Зберегти пам'ять поколінь
Міжнародний день пам'яток і
визначних місць – відзначається
щороку 18 квітня. Спрямований на
підвищення
обізнаності
громадськості з різноманіттям
культурної
спадщини,
її
вразливістю
та
необхідністю
ефективних
зусиль
заради
збереження її для подальших
поколінь.
Відзначається
цей
день
з
ініціативи Міжнародної ради з питань
охорони пам'ятників і визначних
місць (ІКОМОС), внесеної 18 квітня 1982 року. Рішення про відзначення дати
було прийнято Генеральною Асамблеєю ЮНЕСКО у 1983 році.
В цей день згадують про те, що кожна країна – це своя багатюща історія та
культура. Кожна епоха залишає нам у спадщину якусь пам’ятку, що зберігає в
собі згадку про певну визначну подію, що, можливо, докорінно змінила життя
держави, про певну визначну постать, що так чи інакше вплинула на
становлення й розвиток країни.
Із завоюванням Україною незалежності особливо гостро постало питання
збереження пам’ятників національної історії та культури. І 23 серпня 1999 року
вийшов Указ Президента України «Про День пам’ятників історії та культури».
На підтримку ініціативи вчених, архітекторів, реставраторів, працівників
державних органів охорони пам’ятників історії та культури було ухвалено
встановити в Україні відповідне свято, відзначати яке слід щорічно 18 квітня –
у Міжнародний день пам’ятників і визначних пам’яток.
Український комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць
(ICOMOS), є дорадчим органом ЮНЕСКО, та разом із Міністерством культури
України та Національною комісією ЮНЕСКО вирішує, зокрема, які об’єкти
номінувати до Списку Всесвітньої Спадщини.
У липні 2000 р. Президент
України підписав Закон «Про
охорону культурної спадщини»,
що
регулює
правові,
організаційні,
соціальні
та
економічні стосунки у сфері
охорони культурної спадщини з
метою
її
збереження,
використання об’єктів культурної
спадщини в громадському житті,
захисту традиційного характеру
середовища
в
інтересах
нинішнього і майбутніх поколінь.

Згідно із Законом, об’єкти культурної спадщини, що перебувають на території
України, охороняються державою.
Світ несказанно багатий на культурні пам’ятники та різні історичні визначні
пам’ятки, але чи буде у наших нащадків можливість помилуватися ними,
доторкнутися до минулого, цілком залежить від нас.
Підготувала Руслана Ониськів
провідний бібліограф

