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Прес – реліз  
 

Виставка документів Національного архівного фонду України , музейних предметів 

Державного Музейного фонду, друкованих видань  

«Архів-музей у просторі і часі» 

 
До 50-річчя від заснування Центрального державного 

архіву-музею літератури і мистецтва України  
 

 

17 травня 2016 року о 15.00           ЦДАМЛМ України  (м.Київ, вул.Володимирська 22-а) 

                                                            територія Національного заповідника «Софія Київська». 

 

17 травня 2016 року в приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури 

і мистецтва України (м. Київ, вул. Володимирська 22-а) з нагоди 50-річчя від дня заснування, 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України урочисто презентує  

масштабну художньо-документальну виставку «Архів-музей у просторі і часі». 

Основна мета виставки – висвітлення золотої документально-музейної спадщини фондів 

ЦДАМЛМ України, що була сформована протягом 50-річної історії. 

Серед презентованих матеріалів – документи, музейні предмети, друковані видання 

з особових фондів видатних українських митців: художників Фотія Красицького, Олександра 

Богомазова, Василя Єрмилова, архітекторів Вікентія і Олександра Беретті, Валентина Фельдмана, 

поета Павла Тичини, письменників Григорія Майфета, Івана Багряного, акторів Степана Шагайди, 

Романа Черкашина, режисера Едуарда Митницького, композитора Кирила Стеценка, співаків 

Клари Брун, Михайла Донця, мистецтвознавця Романа Корогодського та інших. Більшість 

матеріалів представлено вперше. 

Чільне місце на виставці посідають картини відомих художників Миколи Глущенка та 

Тетяни Яблонської. 

На урочисте відкриття виставки запрошені міністр юстиції України Павло Петренко, 

Голова Державної архівної служби України Тетяна Баранова, директор ЦДАМЛМ Олена Чижова, 

відомий скрипаль Кирило Стеценко, представники творчих спілок, архівних та музейних установ. 

Протягом експонування виставки – 18 травня-15 червня 2016 р. – заплановані концерти 

в рамках проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музею»: 18 травня о 17.00 – сольний концерт 

Славоміра Добржанського (фортепіано, США); 14 червня о 17.00 – концерт за участю 

з.а. України Ірини Беспалової-Примак (сопрано), лауреатів міжнародних конкурсів Юлії 

Ковальової (флейта), Олени Якуніної (фортепіано). У програмах – твори зарубіжних та 

українських композиторів ХІХ-ХХІ століть. 

 
 Тетяна Баранова, Голова Державної архівної служби України: «Архів є відправною точкою у 

формуванні уявлень про історичні події країни, суспільства, окремої особистості. Примноження і 

збереження архівів є однією з необхідних складових для розуміння історії нації. Завдяки унікальним 

фондам ЦДАМЛМ України кожен з дослідників має виключну можливість відтворити невідомі чи забуті 

сторінки мистецького життя в Україні…» 
 

Олена Чижова, директор ЦДАМЛМ України: «Центральний державний архів-музей літератури 

і мистецтва України – одна з найбільших  документальних скарбниць  в Європі і по праву є гордістю 

нашої країни. Унікальністю  архіву-музею є те, що протягом 50 років архівісти різних поколінь змогли 

зібрати та  зберегти неоцінений скарб документів творчої еліти,які сформовані в особових архівних 

фондах. Сьогодні ми активно продовжуємо комплектувати цінні фонди особового походження, 

документи творчих установ і таким чином виконуємо головну свою місію – зберігаємо культурну пам'ять 

України». 
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Едуард Митницький, режисер, народний артист України: «Відомо, душа – вічна… Пам'ять 

забезпечує вічність історії, без якої неможливо свідомо жити… Своєю діяльністю архів-музей зберігає 

вічну пам'ять про видатних митців, багато з яких ціною власного життя сприяли розвитку мистецтва 

в Україні…» 

 

Василь Шепелюк, науковий консультант: «Кожен ювілей – це не тільки свято, а й певний 

підсумок життя. В експонованій виставці відтворено етапи життя архіву-музею. Очевидно, що 

неможливо презентувати всі документи, музейні предмети і друковані видання. Були відібрані виключно 

перлини з унікальної скарбниці архіву-музею». 
 

Контактні особи з питань акредитації ЗМІ та замовлення екскурсій: 

Таміліна Ілона Євгенівна +380 97 232 97 84,  

Сукало Алевтина Миколаївна +380 672380759  

Косторних Марія Сергіївна +380 974900015  

e-mail: cdamlm@arch.gov.ua. 

Вхід на виставку та концерти вільний, на урочисте відкриття – за запрошеннями 
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