SPLOŠNA

DEKLARACIJA

O

ARHIVIH

Arhivi dokumentirajo odločitve, aktivnosti in spomine. So izjemna in nenadomestljiva dediščina, ki
se prenaša iz ene generacije v drugo. Arhivsko gradivo se upravlja od njegovega nastanka, zato da
ohranjamo njegovo vrednost in pomen. Je verodostojen vir informacij, ki podpira odgovorno in
transparentno poslovanje uprave. Arhivi igrajo poglavitno vlogo pri razvoju družb, saj varujejo in
prispevajo k individualnemu in skupinskemu spominu. Prost dostop do arhivskega gradiva bogati naše
znanje o človeški družbi, spodbuja demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja.

S tem namenom ugotavljamo:
neprecenljivo vrednost arhivskega gradiva kot verodostoj
nega dokaza o upravnih, kulturnih in intelektualnih dejavnostih
in kot odraz razvoja družb;
temeljno potrebo po arhivih za podporo poslovne učin
kovitosti, odgovornosti in preglednosti (transparentnosti),
za zaščito državljanskih pravic, za ohranitev individualnega
in kolektivnega spomina, za razumevanje preteklosti, doku
mentiranje sedanjosti in usmerjanje prihodnjih aktivnosti;

Zato se zavezujemo k skupnemu delovanju z
namenom, da bi:

bile sprejete in izvajane ustrezne nacionalne arhivske politike
in zakoni;
bilo upravljanje arhivskega gradiva cenjeno in kompetentno
izvajano v vseh pravnih osebah, zasebnih ali javnih, ki ustvarjajo
in uporabljajo arhivsko gradivo v okviru opravljanja svoje
dejavnosti;

raznolikost arhivskega gradiva pri beleženju vseh področij
človekove dejavnosti;

bila dodeljena potrebna sredstva za podporo ustreznemu
upravljanju arhivskega gradiva, vključno z zaposlovanjem uspo
sobljenih strokovnjakov;

številnost nosilcev zapisa, na katerih nastaja arhivsko
gradivo: na papirju, v elektronski, avdiovizualni in drugih oblikah;

arhivsko gradivo bilo upravljano in varovano na način, ki bo zago
tovil njegovo avtentičnost, zanesljivost, celovitost in uporabnost;

vlogo arhivistov kot usposobljenih strokovnjakov z začetnim
in permanentnim izobraževanjem, ki služijo svoji družbi s pod
poro pri nastajanju gradiva, valorizacijo, varstvom ter omogo
čanjem uporabe tega gradiva;

arhivsko gradivo bilo dostopno vsakomur ob upoštevanju
ustrezne zakonodaje in pravic posameznikov, ustvarjalcev,
lastnikov in uporabnikov;

odgovornost vseh: državljanov, javne uprave in nosilcev odlo
čanja, lastnikov ali imetnikov javnega ali zasebnega arhivskega
gradiva, ter arhivistov in drugih informacijskih strokovnjakov
pri upravljanju arhivskega gradiva.

uporaba arhivskega gradiva pripomogla k spodbujanju odgo
vornega državljanstva.
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