
ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АРХИВИТЕ 
 
Архивите съдържат решения, действия и памет. Архивите представляват уникално и 
незаменимо наследство, предавано от поколение на поколение. Документите се 
управляват от момента на създаването им с оглед съхранението на тяхната ценност и 
значение. Сигурни информационни източници за отговорно и прозрачно управление, 
архивите играят важна роля за развитието на обществата, допринасяйки за 
съставянето и опазването на индивидуалната и колективната памет. Необходимо е да 
бъде поддържан и поощряван най-широк достъп до архивите с цел обогатяването на 
познанието, поддържането и напредъка на демокрацията и защитата на човешките 
права, на качеството на живот на гражданите. 
 
С оглед на това, ние признаваме 
 

• уникалния характер на архивите като автентични свидетелства за 
административните, културните и интелектуалните дейности, отразяващи 
развитието на обществата; 

• важността на архивите за ефикасно, отговорно и прозрачно управление, за 
защита правата на гражданите, съставяне на индивидуалната и колективната 
памет, разбиране на миналото, документиране на настоящето и подготовка на 
бъдещето; 

• многообразието на архивите, позволяващо цялостно документиране на 
различните области от човешката дейност; 

• многобройните носители, върху които архивните документи са създадени и 
съхранявани – хартия, електронен, аудиовизуален или всякакъв друг тип 
носител; 

• ролята на архивистите като професионалисти с основна и продължаваща 
квалификация, които служат на своите общества, от създаването на документите 
през  техния подбор и опазване до осигуряването на достъп за използването им; 

• всеобщата отговорност за управлението на архивите – на граждани, 
управляващи, собственици или притежатели на публични или частни архиви, 
архивисти и информационни специалисти. 

 
Ето защо ние поемаме задължението да работим заедно, за да може 
 

• всяка държава да изработи политики и закони за архивите и да ги прилага; 
• управлението на архивните документи да бъде оценено като важно и изцяло 

упражнявано във всеки публичен или частен орган, който създава и използва 
архивни документи в процеса на своята дейност; 

• необходимите средства, включително за наемане на квалифицирани 
специалисти, да бъдат отпускани за адекватно управление на архивите; 

• архивните документи да бъдат обработвани и съхранявани при условия, които да 
осигуряват запазването на тяхната автентичност, цялост и най-широко 
използване; 

• архивните документи да бъдат достъпни за всички, при спазване на действащите 
закони и правата на личността, на авторите, на собствениците и на 
потребителите; 

• архивните документи да бъдат използвани с оглед популяризиране на 
отговорното гражданство. 



 
Декларацията е приета на Генералното събрание на Международния съвет на 
архивите, Осло, септември 2010 г.  
Одобрена е на 36та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, Париж, ноември 
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