
Операційні принципи та методи збереження нематеріальної культурної 

спадщини в надзвичайних ситуаціях 

 

Культурна спадщина в усьому світі все більше зазнає впливу 

надзвичайних ситуацій, включаючи конфлікти та катастрофи, спричинені 

природними та небезпеками, викликаними людиною («природні 

катаклізми»). Ці ситуації включають загрози передачі та життєздатності 

нематеріальної культурної спадщини, які створюють основу для ідентичності 

та добробуту громад, груп та окремих осіб [надалі «громади»]. Охорона 

нематеріальної культурної спадщини має подвійну роль у контексті 

надзвичайних ситуацій: з одного боку, нематеріальна культурна спадщина 

може бути безпосередньо під загрозою через надзвичайні ситуації, а з іншого 

боку, вона може ефективно допомогти громадам підготуватися та реагувати 

на них, і відновлюватися після надзвичайних ситуацій. 

Надзвичайні ситуації представляють собою складну сферу діяльності 

через різноманітність за характером і масштабом збройних конфліктів і 

стихійних лих, а також коло зацікавлених сторін. Нижче наведені принципи 

та методи роботи, які дають рекомендації державам-учасницям та іншим 

відповідним національним або міжнародним зацікавленим сторонам щодо 

того, як найкраще забезпечити, щоб нематеріальна культурна спадщина була 

найбільш ефективна та охоронялася в контексті різних видів надзвичайних 

ситуацій.  

Наведені нижче принципи та методи роботи відповідають Стратегії 

посилення діяльності ЮНЕСКО щодо захисту культури та сприяння 

культурному плюралізму у разі збройного конфлікту та додатку до неї щодо 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із катастрофами, спричиненими 

природними та антропогенними факторами небезпек, а також резолюцію 

Ради Безпеки ООН 2347 (2017). Їх також слід розглядати в поєднанні з 

відповідними положеннями Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини 2003 року та її експлуатаційними директивами, 

зокрема Глава VI про охорону нематеріальної культурної спадщини та 

сталий розвиток на національному рівні, а також Етичні принципи охорони 

нематеріальної культурної спадщини. 

 

Принципи 

Наступні принципи лежать в основі всіх заходів, спрямованих на охорону 

та/або залучення нематеріальної культурної спадщини в надзвичайних 

ситуаціях: 

1. Нематеріальна культурна спадщина існує лише у тому вигляді, коли її 

запроваджують громади, які її практикують та передають, і вона невіддільна 

від їхнього соціального, культурного та економічного життя. Тому її охорона 

невіддільна від захисту життя та добробуту її носіїв. 

2. До громад, чия нематеріальна культурна спадщина може постраждати 

внаслідок надзвичайної ситуації, належать люди, які перебувають у зоні 

стихійного лиха чи збройного конфлікту, переміщені особи та приймаючі 



громади, а також інші особи та групи, пов'язані з цією нематеріальною 

культурною спадщиною. 

3. На всіх етапах надзвичайної ситуації громади відіграють головну роль у 

визначенні своєї нематеріальної культурної спадщини. Це вимагає 

безпосереднього залучення громад до визначення того, як їхня нематеріальна 

культурна спадщина могла постраждати від надзвичайної ситуації та які 

заходи необхідні для її захисту, а також як вони можуть використовувати це 

як ресурс для підвищення своєї стійкості та сприяння відновленню довіри та 

мирного співіснування всередині та між громадами. 

4. З посиланням на статтю 11 Конвенції держави-учасниці вживають 

необхідних заходів для забезпечення охорони нематеріальної культурної 

спадщини, наявної на їхній території. Це положення застосовується в усіх 

контекстах, в тому числі, коли нематеріальна культурна спадщина 

постраждала від надзвичайної ситуації. Роблячи це, держави-учасниці 

намагатимуться забезпечити якнайширшу участь громад у заходах із захисту, 

включаючи біженців, внутрішньо переміщених осіб та мігрантів, які 

перебувають на їхніх територіях. 

5. Національні та міжнародні зацікавлені сторони, залучені до управління 

надзвичайними ситуаціями, включаючи спеціалістів з надзвичайних ситуацій 

і надання допомоги, гуманітарних організацій, неурядових організацій та 

збройних сил, мають відігравати важливу роль у збереженні постраждалої 

нематеріальної культурної спадщини та підтримці зацікавлених громад у 

використанні цієї спадщини у підготовці та реагуванні на надзвичайні 

ситуації. 

6. Нематеріальна культурна спадщина має динамічний та адаптивний 

характер, постійно відтворюючись громадами у відповідь на їхнє 

середовище, їх взаємодію з природою та їхню історію, включаючи 

надзвичайні ситуації. У будь-яких ситуаціях зусилля, спрямовані на 

збереження або залучення нематеріальної культурної спадщини, повинні 

враховувати та поважати цю динамічну та адаптивну природу. 

 

Модальності 

Нижче наведені методи інтегрують вищезазначені принципи та визначають 

дії, що відповідають трьом основним фазам циклу управління надзвичайними 

ситуаціями, а саме підготовка, реагування та відновлення, визнаючи, що 

кожна фаза може відрізнятися за тривалістю та може накладатися на інші 

фази. Місцеві обставини та умови визначать, які з цих дій будуть найбільш 

релевантними та відповідними для певного елемента чи ситуації 

нематеріальної культурної спадщини. 

 

Підготовка 

1. Підвищити обізнаність та розвинути потенціал відповідних зацікавлених 

сторін щодо подвійної природи нематеріальної культурної спадщини в 

надзвичайних ситуаціях та нинішніх принципів і способів. 



2. Забезпечити ресурси та підтримку спроможності громад брати участь у 

всіх аспектах зниження ризику та готовності до надзвичайних ситуацій у 

консультації з іншими зацікавленими сторонами, особливо в регіонах і 

країнах, схильних до надзвичайних ситуацій. 

3. Інтегрувати в інвентаризацію нематеріальної культурної спадщини, як це 

передбачено Конвенцією 2003 року, інформацію про вразливість елементів 

до потенційних надзвичайних ситуацій. Це має включати можливості 

зменшення негативних наслідків цих елементів, а також детальну 

інформацію про відповідні місця та громади для полегшення ідентифікації та 

доступу під час реагування на надзвичайні ситуації. 

4. Включити підготовку до надзвичайних ситуацій до планів захисту окремих 

елементів. Це може включати превентивні заходи щодо подолання їх 

потенційної вразливості під час надзвичайної ситуації, підготовчі заходи для 

посилення та залучення їх потенціалу для зменшення негативних наслідків, а 

також методологію для оцінки ситуації елемента під час фази реагування на 

надзвичайну ситуацію. 

5. Включити відповідну нематеріальну культурну спадщину в місцеві, 

національні, субрегіональні та регіональні заходи щодо зниження ризику та 

готовності до надзвичайних ситуацій. 

6. Встановити зв'язки між органами, що охороняють нематеріальну 

культурну спадщину, та особами, які відповідають за готовність до 

надзвичайних ситуацій. 

 

Реагування 

1. Якнайшвидше визначити місцеположення та зв’язатися з громадами, чия 

нематеріальна культурна спадщина, як відомо або ймовірно, постраждала від 

надзвичайної ситуації. 

2. Виділити пріоритетні ресурси та підтримати потенціал зацікавлених 

громад для визначення та вирішення, за допомогою підходу, орієнтованого 

на громаду, їхні безпосередні потреби в охороні та використати свою 

нематеріальну культурну спадщину для зменшення безпосередніх наслідків 

надзвичайної ситуації (визначення потреб громади). У деяких випадках цей 

набір дій можна буде виконати лише на етапі відновлення. 

3. Обмін інформацією всередині постраждалих держав-учасниць та між ними 

та іншими зацікавленими сторонами, зокрема суб'єктами гуманітарної 

діяльності, відповідними неурядовими організаціями та/або збройними 

силами, щоб визначити характер і масштаби порушення нематеріальної 

культурної спадщини та можливості зменшення негативних наслідків. Це 

також має на меті гарантувати, що операції з надання допомоги повністю 

враховують існуючу нематеріальну культурну спадщину та сприяють її 

збереженню. 

4. Кожного разу, коли проводиться оцінка потреб після катастрофи або після 

конфлікту, зокрема в рамках багатосторонніх міжнародних механізмів 

реагування на кризи, переконатися, що нематеріальна культурна спадщина 

включена. Залучати громади до оцінки наслідків стихійного лиха та/або 



збройного конфлікту для їх нематеріальної культурної спадщини, а також 

пов’язаних з цим економічних збитків та втрат, та впливу на людський 

розвиток. 

 

Відновлення 

1. Здійснити визначення потреб громади, якщо це неможливо було виконати 

раніше. 

2. Виходячи з результатів процесу визначення потреб, надавати ресурси та 

підтримку громадам для розробки та вжиття заходів щодо захисту або планів 

для підвищення спроможності зменшення негативних наслідків для їхньої 

нематеріальної культурної спадщини. Це залучення має підтримуватися 

протягом усієї фази відновлення та попередньої фази підготовки, а також при 

переході від залежності від гуманітарної допомоги до розвитку. 

3. Залучати нематеріальну культурну спадщину до сприяння діалогу, 

взаєморозумінню та примиренню між та всередині громад, у тому числі між 

переміщеними групами та приймаючими громадами. 

 

Примітка: Ресурси та фінансову підтримку слід шукати в рамках різних 

фондів, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, включаючи Надзвичайний 

фонд спадщини ЮНЕСКО та Фонд нематеріальної культурної спадщини 

(надзвичайна міжнародна допомога). Механізми переліку згідно з 

Конвенцією 2003 року можуть надати можливість для просування та 

підвищення видимості елементів, які сприяють підготовці до наслідків 

стихійних лих та/або збройних конфліктів, реагування на них та відновленню 

після них (Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини 

людства, Список нематеріальної культурної спадщини, яка потребує 

термінової охорони, а також Реєстр належної практики охорони), та/або 

звернути увагу міжнародної спільноти на елементи, яким особливо загрожує 

стихійне лихо та/або збройний конфлікт (щодо можливості прискореної 

процедури номінації до Списку нематеріальної культурної спадщини, яка 

потребує термінової охорони, див. Критерій U.6 у Розділі I.1 Операційних 

директив Конвенції 2003 року). 


