
Оголошується набір кандидатів 

для участі у проекті 

«Формування концепції історичного музею» 
 

 

 

ПРИНЦИПИ 

Кластер EUNIC Україна, до якого входять культурні центри Австрії, Великобританії, Греції, Італії, 

Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, має намір сформулювати разом з українськими партнерами 

концепцію музею національної історії , взятої в цілому або ж частково. 

 

Ця робота стосується як музеографії (хто саме має започатковувати та розробляти музейний 

проект, організовувати експозицію наповнення та предметів, передбачати необхідні 

інструменти та  засоби комунікації та вибирати їх, виходячи з цільової аудиторії тощо) , так і 

музейної архітектури (хто має технічно організовувати проект у фізичному просторі) і, звичайно 

ж, і перш за все, музеології, в рамках якої проводиться дослідницька діяльність на обрану тему, 

в даному випадку це виставки і музеї , в центрі уваги яких є історія. 

 

ЦІЛІ 

Проблема організації музею історії відповідає потребі збереження національної пам’яті та 

просвітницькій місії, які не обов'язково співпадають та з якими зіштовхнулися всі країни, 

представлені в EUNIC УКРАЇНА, а також сама Україна. 

 

Досвід європейських країн, набутий за різних обставин та умов, є різноманітним. Він може 

допомогти Україні у її роздумах щодо власних історичних музеїв; музеїв, де передача знань 

повинна знаходитися поза ідеологією та не піддаватися сценографічному спрощенню. 

 

Обрані кандидати відвідають музейні заклади європейських країн, поділяться отриманим 

досвідом з іншими українськими колегами і напишуть спільні рекомендації щодо організації 

історичних музеїв в Україні (т.з. Білу книгу). 

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 

1 Кандидатами можуть бути українські музейні експерти, музейні та виставкові куратори, 

історики або мистецтвознавці, зберігачі музейних колекцій. 

 

2 Кандидати повинні мати професійний досвід не менше 5 років. 

 

3. Вони погоджуються з наступним: 

 

- поїхати в парі з іншим учасником проекту до однієї з наступних країн *: Австрії, 

Великобританії, Греції, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії на 7 днів в період з 1 червня по 

20 вересня 2017 року; 

- виконати культурну програму *,  яка дозволить йому познайомитися з історичними музеями; 

- написати докладний звіт про поїздку та набутий досвід, в обсязі не більше 4-х сторінок по 1800 

знаків, включаючи пробіли, українською, російською або англійською мовами; 

- взяти участь в 2-денній конференції, що відбудеться в Україні* протягом третього тижня 

жовтня 2017 року. 

(*) Всі витрати на транспорт, проживання, харчування, культурні програми бере на себе Кластер 

EUNIC Україна. 

 

4. Вони володіють мовою країни, до якої вони хотіли б поїхати та/або англійською. 

 



 

ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ 

Кандидати повинні надіслати до 17 квітня 2017 року включно документ у форматі .pdf, що не 

перевищує 5 Мб з назвою: «Музей історії» за наступною адресою: 

museehistoire2017@gmail.com 

 

Цей файл включає в себе, в наступному порядку: 

1. Мотиваційний лист українською, російською або англійською мовами, в якому кандидат має 

пояснити свою участь у проекті та зазначити свій вибір 3 країн серед 8 перерахованих вище у 

порядку пріоритету (1, 2, 3); 

2. Резюме (не більше 1 сторінки А4); 

3. Підписаний лист-зобов'язання (додається) 

 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

Буде скликано комісію для відбору кандидатів. 

 

Конкурсна комісія складається з 8 повноправних членів, по одному з кожного з європейських 

культурних центрів, згаданих вище. 

 

ВІДБІР 

Результати конкурсного відбору будуть оголошені 28 квітня 2017. 

Культурні центри зв’яжуться з обраними кандидатами для практичної організації ознайомчих 

подорожей. 

 

ГРАФІК 

27 березня 2017: оголошення конкурсу на набір кандидатів 

17 квітня 2017: Останній термін подачі заявок 

 

24 - 27 квітня 2017: відбір кандидатів 

28 квітня 2017: оголошення результатів відбору 

 

1 червня - 20 вересня 2017: ознайомчі подорожі 

Третій тиждень жовтня 2017: дводенний семінар в Україні 

 

 

КОНТАКТИ 

 

Французький інститут в Україні 

 

Олександра Опацька 

+38 044 482 06 72 

+38 044 482 23 71 

museehistoire2017@gmail.com 

mailto:museehistoire2017@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Я, .................................................................. дата народження: ............, номер 

паспорта: ........................... підтверджую, що та інформація, яку я відсилаю 

у прикріплених документах є точною. 

 

Я зобов’язуюсь: 

- поїхати в парі з іншим учасником проекту до однієї з наступних 

країн *: Австрії, Великобританії, Греції, Італії, Німеччини, Польщі, 

Франції, Чехії на 7 днів в період з 1 червня по 20 вересня 2017 року ; 

- виконати культурну програму*, яка дозволить мені познайомитися з 

історичними музеями ; 

- написати докладний звіт про поїздку та набутий досвід, в обсязі не 

більше 4-х сторінок по 1800 знаків, включаючи пробіли, 

українською, російською або англійською мовами ; 

- взяти участь в 2-денній конференції, що відбудеться в Україні* 

протягом третього тижня жовтня 2017 року. 
 

(*) Всі витрати на транспорт, проживання, харчування, культурні програми бере на себе Кластер 

EUNIC Україна. 

 

 

 

 

Київ, ........................... пред’являти за призначенням. 


