zloženie výboru a možné členstvo: 
 Člen IAC alebo regionálneho výboru Pamäte sveta (ak je k dispozícii) 
 Odborník z archívnej obce 
 Odborník z knižničnej obce 
 Člen pôvodnej komunity (ak je to relevantné) 
 Odborník z obce múzeí 
 Odborný historik 
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 Úradník z vládneho sektoru zodpovedný za dedičstvo alebo kultúru (môže pôsobiť skôr v 
postavení zástupcu než vo svojom osobnom postavení) 

 Odborník s expertízou v oblasti ochrany/uchovávania 
 Jedna alebo dve ďalšie osoby s príslušnými odbornými zručnosťami alebo skúsenosťami 
 
Funkčné obdobie 

Vymenovanie je na obdobie štyroch rokov s možnosťou pôsobenia v druhom funkčnom období. Na 
zabezpečenie nepretržitej inovácie a kontinuity polovica prvého výboru sa vymenuje na počiatočné 
obdobie dvoch rokov a druhá polovica na štyri roky. Následne trvajú všetky vymenovania po dobu 
štyroch rokoch. 
 
Pravidlá 

Funkcionári – predsedu a podpredsedu vymenuje [krajina] národná komisia pre UNESCO alebo iný 
príslušný orgán. 
 
Finančné záležitosti – výbor si hospodári s vlastnými prostriedkami, ktoré sa použijú predovšetkým 
na zvyšovanie povedomia a propagáciu programu Pamäť sveta a zodpovedá sa národnej komisii pre 
UNESCO alebo inému príslušnému orgánu. 
 
Právna zodpovednosť – výbor nebude uzatvárať žiadne zmluvné dojednania medzi vlastníkmi a 
správcami dokumentárneho dedičstva a komerčnými organizáciami. 
 
Národný register Pamäte sveta – register zostavuje a vedie výbor v súlade so všeobecnými 
usmerneniami. Elektronický prístup do registra je zabezpečený prostredníctvom webového sídla. 
 
Zasadnutia – každoročne sa budú konať najmenej dve zasadnutia na vhodnom mieste. 
Uznášaniaschopnosť tvorí polovica členov. 
 
Zápisnica – z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa bude uchovávať ako trvalý záznam 
o jednaniach výboru. 
 
Reporting – formálna výročná správa o činnosti výboru sa predkladá sekretariátu. 
 
Podvýbory – podvýbory vznikajú v závislosti od potreby. 
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Príloha č. 8 
 

STANOVY MEDZINÁRODNÉHO PORADNÉHO VÝBORU PAMÄTE SVETA 
 
 

Článok 1 

Týmto sa zriaďuje Medzinárodný poradný výbor programu Pamäť sveta, ďalej len „výbor“ 
(kategória V). Jeho cieľom je prispieť k poslaniu UNESCO zdôrazňovaním významnosti 
dokumentárneho dedičstva ako primárneho prostriedku na vytváranie, vyjadrovanie a komunikáciu 
znalostí za účelom podpory zdieľania znalostí pre lepšie porozumenie a dialóg, pričom sa vždy 
usiluje o presadzovanie mieru. 

 
Článok 2 

Výbor je zodpovedný za poskytovanie poradenstva organizácii pri plánovaní a realizácii programu 
Pamäť sveta (PS) ako celku, pričom úzko spolupracuje so sekretariátom UNESCO a radí 
generálnemu riaditeľovi o všetkých aspektoch programu vrátane: 

(a) Realizácie Odporúčania UNESCO z roku 2015 k uchovávaniu a prístupu k 
dokumentárnemu dedičstvu vrátane digitálnej formy, 

(b) Zvyšovania povedomia, najmä medzi vládami, príslušnými mimovládnymi 
organizáciami a profesijnými združeniami, Organizáciou Spojených národov a jej 
agentúrami, o hrozbách, ktorým čelí krehké, často jedinečné, dokumentárne dedičstvo, 

(c) Realizácie opatrení a činností na uchovávanie dokumentárneho dedičstva, minulosti, 
súčasnosti a budúcnosti, u ktorých sa predpokladá, že im hrozí strata, 

(d) Monitorovania globálnej situácie uchovávania dokumentárneho dedičstva a prípravy 
návrhov na jeho zlepšenie, 

(e) Výskumu spolu s odbornou prípravou a vzdelávacími programami na uchovávanie a 
sprístupňovanie dokumentárneho dedičstva, a to aj v elektronickej forme, najmä v 
prístupoch vhodných pre podmienky v najmenej rozvinutých oblastiach, 

(f) Odporúčania dokumentárneho dedičstva na zápis do Medzinárodného registra Pamäte 
sveta podľa všeobecných usmernení Pamäte sveta, 

(g) Budovania partnerstiev, budovania značky a príležitostí na získanie príjmov na 
podporu programu Pamäte sveta a 

(h) Rozvíjania synergií a spoločných iniciatív s inými príslušnými programami UNESCO. 

Článok 3 
3.1. Výbor sa skladá zo 14 členov, ktorých menuje generálny riaditeľ po konzultácii s národnými 
komisiami dotknutých členských štátov a ktorí tento post držia v osobnom postavení, nie ako 
zástupcovia ich príslušných štátov alebo akýchkoľvek iných pridružených subjektov. Nevyžadujú 
ani neprijímajú pokyny od vlád alebo iných orgánov. 

3.2. Funkčné obdobie člena výboru trvá štyri roky. Je ho možné predĺžiť jedenkrát. V prípade 
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odstúpenia alebo práceneschopnosti člena výboru generálny riaditeľ vymenuje náhradníka a určí 
dobu trvania jeho členstva. 

3.3. Každé dva roky sa obnovuje polovica členov výboru. 

3.4. Členovia výboru sú vyberaní pre ich odbornú expertízu pri ochrane dokumentárneho 
dedičstva s náležitým zohľadnením geografického, kultúrneho a rodového zastúpenia a spôsobom, 
ktorý zastupuje rôzne disciplíny a myšlienkové smery prevládajúce v tejto oblasti v rámci členských 
štátov a v hlavných medzinárodných profesijných organizáciách. 

3.5. Okrem 14 členov uvedených v článku 3.1 môže generálny riaditeľ prizvať k zasadnutiu 
výboru osoby, ktorých povinnosti a kvalifikácia ich predurčujú, ako vhodné osoby pre pomoc 
výboru pri plnení jeho úloh. Nemajú hlasovacie právo. 

Článok 4 

4.1. Generálny riaditeľ zvoláva riadne zasadnutie výboru aspoň raz za dva roky, pričom stanoví 
dátum a miesto konania. Mimoriadne zasadnutia môže zvolať generálny riaditeľ. 

4.2. Výbor na každom svojom riadnom zasadnutí si zvolí predsedu, troch podpredsedov a 
zapisovateľa, ktorí tvoria úrad výboru a zostanú vo funkcii až do nasledujúceho riadneho 
zasadnutia. 

4.3. Generálny riaditeľ zvoláva úrad podľa potreby po porade s predsedom a je zastúpený na 
jeho zasadnutiach. 

4.4. Sekretariát výboru zabezpečuje UNESCO sekretariát pre Pamäť sveta. 

Článok 5 

5.1. Členské štáty a pridružení členovia UNESCO môžu na zasadnutia výboru vyslať 
pozorovateľov. Na zasadnutiach výboru môže byť zastúpená Organizácia Spojených národov a 
ďalšie organizácie systému Organizácie Spojených národov, s ktorými UNESCO uzavrelo dohody o 
vzájomnom zastupovaní. 

5.2. Generálny riaditeľ môže pozvánky k vyslaniu pozorovateľov na zasadnutia výboru 
poskytnúť pre: 

(a) organizácie systému OSN, s ktorými UNESCO neuzavrelo dohody o vzájomnom 
zastupovaní, 

(b) medzivládne organizácie, 

(c) medzinárodné mimovládne organizácie v súlade so smernicami, ktoré sa týkajú 
vzťahov UNESCO s mimovládnymi organizáciami, 

(d) súvisiace oblasti a výbory UNESCO programu. 

 

Článok 6 

6.1. Výbor si stanoví vlastný etický kódex a prijme rokovací poriadok, ktorý predloží na 
schválenie generálnemu riaditeľovi. 

6.2. Generálny riaditeľ zostavuje program zasadnutí výboru po konzultácii s predsedom. 
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6.3. Výbor po každom zasadnutí predloží generálnemu riaditeľovi správu o svojej práci a svoje 
odporúčania podložené zdôvodnením. Generálny riaditeľ informuje výkonnú radu o výsledkoch 
rokovania výboru. 

Článok 7 

7.1. Výbor zriadi pomocné orgány, ktoré mu budú podľa potreby napomáhať pri jeho práci. 

7.2. Predsedov podvýborov vymenúva výbor po konzultácii s organizáciou UNESCO. 
 

Článok 8 
 
8.1 Výbor radí generálnemu riaditeľovi pri zápise dokumentárneho dedičstva do 
Medzinárodného registra Pamäte sveta na základe odborného posúdenia nominovaného 
dokumentárneho dedičstva a pri uplatnení stanovených kritérií. 
 
8.2 O zápise do Medzinárodného registra Pamäte sveta rozhoduje generálny riaditeľ. 

 
Článok 9 

Tieto stanovy môže meniť a dopĺňať výkonná rada z vlastnej iniciatívy alebo na návrh generálneho 
riaditeľa. 
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Príloha č. 9 

LOGO PAMÄTE SVETA: PRAVIDLÁ 
 

Usmernenia k používaniu loga 
 
VŠEOBECNÉ 

Regionálne alebo národné výbory programu Pamäť sveta a inštitúcie, ktoré sú držiteľmi položky 
dokumentárneho dedičstva zapísanej v registri Pamäte sveta, môžu na preukázanie svojho 
prepojenia s UNESCO používať UNESCO logo pre Pamäť sveta. 
Takéto použitie však podlieha týmto ustanoveniam: 

 Podmienky používania loga určí organizácia UNESCO, pričom ich nie je možné meniť bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie UNESCO. 
 

 UNESCO logo pre Pamäť sveta sa musí používať zodpovedne tak, aby nedošlo k nesprávnej 
interpretácií príslušného postavenia výboru alebo inštitúcie zo strany verejnosti; UNESCO 
logo pre  Pamäť sveta sa nesmie za žiadnych okolností používať na akékoľvek komerčné 
účely, a to ani výborom, ani inštitúciou. 

 
PROPAGÁCIA A PUBLICITA 

Všetky propagačné a promočné materiály vyrobené inštitúciou alebo regionálnym alebo národným 
výborom obsahujúce UNESCO logo pre Pamäť sveta by mali obsahovať vyhlásenie o vylúčení 
zodpovednosti, ako napríklad „xxx inštitúcia/výbor je zodpovedná/ý za výber a prezentáciu 
názorov obsiahnutých v tomto xxx a za názory v ňom vyjadrené, ktoré však nemusia byť 
nevyhnutne názormi organizácie UNESCO, pričom ju ani k ničomu nezaväzujú“. 
 
POUŽÍVANIE LOGA INŠTITÚCIAMI, KTORÉ HOSTIA POLOŽKU DOKUMENTÁRNEHO 
DEDIČSTVA ZAPÍSANÉHO V REGISTRI PAMÄTE SVETA 

Logo, ktoré by sa malo použiť pre zapísanú položku dokumentárneho dedičstva, obsahuje štyri 
časti: 
 

 UNESCO logo s jeho tromi prvkami, t. j. symbolom chrámu, celým názvom organizácie a 
zvislou bodkovanou čiarou, 

 Logo programu Pamäte sveta, 

 Názov zapísanej položky dokumentárneho dedičstva, 

 Štandardný riadok textu „Zapísané v [Medzinárodnom/regionálnom/národnom] registri 
Pamäte sveta v xxxx (rok)“. 
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Toto logo by sa malo používať iba v súvislosti s konkrétnou registrovanou položkou v archíve, 
knižnici alebo múzeu a inštitúcia by ho nemala používať všeobecne. Napríklad, ak je rukopis 
Ibsenovho „Domu bábik“ vystavený vo vitríne, vyššie uvedené UNESCO logo pre Pamäť sveta by 
mohlo figurovať buď na vitríne alebo mohlo byť položené vedľa rukopisu.Avšak dané logo by sa 
nemalo použiť vo vstupnej hale, ani by sa nemalo používať tak, aby vzbudzovalo dojem, že budova 
je kanceláriou UNESCO alebo nejakým iným subjektom sekretariátu UNESCO. Nemalo by sa 
používať na všeobecných propagačných materiáloch alebo tovaroch vyrobených inštitúciou. 
 

POUŽÍVANIE LOGA REGIONÁLNYMI ALEBO NÁRODNÝMI VÝBORMI 

Zo svojej pozície oficiálne zriadených regionálnych alebo národných výborov programu Pamäte 
sveta sú tieto výbory rovnako vyzývané a povzbudzované k tomu, aby UNESCO logo pre Pamäť 
sveta používali za účelom preukázania ich prepojenia s organizáciou UNESCO a na propagáciu, 
uľahčenie a monitorovanie realizácie programu v rámci ich príslušných regiónov a krajín. 

Logo používané regionálnym alebo národným výborom by sa malo skladať z troch častí: 
 

 UNESCO logo s jeho tromi prvkami, t. j. symbolom chrámu, celým názvom organizácie a 
zvislou bodkovanou čiarou, 

 Logo programu Pamäte sveta, 

 Štandardný riadok textu „Národný výbor + názov krajiny“ alebo „Regionálny výbor + názov 
regiónu“. 

 
 

 

KROKY K ZÍSKANIU UNESCO LOGA PRE PROGRAM PAMÄŤ SVETA 

Ak inštitúcia alebo regionálny alebo národný výbor požaduje logo pre zapísanú položku 
dokumentárneho dedičstva, inštitúcia alebo výbor je povinný vyplniť a zaslať veľmi jednoduchý 
formulár žiadosti o logo pracovníkovi programu UNESCO zodpovednému za program Pamäť sveta. 
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UNESCO vytvorí logo v súlade s grafickými usmerneniami organizácie UNESCO. 

Žiadajúcej organizácii bude zaslaný elektronický súbor, ktorý obsahuje logo v Illustrator 
vektorovom formáte pdf s vysokým rozlíšením, spolu s technickou poznámkou, ktorá vysvetľuje, 
ako je možné logo stiahnuť a reprodukovať. 
 

ĎALŠIE PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE LOGA 

Komerčné využitie loga nie je povolené, s výnimkou osobitných zmluvných dojednaní, ktoré 
výslovne povolil generálny riaditeľ UNESCO. Predaj tovaru alebo služieb označených názvom, 
skratkou, logom alebo názvami internetových domén organizácie UNESCO za účelom zisku sa 
považuje za komerčné využitie, ako aj licencovanie a partnerstvo s komerčnými subjektmi. Ak 
nastane situácia, v ktorej môže byť potrebné použiť UNESCO logo pre program Pamäte sveta v 
kontexte komerčného využitia alebo na účely získavania finančných prostriedkov, dotknutá 
inštitúcia alebo regionálny alebo národný výbor je povinný kontaktovať UNESCO so žiadosťou o 
povolenie. 
 
Povolenie používania názvu, skratky a loga UNESCO je výsadou riadiacich orgánov UNESCO. Inými 
slovami, inštitúcie, ktoré sú držiteľmi zapísanej položky dokumentárneho dedičstva, môžu logo 
používať pri svojich činnostiach, ktoré priamo a výlučne súvisia so zapísanou položkou, ale nemôžu 
povoliť využívanie loga iným osobám. Rovnako aj samostatné regionálne a národné výbory môžu 
logo využívať pri svojich činnostiach v rámci programu Pamäť sveta, ale nemôžu povoliť jeho 
využívanie iným. 
 
Samotná výška symbolu chrámu sa používa ako spôsob merania veľkosti loga. Pri reprodukcii loga 
by výška symbolu chrámu nikdy nemala byť menšia ako 12 mm. 

Žiadny prvok v rámci loga alebo pomer medzi rôznymi prvkami loga nesmú byť zmenené alebo 
upravované bez predchádzajúceho písomného súhlasu UNESCO. 
 
Inštitúcie a regionálne alebo národné výbory sú povinné vyplniť ročný dotazník o podujatiach a 
aktivitách, ktoré zorganizovali na propagáciu zapísanej dokumentárnej položky alebo programu 
Pamäť sveta. Jeho účelom je schopnosť organizácie UNESCO vyhodnotiť osvetu a dosah programu 
Pamäť sveta. 
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Formulár žiadosti o logo 
 
 
 
 
 

1). V akom jazyku alebo jazykoch sa logo 
požaduje? 

 

2). Ako sa volá zapísaná položka 
dokumentárneho dedičstva alebo krajský 
alebo národný výbor v každom z jazykov, 
ktoré požadujete? 

 

3). Ak žiadate o logo vo viacerých jazykoch, 
potrebujete logo v každom jazyku samostatne 
alebo potrebujete logo, ktoré je dvojjazyčné a 
trojjazyčné? 

 

4). Uveďte informácie o tom, kde a ako sa bude 
požadované logo používať. 

 

 

Vyplnený formulár žiadosti o logo zašlite e-mailom na adresu: 
 
Memory of the World Secretariat 
Communication and Information 
Sector UNESCO 
7, place de 
Fontenoy 75352 
Paris 07 SP 
Francúzsko 
Tel. č.: 00 33 1 45.68.44.97 
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Dotazník 

1. Názov inštitúcie/výboru 

2. Rok podujatí/činností 

 

3. Koľko podujatí/aktivít bolo zorganizovaných v priebehu roka, ktoré súvisia s 
propagáciou zaregistrovaného dokumentárnej položky alebo programu Pamäť sveta? 

4. Kto tvoril publikum na týchto podujatiach/aktivitách? (Zaškrtnite všetky relevantné 
políčka) 

 
 Rozvojové agentúry (napr. medzinárodné a medzivládne organizácie, systém OSN) 
 Tvorcovia politík (napr. vládne ministerstvá, poslanci parlamentu, miestne orgány) 
 Občianska spoločnosť (napr. mimovládne organizácie) 
 Súkromné sektory 
 Vedci/výskumníci/akademická obec 
 Pedagógovia/učitelia/školitelia 
 Študenti/mládež 
 Masové médiá 
 Špecializované médiá 
 Široká verejnosť 
 Iné (upresnite) 

5. Boli udalosti/aktivity predmetom mediálneho spravodajstva? (Uveďte celkový počet 
každého prezentovania v médiách) 

Typ Lokálne Národné Medzinárodné 
Tlač    
Rádio    
Televízia    
Internet    
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6. Koľko ľudí spolu bolo približne oslovených prostredníctvom týchto podujatí/aktivít? 

 

7. Aký dopad pre UNESCO program Pamäť sveta mali tieto podujatia/aktivity? (Zaškrtnite 
dve najrelevantnejšie políčka) 

 
 Zviditeľnili sa názov a logo UNESCO programu Pamäť sveta 
novému publiku 
 Konkrétne misie UNESCO programu Program Pamäť 
boli predstavené novému publiku 
 Novému publiku sa prezentovali úspechy a výsledky UNESCO programu Pamäť sveta 

 
 

Vyplnený dotazník odošlite spolu s prípadnými kópiami informačných materiálov, ktoré nesú 
logo spojené s organizáciou UNESCO/PS, resp. ktoré obsahujú zmienku o UNESCO, ako sú 
promočné a propagačné brožúry, tlačové správy, výstrižky z tlače, rozhlasové nahrávky, video a 
televízne zábery na: 

 
Memory of the World Secretariat 
Communication and Information Sector  
UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 
Francúzsko 
Tel. č.: 00 33 15.68.44.97 
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