ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
3-5 липня 2017 року в місті Переяслав-Хмельницький вперше в Україні відбудеться
Всеукраїнський музейний Форум, на якому планується обговорити актуальні питання
розвитку музейної справи в нашій країні. Форум організується Переяслав-Хмельницькою
міською радою разом з рядом інших організацій на ознаменування 1110-ї річниці міста на
базі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та ДВНЗ «ПереяславХмельницький Державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди».
В програмі Форуму передбачаються науково-практична конференція, круглі столи та
панельні сесії, присвячені основним питанням музейної справи, майстер-класи, презентації
музеїв та їх виставки, екскурсії, товариські зустрічі і т. ін. Більш детальну інформацію про
Форум можна отримати на сайті http://museum-forum.info.
Запрошуємо працівників музеїв, науковців, аматорів – усіх, кому не байдужі
проблеми музеїв нашої країни, взяти участь у підготовці та проведенні Українського
Музейного Форуму. Чекаємо ваших пропозицій на сайті Форуму!
Оргкомітет
DEAR COLLEAGUES!
3-5 July 2017 in Pereyaslav-Khmelnitsky first time in Ukraine be held Ukrainian Museum
Forum, which will discuss topical issues of museums in our country. Forum organized PereyaslavKhmelnytsky City Council, along with several other organizations to commemorate the 1110
anniversary of the city at the National Historical and Ethnographic Reserve "Pereyaslav" and SHEE
"Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University. Skovorody. "
In the Forum provided scientific conference, roundtables and panel sessions on the basic
question of museums, workshops, presentations of museums and their exhibitions, tours, social
gatherings and so on al. For more information about the Forum, please visit http://museumforum.info.
We invite museum workers, scientists, fans - all who are not indifferent to the problems of
museums in our country to take part in preparing and holding Ukrainian Museum Forum. We
welcome your suggestions at the Forum!
Organizing Committee
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
3-5 июля 2017 года в городе Переяслав-Хмельницкий впервые в Украине состоится
Всеукраинский музейный Форум, на котором планируется обсудить актуальные вопросы
развития музейного дела в нашей стране. Форум организовывается Переяслав-Хмельницким
городским советом вместе с рядом других организаций в ознаменование 1110-летия города,
на базе Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав» и ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницкий Государственный педагогический университет им. Г. Сковороды».
В программе Форума предусмотрены научно-практическая конференция, круглые
столы и панельные сессии, посвященные основным вопросам музейного дела, мастерклассы, презентации музеев и их выставки, экскурсии, товарищеские встречи и т. д. Более
подробную информацию о Форуме можно получить на сайте http://museum-forum.info.
Приглашаем работников музеев, ученых, любителей – всех, кому не безразличны
проблемы музеев нашей страны, принять участие в подготовке и проведении Украинского
Музейного Форума. Ждем ваших предложений на сайте Форума!
Оргкомитет

