
КОМУНІКАЦІЯ 

У СФЕРІ НКС: 

ВИВЧЕННЯ, 

ДОСЛІДЖЕННЯ, 

ПОШИРЕННЯ, 

ПІДВИЩЕННЯ 

ОБІЗНАНОСТІ



Важливо, щоб громади зберігали цю 

спадщину шляхом її постійного 

відпочинку, контакту з природним 

середовищем протягом історії. 

Збереження, таким чином, цих 

товарів сприяє збереженню 

культурної різноманітності, 

категорії, яка, особливо в останні 

роки, вважається важливим 

фактором побудови та побудови 

колективної пам’яті та культурної 

ідентичності народів.



Нематеріальна культурна спадщина - жива 

спадщина і тому завжди змінюється

Яке уособлюється,  визнається, та  практикується і 

передається людьми («спільнотами, групами та 

окремими особами»), які є розпорядниками

такого спадщини

Охорона полягає в наданні допомоги

співтовариствам в продовженні практики НКС, 

управлінні ним і його передачі



Радіо, телебачення, веб-сайти

Освітні програми

Мережі взаємодії, зустрічі та 

семінари для цільових груп

Фестивалі та тематичні події

Комерційна діяльність

(наприклад, туризм)

Національні, місцеві, переліки

Списки і Реєстр Конвенції

Політика в області НКС



РОЛЬ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Підвищення обізнаності про НКС 

Ідентифікація та визначення

Інвентаризація

Охорона 

Дослідження 

Підготовка номінаційних досьє

Співпраця і мережі взаємодії

Навчання управлінню і охорони



Документування

«Документування складається із

запису НКН на матеріальні носії в 

його сучасних формах і збір

належних до нього документів»

Документування детальний опис, 

включає пов'язані з НКС 

практики і вірування, 

життєздатність і інші факти, 

необхідні для складання переліку



Форми документування

Аудіо- і відеозапис

Фотозйомка

Запис в письмовій формі

Рукописи, пісенники, ритуальні тексти

Можуть бути отримані і зберігаються в

Архівах, бібліотеках і музеях

базах даних

Інтернеті



Елемент є частиною більш

широкої культурної спільності

Документування - безперервний

процес

Документування направлено на 

опис і розуміння, а не на 

«закам’яніння»

Опис, а не припис

Об'єктивність і перспектива



Збереження контексту в документуванні,

популяризації, охороні

Всі сторони закликаються дотримуватися 

особливої обережності з тим, щоб 

діяльність по підвищенню обізнаності не 

приводила до наступних результатів:

відрив відповідних форм прояву або 

вираження нематеріальної культурної 

спадщини від їх контексту або природного 

середовища



Всі сторони закликаються виявляти 

особливу обережність з тим, щоб діяльність 

по підвищенню обізнаності громадськості 

не приводила до наступних результатів:

характеристика відповідних спільнот, груп 

або окремих осіб як не беруть участь в 

сучасному житті або заподіяння будь-якої 

шкоди їхньому способу

Повага



Всі сторони закликаються виявляти особливу обережність з 

тим, щоб діяльність по підвищенню обізнаності

громадськості не приводила до наступних результатів:

Сприяння незаконного привласнення або

недобросовісному використанню знань і 

навичок зацікавлених спільнот, груп та 

окремих осіб



Все стороны призываются проявлять 

особую осторожность с тем, чтобы 

деятельность по повышению 

осведомлённости общественности 

не приводила к следующим 

результатам:

проявление чрезмерной 

коммерциализации или 

неустойчивого туризма, которые 

могут быть опасными для 

соответствующего нематериального 

культурного наследия



Навіщо потрібна популяризація, 

підвищення обізнаності?

Є частиною охорони

Підвищують цінність прояву НКС

Дають можливість участі в НКС як 

у  середині спільноти так і за її

межами 

Вносять вклад у стійкий розвиток НКС



Як забезпечити доступ до інформації про НКС ?

Уклавши правові угоди, що дозволяють

організувати доступ відповідно до звичаїв

спільноти

Здаючи матеріали на зберігання в архіви, 

музеї або центри спільнот

Розмістивши матеріали переліку в архівах, 

музеях і т.п. з умовою забезпечення

доступу спільнот і належного використання



Використання ЗМІ для поширення

Телебачення

Запросити місцевий канал зробити

програму, репортаж про подію

Радіо спільноти

Інструмент для вирішення проблем 

спільноти

FM

Музика? Інтерв'ю?

Інтернет радіо

Створення власного контенту



Веб сайти

Блоги

Продажі і поширення онлайн

Соціальні мережі

Фейсбук

You Tube

Використання ЗМІ для поширення



Вправа: виберіть, будь ласка свій елемент, 

та складіть план поширення знаь про 

нього

Виберіть свою форму? Сайт? Відео?

Який засіб ви використовуєте?

Яких людей вам слід залучити?

До кого слід звернутися за 

консультацією?


