ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРІВ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
до італійських та європейських музейних установ
про захист художньої, культурної, історичної та археологічної
спадщини
у співпраці з
MEAN - Європейським рухом ненасильницької дії
Act4UA – Charity Fund

«Шкода, заподіяна культурним цінностям, якому б народу вони не належали, є
шкодою культурній спадщині всього людства, оскільки кожен народ робить
внесок у світову культуру...»
Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту
Гаага 1954 р.
Протягом останніх кількох місяців війна в Україні спричинила серйозні труднощі
через величезні втрати в музеях та культурній спадщині нашої нації. Наслідки
конфлікту стосуються руйнування історичних центрів і будівель, археологічних
пам'яток, викрадення творів мистецтва з національних музеїв. Все це ще частково
оцінено.
Ситуація в музеях драматична: не вистачає кадрів для охорони спадщини; не
вистачає систем охорони, і ми з величезними труднощами працюємо над тим, щоб
захистити твори, які представляють не тільки українську історію, а й історію
людства, як зазначено в Гаазькій конвенції 1954 року.
У той час як європейське та українське громадянське суспільство працюють разом,
щоб вимагати негайного перемир’я та ненасильницького вирішення конфлікту, ми
не можемо стояти осторонь і спостерігати, як цей хаос триває на наших очах, не
намагаючись втрутитися на захист культурної спадщини, яка зазнала нападу.
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Федір Андрощук (Національний музей історії України)
Наталія Панченко (Скарбниця Національного музею історії України)
Строкова Людмила (Національний музей народного декоративного
мистецтва)
Людмила Діденко (Білоцерківський обласний краєзнавчий музей)
Неля Куковальська (Національний заповідник «Софія Київська»)
Ірина Мартинюк (Національний заповідник Києво-Печерська лавра) головний
зберігач
Віталіна Мартиновська (Національний музей «Чорнобиль»)
Леся Гасідгак (Національний музей Голодомору-геноциду)
Ірина Добробот (Музей театрального, музичного та кіномистецтва України)
Міщенко Людмила (Охтирський краєзнавчий музей)
Сергій Лаєвський (Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського)
Ольга Ярмуш (Меморіальний музей Олександра Довженка в Сосниці)
Тетяна Запорожець (Сосницький краєзнавчий музей)
Юрій Ткач (Чернігівський обласний художній музей ім. Григорія Галагана)
Олена Матюк (Новгород-Сіверський історико-культурний заповідник «Слово о
полку Ігоревім»)
Тетяна Зоц (Прилуцький краєзнавчий музей ім. Василя Маслова)
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Валентина Мазгіна (Харківський художній музей)
Наталія Мицай (Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди)
Діана Ткаченко (Музей образотворчого мистецтва ім. Олександра Білого)
Юрій Спіцин (Запорізький обласний краєзнавчий музей)
Світлана Коваленко (Оріхівський краєзнавчий музей)
Мірзоєва Світлана (Гуляйпільський краєзнавчий музей)

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВСІХ ДИРЕКТОРІВ
музеїв, археологічних пам’яток, художніх галерей, до
всіх операторів культурної спадщини в Італії та
Європі допомогти нам зберегти нашу спадщину,
свідка минулого і посланець майбутнього.
Тому просимо допомогти:
•
•
•
•
•
•

Створити мережу допомоги для збереження української культурної
спадщини
Підвищення обізнаності серед національних і міжнародних установ і урядів,
щоб допомогти музеям України захистити культурну спадщину країни;
Дарування упаковки музеям для захисту, транспортування та збереження
творів;
Дарування обладнання для реставрації, діагностики, програмного
забезпечення для організації реставраційно-консерваційних лабораторій;
Допомога у створенні цифрових архівів, здатних оцінити спадщину та
втрати;
Збір коштів для забезпечення збереження музеїв та спадщини під час війни та
пізніше для реконструкції.

info@projectmean.it

