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unesco
Organizacija UNESCO je bila usta
novljena 16. novembra 1945 kot
specializirana organizacija Združenih
narodov za izobraževanje, znanost in
kulturo. Na ustanovni konferenci se
je 37 predstavnikov držav strinjalo,
da je intelektualna in moralna solidarnost človeštva zelo pomembno
sredstvo za utrditev trajnega miru.
Kot glavni cilj Unesca so si zadali »prispevati k miru in varnosti s
sodelovanjem držav na področjih
izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij z namenom razširiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine
prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol,
jezik ali vero« in to zapisali v Ustavo UNESCO. V UNESCO je trenutno
včlanjenih 193 držav, od leta 1992
tudi Slovenija. Slovenska nacionalna
komisija za UNESCO je bila ustanovljena leta 1991 kot stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.
Skrbi za uresničevanje UNESCO ciljev
v Sloveniji, Urad za UNESCO kot njena
strokovna služba, pa danes deluje pod
okriljem Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.

Svetovna dediščina
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo (UNESCO) spodbuja identifikacijo, zaščito in ohranjanje svetovne kulturne in naravne dediščine, ki ima izjemen pomen za človeštvo.
Vse to določa mednarodna pogodba, imenovana
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine, ki jo je UNESCO sprejel leta 1972.
Nova vizija UNESCA presega ozke definicije dediščine ter želi prepoznati in zaščititi tista območja, ki
so izjemen dokaz človeškega sobivanja z zemljo,
človeške interakcije, kulturnega sobivanja, duhovnosti in ustvarjalnega izraza. Za globalno strategijo
so ključnega pomena prizadevanja, da bi države
postale pogodbenice konvencije, pripravile poskusne sezname in nominacije za spomenike iz kategorij in regij, ki so na seznamu svetovne dediščine
trenutno slabo zastopane.
Pogodbenice ali narodi, ki so stranke konvencije, so postale del mednarodne skupnosti, ki želi v
skupnem poslanstvu identificirati in zavarovati
najpomembnejšo naravno in kulturno dediščino
sveta. Vse pogodbenice se strinjajo, da dolžnost zagotavljanja, identifikacije in predstavitve kulturne in
naravne dediščine na njihovem območju ter njunega prenosa na prihodnje generacije leži predvsem

na ramenih vsake države. Ta bo za to storila vse,
kar je v njeni moči, izrabila vse svoje vire in, kjer je
to primerno, zagotovila kakršno koli mednarodno
pomoč in sodelovanje, zlasti finančno, umetniško,
znanstveno in tehniško.
Države, ki so ratificirale konvencijo, postanejo del
mednarodne skupnosti, ki želi v skupnem poslanstvu identificirati in zavarovati najpomembnejšo
naravno in kulturno dediščino sveta. Pogodbenice
ob polnem spoštovanju državne suverenosti in
brez poseganja v pravice lastnine, ki jih določa nacionalna zakonodaja, priznavajo, da je zaščita svetovne dediščine dolžnost mednarodne skupnosti
kot celote. Dediščina je zapuščina iz preteklosti, kar
živimo danes in kar bomo prenesli na prihodnje generacije. Tako kulturna kot tudi naravna dediščina
sta nenadomestljiv vir življenja in navdiha.
Poslanstvo svetovne dediščine UNESCA je spodbujati države k podpisu Konvencije o svetovni
dediščini, da bi zagotovile zaščito svoje naravne
in kulturne dediščine; spodbujati pogodbenice
konvencije k nominiranju njihovih območij za uvrstitev na seznam svetovne dediščine; spodbujati
pogodbenice k uveljavitvi načrtov upravljanja in
sistemov poročanja o stanju ohranjenosti njihovih
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območij svetovne dediščine; pomagati pogodbenicam zavarovati spomenike kulturne dediščine
z zagotavljanjem tehnične pomoči in strokovnega
usposabljanja; zagotavljati nujno pomoč območjem
svetovne dediščine, ki so v neposredni nevarnosti; podpirati dejavnosti pogodbenic za ozaveščanje
javnosti o ohranjanju svetovne dediščine; spodbujati sodelovanje lokalnih prebivalcev pri ohranjanju
njihove kulturne in naravne dediščine ter spodbujati mednarodno sodelovanje pri ohranjanju svetovne kulturne in naravne dediščine.
UNESCO z državami z vsega sveta sodeluje pri
identifikaciji območij svetovne dediščine, da bi jih
ohranili za prihodnje generacije. Koncept svetovne
dediščine je tako izjemen zaradi svoje univerzalne
uporabnosti. Območja svetovne dediščine pripadajo vsem ljudem na svetu, ne glede na to, kje so.
Območje svetovne dediščine je kraj (stavba, mesto,
kompleks, puščava, gozd, otok, jezero, spomenik ali
gora), ki mu UNESCO pripisuje poseben kulturni ali
fizični pomen. Seznam ureja mednarodni program
za svetovno dediščino, ki je pod pristojnostjo Odbora za svetovno dediščino UNESCA.
Operativne smernice za implementacijo Konvencije o svetovni dediščini so nabor navodil za države

podpisnice glede ustrezne implementacije Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine iz leta 1972. Na splošno je glavni cilj konvencije in smernic zavarovati dediščino univerzalnega pomena za prihodnje generacije ter hkrati
usmerjati, kako spomenike vpisati na seznam svetovne dediščine in/ali na seznam svetovne dediščine v nevarnosti (tam, kjer so spomeniki v resni
nevarnosti in jih je treba na seznam vpisati nujno).
Poskusni seznam je inventar tistih spomenikov, ki
jih neka država namerava predlagati za nominacijo
za vpis na seznam svetovne dediščine. Spomenik
mora biti na poskusnem seznamu države podpisnice vsaj eno leto, preden je lahko nominiran za
vpis na seznam svetovne dediščine.
Od UNESCO označb sta zagotovo najbolj znana
Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine
in Reprezentativni seznam nesnovne kulturne
dediščine človeštva. Obstaja pa še vrsta drugih
programov in aktivnosti, ki predstavljajo okvir za
uravnotežen in usklajen pristop varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot na svetovni ravni.
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