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Татранський музей для України  

креативні резиденції 2022 

 

Татранський музей імені Титуса Халубинського в Закопане оголошує набір для участі 

в програмі творчих резиденцій «Татранський музей  для України», що призначена для 

музейниць/ музейників з України (перебування від 1 до 3 місяців, Закопане, Польща). 

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, діючи згідно з відповідним актом (Закон від 12 березня 

2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї 

держави», пол. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa”, art. 12 ust. 18 i 19), Татранський музей, як установа, що має міцні зв’язки з Україною, 

завдяки своїй історії та зібраним колекціям, зобов’язується організувати творче перебування двох 

українських музейниць/ музейників.  

Ми забезпечимо змістовну та матеріально-технічну підтримку музейним працівникам, які приїдуть 

до нас на термін від 1 до 3 місяців для реалізації запропонованих ними науково-дослідчих, 

мистецьких, консерваторських, дидактичних чи інших заходів відповідно до профілю нашої 

установи.  

 

Ми гарантуємо:  

• гонорар в розмірі 3000 польських злотих брутто на місяць,  

• проживання (можливе проживання членів сім'ї та домашніх тварин),  

• робоче місце та інструменти,  

• змістовну та мовну підтримку,  

• промоцію проєкту (якщо є).  

 

Ми чекаємо:  

• на прибуття в Закопане на період від 1 до 3 місяців ще в 2022 році; 

• згоду надати інформацію про характер проєкту та його результати на нашому сайті та в соціальних 

мережах;  

• виконання запропонованого проєкту (це може бути етап роботи над більшим проєктом). 

Результатом роботи (переданої в Татранський музей до кінця 2022 року) може бути текст в будь-

якому стилі (науковий, художній, популяризаторський), художній твір, звіт про виконане завдання та 

інше.   
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Пропозиція адресована музейницям та музейникам з України, які перетнули польсько-український 

кордон після 24 лютого 2022 року.  

Відбір осіб для творчої резиденції в Татранському музеї відбуватиметься на конкурсних засадах, 

після попереднього подання резюме та супровідного листа із запропонованим проєктом для реалізації 

в нашому закладі. Заява може бути написана польською, українською, російською або англійською 

мовами (рівень знання іноземних мов не враховується в процесі оцінювання заяв).  

Можливі напрямки реалізації проєкту:  

• колекції Татранського музею – історія колекції, діяльність навколо конкретного експоната(ів) 

(дослідження, консервація, упорядкування) тощо.  

• природа Татр (і ширше Карпат),  

• етнографія Підтатря (і Карпат ширше, бажано в порівнянні),  

• історія Підтатря та пов'язаних з ним людей,  

• роботи художників, пов'язаних з регіоном Підтатря, 

• консервація та охорона музейних колекцій (теорія, практика, популяризація),  

• препарування, 

• музей та музеєзнавство (теорія, практика, популяризація),  

• освітня діяльність з музейним профілем,  

• просування музейної діяльності в соціальних та інших медіа,  

• проблеми доступності для людей з обмеженими можливостями,  

• інші види діяльності відповідно до профілю Татранського музею.  

 

Дедлайн подачі заявок: 13 липня 2022 року.  

Результати конкурсу будуть оголошені 27 липня 2022 року.  

 

Проект організації творчого перебування українських музейників буде реалізовано завдяки 

збільшенню Міністром культури та національної спадщини Польщі цільової субсидії Татранському 

музею на поточні витрати в 2022 році. 
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