
 
Три роки Національному Музею Революції Гідності: 

ВІД СТРАТЕГІЇ ДО ДІЇ 
 

21 січня 2019 року, 10.00 
Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2  

 
Запрошуємо на публічний звіт представників ЗМІ та всіх, хто стежить за розвитком і становленням              
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.          
Інституцією, яка постала з громадських ініціатив Музей Майдану та Музей Свободи.  
 

Музей про Майдан: 
 
• має 2,6 га в центрі столиці 
• вперше в Україні будується за підсумком анонімного відкритого міжнародного архітектурного  
  конкурсу 
• вперше в українській історії музейної справи став замовником проектування та будівництва 
• консультують міжнародні експерти-музейники  
• висвітлюють світові професійні видання та ЗМІ – Der Spiegel, Deutsche Welle, New York Times, не  
  кажучи вже про наші рідні 
 

Відверто про виклики та здобутки, зокрема: 
 

● Виникнення, концепція та стратегія розвитку, становлення 
● Фінансування, приміщення, територія 
● Команда 
● Діяльність: наукова, виставкова, видавнича, освітня, меморіальна 
● Колекція 
● Співпраця: влада, партнери, родичі героїв, ЗМІ, відвідувачі 
● Архітектурний конкурс 
● Будівництво 
● Все, що запитають присутні 

 
Розповідатимуть: 
Ігор Пошивайло – генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної          
Сотні – Музею Революції Гідності 
Оксана Моргун – заступниця директора з будівництва Національного Музею Революції Гідності 
Ольга Сало – завідувач просвітницько-інформаційного відділу Національного Музею Революції Гідності 
Ольга Савенок – завідувач меморіально-організаційного відділу Національного Музею Революції         
Гідності 
Наталія Бойків – провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Національного Музею Революції           
Гідності 

Зголошення ЗМІ 
 

Національний музей Революції Гідності – це музей “живої пам’яті”. Сучасний багатоцільовий культурно-освітній            
центр, який зберігає пам’ять про боротьбу за права та свободи людини й розкриває особливості цієї боротьби.                
Відкрита динамічна платформа для осмислення й актуалізації теми свободи, масштабних історичних процесів            
державотворення, майданчик для формування громадянського суспільства. 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності  
maidanmuseum@gmail.com  

0986611833, 0962133390 
  Twitter  Facebook  Іnstagram  YouTube  Soundcloud  

www.maidanmuseum.org 

http://maidanmuseum.org/uk/storinka/vytoky
https://my.su/9qiha
https://twitter.com//maidanmuseum
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://www.instagram.com/maidan_museum/
https://www.youtube.com/channel/UCtbhvvtL8TUazkrqvrs_eRw
https://soundcloud.com/maidanmuseum
http://www.maidanmuseum.org/

