П’ять років потому: ставлення українців до Майдану.
Презентація всеукраїнського соціологічного дослідження і
програми заходів до Дня Героїв Небесної Сотні
Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2, Український дім
10:00, 15 лютого 2019 року
• Представлення програми заходів із відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в Україні та
закордоном. Виставки, вистави, концерти, кіно, інсталяції, презентації книг і відеороликів, лекції,
конкурс, спортивні турніри.
• Підсумки всеукраїнського соціологічного дослідження щодо ставлення українців до Революції
Гідності та її вшанування. Тисячі респондентів відповіли про причини Майдану, ставлення до сторін
протистояння, з якими подіями та прізвищами асоціюється революція, як оцінюють її перебіг і наслідки.
Цікавий зріз відповідей за географією, віком, мовою спілкування, освітою та рівнем доходу. З’ясувалося
багато цікавого, наприклад: “Автомайдан” найбільше знають на заході країни, а “Правий Сектор” – на
сході. Окрема частина анкети вивчала пост-сприйняття: чи потрібно увічнювати учасників і події
Майдану та, як саме.
• Представлення соціальної інформаційної кампанії #ЦеПроСвободу.
До 5 річниці завершення Революції Гідності відбуваються десятки подій різної спрямованості. Серед них
презентація результатів всеукраїнського соціологічного дослідження на тему Революції Гідності,
проведення якого замовив Музей Майдану. Про це розкажуть і дадуть відповіді на запитання спікери:
●
●
●
●
●
●

Євген НИЩУК – міністр культури України
Володимир В’ЯТРОВИЧ – голова Українського інституту національної пам’яті
Ігор ПОШИВАЙЛО – генеральний директор Національного музею Революції Гідності
Володимир БОНДАРЧУК – голова організації “Родина Героїв Небесної Сотні”
Павло СИДОРЕНКО – голова спілки “Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані”
Наталя ЗАЙЦЕВА-ЧІПАК – керівник Українського центру вивчення громадської думки
"Соціоінформ"

місцем одразу кількох заходів буде нововідкритий
Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану
у Будинку профспілок, майдан Незалежності, 2
17 лютого о 15:00 будуть показані всі фільми циклу "ЗИМА, ЩО НАС ЗМІНИЛА": “Небесна сотня”,
“Перша смерть”, “Коктейлі Грушевського”, “Межигір'я”, “Батіна хата”, “Самооборона”, “Пожежа у Будинку
Профспілок”, “Автомайдан”. Це документальні стрічки, середньою тривалістю 30 хв, авторства творчого
майданного об'єднання Babylon'13 і телеканалу 1+1. У перерві між сеансами, за кавою, буде змога
поділитись враженнями від перегляду. Ці фільми спричиняли шок у закордонних глядачів, для яких були
першим знайомством із Євромайданом.
У фойє Будинку профспілок вас зустріне мистецький проект “Сторожа” – 12 образів, що несуть
одну ідею. Це новітнє бачення апостолів, проповідників сьогодення, тих, кого варто наслідувати.
“Сторожа у кожного своя. Вбиті на війні. Розстріляні на Майдані, винищені й забуті – всі, хто вчинив
найбільший подвиг: віддав життя за ближніх. Це наша опора й охорона, ті, кому можна вірити”, – описує
проект авторка Вікторія Романчук. На другому поверсі – фотовиставка майданівця Олександра
Тимошенка “Розстріляний Майдан”.
Щодня Інфоцентр відвідують десятки людей особисто й у числі екскурсійних груп.
Повнішу програму заходів дивіться на сайті музею
.
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