
ნარას დოკუმენტი ავთენტურობის შესახებ 

 

პრეამბულა 

1. ჩვენ, ნარაში შეკრებილ ექსპერტებს, გვსურს პატივი მივაგოთ იაპონიის 

სახელმწიფოს კეთილშობილ შემართებას და ინტელექტუალურ სითამამეს დროული 

ფორუმის ჩატარებაში, რომელმაც შესაძლებლობა მოგვცა გადაგვესინჯა აზროვნების 

ტრადიციული მიმართულებები კონსერვაციის სფეროში და კონსერვაციის 

პრაქტიკაში უფრო მეტი პატივისცემა კულტურათა და მემკვიდრეობის 

მრავალფეროვნების მიმართ. 

2. ჩვენ ასევე გვსურს აღვნიშნოთ მნიშვნელოვანება დისკუსიის შემოთავაზებული 

ჩარჩოსი, რომელიც გამოიწვია მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის სურვილმა - 

მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხისათვის წარდგენილი კულტურული ობიექტების 

განსაკუთრებული ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების შემოწმებისას ავთენტურობის 

ტესტი გამოყენებულ იქნას იმგვარად, რომ ითვალისწინებდეს ყოველი 

საზოგადოების სოციალურ და კულტურულ ფასეულობებს.  

3. ნარას ავთენტურობის დოკუმენტი განმსჭვალულია ვენეციის ქარტიის 

სულისკვეთებით, ეფუძნება მას და განავრცობს მის პრინციპებს თანამედროვე 

მსოფლიოში კულტურული მემკვიდრეობის მზარდი მნიშვნელობისა და 

დაინტერესების შესაბამისად.  

4. მსოფლიოში, რომელიც სწრაფად მზარდი გლობალიზაციისა და ჰომოგენიზაციის 

ძალების ზემოქმედებას განიცდის და სადაც კულტურული თვითმყოფადობის ძიება 

ხშირად გამოიხატება აგრესიულ ნაციონალიზმსა და უმცირესობების კულტურების 

შევიწროებაში, კონსერვაციის პრაქტიკაში ავთენტურობაზე მსჯელობის მთავარი 

არსია ნათელი მოჰფინოს კაცობრიობის კოლექტიურ მეხსიერებას.  

 

კულტურული მრავალფეროვნება და მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება  

1. ჩვენს სამყაროში კულტურებისა და მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება 

წარმოადგენს მთელი კაცობრიობის სულიერი და ინტელექტუალური სიმდიდრის 

შეუცვლელ წყაროს. კულტურებისა და მემკვიდრეობის მრავალფეროვნების დაცვასა 



და განვითარებას მსოფლიოში აქტიურად უნდა დავუჭიროთ მხარი, როგორც 

ადამიანის განვითარების არსებით ასპექტს.  

2. კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება არსებობს დროსა და სივრცეში 

და მოითხოვს პატივისცემას სხვა კულტურების და მათი შეხედულებათა სისტემის 

ყველა ასპექტის მიმართ. იმ შემთხვევებში, სადაც კულტურული ფასეულობები 

კონფლიქტშია ერთმანეთთან, კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის 

პრინციპი მოითხოვს თითოეული მხარის კულტურული ფასეულობის 

ლეგიტიმურობის აღიარებას.  

3. ყველა კულტურა და საზოგადოება ეფუძნება მატერიალური და არამატერიალური 

ფასეულობების გამოხატვის ინდივიდუალურ ფორმებსა და საშუალებებს, რაც 

მთლიანობაში შეადგენს მათ მემკვიდრეობას, და რომელიც სათანადო პატივისცემას 

მოითხოვს. 

4. მნიშვნელოვანია UNESCO-ს ფუნდამენტური პრინციპის ხაზგასმა, რომელიც 

გულისხმობს, რომ თითოეულის კულტურული მემკვიდრეობა ყველას კულტურული 

მემკვიდრეობაა. კულტურულ მემკვიდრეობაზე და მის მართვაზე პასუხისმგებლობა, 

უპირველეს ყოვლისა, იმ საზოგადოების ვალია, რომელმაც შექმნა იგი და შემდგომ 

მათი, რომელნიც ზრუნავენ ამ მემკვიდრეობაზე. კულტურული მემკვიდრეობის 

კონსერვაციისათვის შექმნილ საერთაშორისო ქარტიებთან და კონვენციებთან 

მიერთება, ავალდებულებს საზოგადოებას გაითვალისწინოს მათში ასახული 

პრინციპები და პასუხისმგებლობები. თითოეული საზოგადოებისათვის მეტად 

სასურველია ჰარმონიულად შეუფარდოს საკუთარი მოთხოვნები სხვა კულტურული 

ჯგუფების მოთხოვნებს, თუმცა, ამ ბალანსის მიღწევისას არ უნდა იქნას 

უგულებელყოფილი ფუნდამენტური კულტურული ფასეულობები.  

 

ღირებულებები და ავთენტურობა 

1. კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაცია ეფუძნება ყველა ფორმისა და ყველა 

ისტორიული პერიოდის მემკვიდრეობისათვის მიკუთვნებულ ღირებულებებს. ამ 

ღირებულებების გაგების შესაძლებლობა დამოკიდებულია, ნაწილობრივ, მათ 

შესახებ ინფორმაციის წყაროს სანდოობის და უტყუარობის ხარისხზე. ინფორმაციის 

აღნიშნული წყაროების ცოდნა და გაგება კულტურული მემკვიდრეობის 

თავდაპირველ და შემდგომ შემატებულ მახასიათებლებთან კავშირში, ასევე მათი 



საზრისიც წარმოადგენს ავთენტურობის ყოველი ასპექტის შეფასების აუცილებელ 

საფუძველს.  

2. ამ სახით მოაზრებული ავთენტურობა, რაც დადასტურებულია ვენეციის 

ქარტიაშიც, არის ღირებულებების ძირითადი შეფასებითი ფაქტორი. ავთენტურობის 

გაგებას ძირითადი როლი ენიჭება კულტურული მემკვიდრეობის ყველა სამეცნიერო 

კვლევაში, კონსერვაციისა და რესტავრაციის დაგეგმვაში, ისევე როგორც მსოფლიო 

მემკვიდრეობის კონვენციისათვის გამოყენებულ პროცედურებში და კულტურული 

მემკვიდრეობის სხვა სახის ნუსხებში.  

3. კულტურული მემკვიდრეობისათვის მიკუთვნებული ღირებულებების შესახებ 

ყველანაირი მსჯელობა, ისევე როგორც ინფორმაციის შესაბამისი წყაროების 

სანდოობა შესაძლებელია განსხვავდებოდეს სხვადასხვა კულტურაში და თვით ერთი 

კულტურის ფარგლებშიც კი. ამგვარად, შეუძლებელია ღირებულებებისა და 

ავთენტურობის შესახებ მსჯელობა დაეფუძნოს ფიქსირებულ კრიტერიუმებს. 

პირიქით, ყველა კულტურის მიმართ სათანადო პატივისცემა მოითხოვს, რომ 

კულტურული მემკვიდრეობა განხილულ იქნას იმ კულტურული კონტექსტის 

გათვალისწინებით, რომელსაც იგი მიეკუთვნება. 

4. ამიტომაც, უაღრესად მნიშვნელოვანი და სასწრაფოა, რომ ყოველი კულტურის 

ფარგლებში განსაზღვრულ იქნას მისი მემკვიდრეობის ღირებულებების 

სპეციფიკური ბუნება და შესაბამისი საინფორმაციო წყაროების სანდოობა და 

უტყუარობა.  

 

5. კულტურული მემკვიდრეობის ბუნების, მისი კულტურული კონტექსტის და 

დროთა განმავლობაში მისი განვითარების მიხედვით, ავთენტურობის შეფასება 

შესაძლებელია დაკავშირებულ იქნას მრავალ საინფორმაციო წყაროსთან. აღნიშნული 

წყაროების ასპექტები შესაძლებელია მოიცავდეს ფორმასა და ჩანაფიქრს, მასალასა და 

ნივთიერებას, გამოყენებასა და ფუნქციას, ტრადიციებსა და ტექნიკას, მდებარეობასა 

და გარემოს, სულისკვეთებასა და შეგრძნებას, ისევე როგორც სხვა შინაგან თუ 

გარეგან ფაქტორებს. ამ წყაროების გამოყენება საშუალებას იძლევა შემუშავდეს 

მოცემული კულტურული მემკვიდრეობის სპეციფიკური მხატვრული, ისტორიული, 

სოციალური და სამეცნიერო განზომილებები  

განმარტებები 



კონსერვაცია: ყველა სახის ქმედება, რომელიც გამიზნულია ობიექტის, მისი 

ისტორიისა და საზრისის შესწავლასა, მის მატერიალურ დაცვასა და, საჭიროების 

შემთხვევაში, მის რესტავრაციასა და განვითარებაზე.  

ინფორმაციის წყარო: ყველა მონუმენტური, წერილობითი, ზეპირსიტყვიერი და 

სახვითი წყაროები, რომლებიც იძლევა ობიექტის ბუნების, თავისებურების, 

საზრისის და ისტორიის შესწავლის საშუალებას. 

შენიშვნა: ეს ტექსტი მიღებულ იქნა ნარას კონფერენციის დასასრულს, შემდგომი 

რედაქციული შესწორებებით ინგლისური და ფრანგული ვერსიების 

შესათანხმებლად. 
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