Стартує ІІ конкурс проєктів на здобуття
Відзнаки імені Олександра Капіноса
1 листопада, 12:00
Український кризовий медіацентр
вул. Хрещатик, 2

Запрошуємо на пресбрифінг, присвячений початку ІІ конкурсу проєктів на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної
Сотні Олександра Капіноса.
Ця відзнака підтримує громадську діяльність у селах і містах із населенням до 15 тисяч осіб. Націлена на
активістів, які прагнуть змін у своїй громаді, та готові реалізовувати освітні, культурні, соціальні, екологічні
ініціативи в місцях, де живуть або звідки походять. Заснувала Відзнаку ГО "Родина Героїв "Небесної Сотні" в
межах великого проєкту "Відзнаки Героїв". Відзнакою Капіноса опікується Національний музей Революції Гідності,
Музей Івана Гончара та мистецьке об’єднання “Глечик”.
“У 2018 році почали надходити заявки від активних людей із різних куточків України. Вони ділилися своїми
планами, мріями та прагненнями популяризувати українську культуру й досліджувати локальну історію. Тоді
ми зрозуміли, що цей конкурс і його спрямування на часі”, – каже Олена Котляр, координаторка Відзнаки імені
Олександра Капіноса.
Минулого року переможцем став студент Тернопільського медичного університету, родом із Полтавщини, Едуард
Крутько. Він отримав сертифікат на суму 15000 гривень для реалізації проєкту “Ой зійдімося, роде”, а
Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” надавав йому консультаційну підтримку в
організації заходів. У своєму селі Козубівка, у хаті покійних дідуся та бабусі, він заснував етнографічний музей
“Древо”. Хлопець веде постійну експедиційну діяльність, яка дозволила врятувати сотні безцінних зразків
вишиваних речей, кераміки, фотографій, які часто пропадали в покинутих хатах і на горищах.
“Відзнака стала для мене шансом реалізувати давно задумане. Мені як звичайному хлопцеві з села це дозволило
знайти друзів і наставників, та ще й у провідних музеях України. На мій сільський музей увагу звернула велика
кількість людей”, – розповідає Едуард Крутько.
Проєкт-переможець "Ой зійдімося, роде" включав низку заходів: проведення експедицій Хорольським районом, під
час яких було зібрано етнографічні матеріали; лекції для учнів рідної школи з етнографії; майстер-клас із
графічного відображення свого родоводу, заняття з вишивання на уроках трудового навчання для відтворення
орнаментів традиційного одягу; мистецький захід у рідному селі у форматі “Ніч у музеї”.
Цього року, як і попереднього, конкурс буде сфокусований на темі вивчення й збереження культурної
спадщини українського народу – живих традицій, звичаїв, обрядів, народних танців, традиційного народного
співу, гри на традиційних народних інструментах, фольклору, народних ремесел.
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НА БРИФІНГУ ОБГОВОРЯТЬ:
• про проєкт "Відзнаки Героїв", зокрема особливості Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса;
• як втілений проєкт-переможець 2018 року;
• умови участі в цьогорічному конкурсі.
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