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Muzeum Tatrzańskie Ukrainie 

rezydencje twórcze 2022  

 

 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ogłasza nabór do udziału 

w programie rezydencji twórczej „Muzeum Tatrzańskie Ukrainie”, przeznaczonym dla muzealniczek/-

ków z Ukrainy (pobyt od 1 do 3 miesięcy, Zakopane). 

 

Jako instytucja posiadająca dzięki swojej historii i gromadzonym zbiorom silne związki z Ukrainą, Muzeum 

Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego podejmuje się zorganizowania pobytu twórczego dla dwojga 

ukraińskich muzealniczek lub/i muzealników, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, 

działając w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa” (art. 12 ust. 18 i 19).  

Zapewnimy goszczącym u nas muzealniczkom / muzealnikom wsparcie merytoryczne i logistyczne na okres 

od 1 do 3 miesięcy dla realizacji zaproponowanych przez nich działań badawczych, artystycznych, 

konserwatorskich, dydaktycznych lub innych zgodnych z profilem naszej instytucji.  

Gwarantujemy: 

• honorarium w wysokości 3 000 zł miesięcznie brutto, 

• zakwaterowanie (możliwy jest pobyt członków rodziny oraz zwierząt domowych), 

• miejsce i narzędzia pracy, 

• wsparcie merytoryczne i językowe, 

• promocję projektu (jeśli dotyczy).  

Oczekujemy: 

• przyjazdu do Zakopanego na okres od 1 do 3 miesięcy jeszcze w 2022 roku, 

• zgody na poinformowanie o charakterze prowadzonego projektu i jego owocach na naszej stronie 

internetowej i w mediach społecznościowych,  

• zrealizowania zaproponowanego projektu (może być to etap pracy nad większym projektem). Efektem 

pracy (przekazanym Muzeum Tatrzańskiemu do końca 2022 roku) może być tekst w dowolnym 

języku (naukowy, artystyczny, popularyzatorski), dzieło artystyczne, raport z przeprowadzonego 

zadania lub inne.   

Oferta skierowana jest do uchodzących z Ukrainy muzealniczek / muzealników, którzy przekroczyli polsko-

ukraińską granicę po 24 lutego 2022.  

Wybór osób dla odbycia rezydencji twórczej w Muzeum Tatrzańskim odbędzie się na zasadzie konkursu, po 

uprzednim dostarczeniu CV i listu motywacyjnego z zaproponowanym projektem do zrealizowania w naszej 

instytucji. Zgłoszenie można napisać w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (poziom 

znajomości języków obcych nie będzie brany pod uwagę w procesie oceniania wniosków).  
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Możliwe obszary dla realizacji projektu: 

• zbiory Muzeum Tatrzańskiego – historia kolekcji, działanie wokół określonego 

eksponatu/eksponatów (badanie, konserwacja, porządkowanie) i in. 

• przyroda Tatr (i szerzej Karpat),  

• etnografia Podtatrza (i szerzej Karpat, chętnie w ujęciu porównawczym), 

• historia Podtatrza i związanych z nim osób, 

• twórczość artystów związanych z Podtatrzem, 

• konserwacja i ochrona zbiorów muzealnych (teoria, praktyka, popularyzacja), 

• preparatyka,  

• muzeum i muzealnictwo (teoria, praktyka, popularyzacja), 

• działania edukacyjne o profilu muzealnym, 

• promocja działań muzealnych w mediach społecznościowych i innych, 

• zagadnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

• inne działania, zgodne z profilem Muzeum Tatrzańskiego.  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 lipca 2022. 

Data ogłoszenia wyników konkursu nastąpi 27 lipca 2022. 

 

Projekt zorganizowania pobytu twórczego muzealników z Ukrainy realizowany jest dzięki zwiększeniu przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji podmiotowej dla Muzeum Tatrzańskiego na wydatki 

bieżące na rok 2022. 
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