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27 березня 2015 року о 12.00 на базі історичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4,
головний корпус університету, Зал засідань Ученої ради університету, IV
поверх) відбудуться VI Луньовські читання: «Сучасна музейна експозиція:
вимоги часу та нові можливості»: (до 60-річчя заснування Пархомівського
художнього музею імені А. Ф. Луньова).
Науково-практичні семінари «Луньовські читання», започатковані у
2010 р.

на

честь

випускника

історичного

факультету

Харківського

університету, визначного педагога і музеєзнавця, одного із засновників
музейної педагогіки в Україні, організатора відомого сільського музею
художнього профілю (с. Пархомівка, Краснокутський район, Харківська
область) Луньова Афанасія Федоровича (15.01.1919 – 07.02.2004).
«Луньовські

читання»

мистецтвознавців,

філологів,

об’єднують
філософів,

істориків,

музеєзнавців,

архівознавців,

художників,

бібліотекарів, учителів, краєзнавців, інших представників наукової і художньокультурної громадськості міста Харкова й України для обговорення актуальних
проблем

сучасного

музеєзнавства

та

мистецтвознавства.

Професійна

різноманітність учасників дозволяє узагальнити досвід науково-практичної
діяльності у вказаних галузях та обговорити новітні тенденції й перспективи їх
подальшого розвитку.
Сучасне суспільство вимагає більшої мобільності науково-освітньої
діяльності музеїв, потребує не лише традиційних, удосконалених форм
організації музейної роботи, а й використання сучасних комп’ютерних

технологій, що дозволяє на новому рівні здійснювати експозиційну та
виставкову діяльність, а також сприяє музейній комунікації.
Цього разу під час роботи науково-практичного семінару увага учасників
буде акцентована на сучасних вимогах експозиційної діяльності і можливостях
створення нових експозицій музеїв різного профілю, а також інших актуальних
завданнях музейної справи.
У програмі VI Луньовських читань – привітання учасників, презентація
творчої премії імені А. Ф. Луньова, заснованої харківською художницею
Н. С. Вербук, та передача художніх творів до колекції новоствореного
університетського Музею витончених мистецтв митцями, які підтримують цю
ідею і своїми дарунками готові сприяти розвитку нового художнього центру в
Харкові.
Серед

учасників

цьогорічних

«Луньовських

читань»

не

лише

представники наукової та художньо-культурної громадськості Харкова й
області, але й гості з наукових та музейних закладів України: Канівського
Шевченківського національного заповідника, Інституту мистецтвознавства
фольклористики

та

етнології

ім.

М. Т. Рильського

Кіровоградського

обласного художнього

музею,

НАН

України,

Національного музею-

заповідника українського гончарства в Опішному та ін.
Під час роботи семінару працюватимуть дві секції. Перша присвячена
загальним проблемам сучасної експозиції та музейної справи. Друга –
експозиційному

досвіду

та

перспективам

розвитку

вузівських

музеїв

Харківщини.
Під час читань о 13.30 в Музеї історії ХНУ імені В. Н. Каразіна (головний
корпус, ІІ поверх) передбачається також відкриття виставки «Професорська
родина (ХІХ – початку ХХ століття)», яка підготовлена співробітниками музею.
На виставці будуть представлені матеріали з фондів університетського музею
та ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, а також Музею історії Харківського
медичного національного університету, зокрема, фотографії, документи,

особисті

папери

та

речі

викладачів

Харківського

університету,

що

відображають особливості їхнього сімейного життя, побуту та дозвілля.
Телефони для довідок:

707-51-52
(098-982-43-93)

Кафедра історіографії,
джерелознавства та археології
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна

