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Универзална декларација о архивима*
Архивска грађа је извориште одлука, активности и меморија. Архиви су
јединствено и незаменљиво наслеђе које се преноси са једне на другу генерацију.
Архивима се управља почев од стварања докумената до очувања њихове вредности
и смисла. Они су поуздани извори информације који подржавају одговорно и отворено деловање администрације. Они играју есенцијалну улогу у развоју друштва
кроз заштиту и допринос индивидуалној и колективној меморији. Отворен приступ
архивиској грађи обогаћује наше знање о људском друштву, промовише демократију, штити грађанска права и побољшава квалитет живота.
У том циљу, ми уважавамо
– јединствен квалитет архива као аутентичан доказ административних,
културних и интелектуалних активности и као одраз еволуције друштва;
– суштинску потребу архива за подржавањем ефикасности пословања, одговорности и отворености, због заштите грађанских права, успостављања индивидуалне и колективне меморије, разумевања прошлости, и документовања садашњости
ради вођења будућих активности;
– различитост архива у записивању сваког подручја људске активности;
– разноликост формата у којима су документа створена, укључујући документа на папиру, електронска, аудио-визуелна и друге типове докумената;
– улогу архивиста као професионалаца са почетном едукацијом и сталним
усавршавањем, који служе својим друштвима подржавајући стварање архивске грађе, њен одабир, чување, као и припрему ове грађе за коришћење;
– колективну одговорност свих – грађана, јавних администратора и доносилаца одлука, власника или ималаца јавних и приватних архива, као и архивиста и
других стручњака за информисање – у управљању архивима и архивском грађом.
Стога смо се латили заједничког посла да би
– одговарајуће националне политике и закони били усвојени и унапређени;
– управљање архивима било вредновано и потпуно спроведено код приватних и
јавних органа, који стварају и користе архивску грађу у току обављања свог посла;
– адекватни ресурси били распоређени у циљу подршке одговарајућег управљања архивима, укључујући запошљавање обучених стручњака;
– архивска грађа била сачувана и њоме се управљало на начин који обезбеђује њену аутентичност, поузданост, интегритет и употребљивост;
– архиви били приступачни свакоме док се поштују одговарајући закони и
права појединаца, стваралаца, власника и корисника;
– архиви били коришћени за допринос промовисања одговорног грађанства.
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