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письменниці, поетки і меценатки Віри Вовк «Мистецька вітальня Віри Вовк» 

 
2017 року Наукова бібліотека НаУКМА отримала грант Пропам’ятного фонду ім. 

Олександра Дмитріва на виконання проєкту «Створення музейної експозиції визначної 

української письменниці, поетки і меценатки Віри Вовк «Мистецька вітальня Віри Вовк».  

Музейна колекція В. Вовк в НаУКМА нараховує 640 предметів декоративно-ужиткого 

мистецтва, котрі виконані народними майстрами та професійними митцями з України, 

Бразилії, Мексики, Перу, Німеччини, Данії, Йорданії, Марокко, Єгипту, Китаю, Тибету, 

Японії, Індії протягом 100 років – від початку ХХ ст. і до початку XIX ст. Окремі предмети 

окрім мистецької вартості мають велику меморіальну цінність, оскільки були подаровані В. 

Вовк її друзями та колегами – видатними українськими діячами і митцями Іваном Світличним, 

Іваном Драчем, Ярославою Музикою, Галиною Севрук, Опанасом Заливахою, Іриною 

Стешенко та ін. Українська частина колекції включає збірку опішнянських свищиків, 

гуцульських писанок, дерев’яних побутових предметів та вишивок першої третини ХХ ст. 

Колекція містить також збірку об’єктів релігійного характеру, зокрема ікони, хрести, 

статуетки святих, а також предмети культу східних релігій тощо. 

Проєктом передбачалося провести дві тематичні виставки з експонуванням мистецьких 

творів з музейної колекції В. Вовк та створити постійну експозицію «Мистецька вітальня Віри 

Вовк». Під час функціонування виставок та експозиції організувати презентації творчого 

доробку В.Вовк, а також тематичні та оглядові екскурсії. 

У відповідності до поставлених завдань в рамках проєкту було: 

1. створено ширший доступ студентів, викладачів, співробітників, партнерів та гостей 

Університету до мистецьких творів з фондів наукової бібліотеки та з музейної колекції 

Віри Вовк; 

2. створено новий експозиційно-виставковий майданчик в НаУКМА для популяризації 

вітчизняного та світового мистецтва; 

3. придбано виставкове обладнання (спеціальні шафи-вітрини); 

4. налаштовано спеціальне виставкове освітлення; 

5. відкрито постійнодіючу музейну експозицію та «Мистецьку вітальню В.Вовк»; 

6. оцифровано окремі музейні експонати та представлено на сайті «Цифрова колекція 

НаУКМА» https://dlib.ukma.edu.ua/collections/show/14  

https://dlib.ukma.edu.ua/collections/show/14


Покладено початок включення НаУКМА та наукової бібліотеки, зокрема, до кола відомих 

освітніх та культурно-мистецьких центрів Києва і України, а також до  екскурсійних 

маршрутів в рамках навчальних, оглядових, тематичних екскурсій в середовищі 

Університету та громадсько-культурологічних центрів і туристичних агенцій Києва. 

 

Виконавці проєкту: Чорна Т.В., Сидорчук Т.М., Хроболова А.  

Кошторис проекту – 17 000 грн.  

Витрачено: 
- на придбання виставкового обладнання (освітлення, придбання виставкових шаф-
вітрин) – 14 720 грн. 
- на господарські матеріали, канцелярські приладдя - 2 280 грн. 

Події: 

- відкриття постійно діючої музейної експозиції та «Мистецька вітальня В.Вовк» 

 

 



 

 



 

 

 

 

- зустріч з В. Вовк (травень 2018) 

 
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41004335255/in/photostream/ 
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41860564412/in/photostream/ 
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41903724231/in/photostream/ 
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41860565312/in/photostream/ 

https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41004335255/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41004335255/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41860564412/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41903724231/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41860565312/in/photostream/


https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41860564692/in/photostream/ 
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41903723321/in/photostream/ 
 

- експонування картини «Ангел-охоронець» з колекції В. Вовк на виставці «Ангели»,що 
відбудеться 20.06.2019 р. у Львівській національній галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41860564692/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/41903723321/in/photostream/

