Прес-випуск
№02/3-07/7711 від 14.05.2014
До Міжнародного дня музеїв
Музе́ї (від грец. μουσεον – дім Муз) – це культурно-освітні та науководослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток
природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань
національної і світової історико-культурної спадщини.
18 травня музейники відзначають своє свято – Міжнародний день музеїв. Ця
дата визначена ХІ Генеральною Конференцією Міжнародної ради музеїв і
відзначається з 1977р. у більше ніж ста п'ятидесяти країнах.
З початку ХХ століття і досі розвиток музейної політики визначається
державою. Музеї стали візитками окремих країн, міст, селищ. Україна володіє
безцінними музейними колекціями – археологічними, історичними й художніми.
До музейної установи люди приходять у пошуках життєвих цінностей та
орієнтирів, духовного я, відчуття спадковості в часі.
Музеї – осередки активної науково-дослідницької і просвітницької
діяльності. Діяльність музею як репрезентанта культурних цінностей спрямована
на формування і поширення знань, збереження пам’яті нації, підвищення рівня
знань про минуле і сьогодення.
Наразі у м.Києві функціонує 43 різнопланових музеї – державні,
національні, міські; за призначенням – історичні, мистецькі, літературні тощо.
Музеї
(на кінець року)
2013

2012
Кількість музеїв, одиниць
із загальної кількості музеїв відчинені для відвідування
протягом року
Кількість філій музеїв, які не мають статус юридичної особи
Кількість відділів (секторів) та інших відокремлених
підрозділів музейного показу, що працюють як музей

44

43

42
16

40
20

287

271

Розподіл музеїв за організаційно-правовими формами господарювання
на кінець 2013 року
14.0%
приватні
організації
37.2%
комунальні
організації

48.8%
держ авні
організації

Розподіл музеїв за профілем
на кінець 2013 року
Загальна кількість
будівель музею,
усього, одиниць

Кількість музеїв,
одиниць
Усього
Історичний
Природничий
Літературний
Мистецький
Художній
Комплексний
Галузевий
Інший
Із загальної кількості музеїв – національні

43
16
1
6
6
3
3
4
4
18

755
362
1
22
15
6
340
4
5
701

Київські музеї не такі багаті на експозиції, як приміром стародавній Лувр,
проте їх музейні фонди постійно зростають.
Музейні фонди м. Києва
(на кінець року; тис. одиниць)
2012
2013
Кількість експонатів основного фонду
з них належать до державної частини Музейного
фонду України
Кількість предметів науково-допоміжного фонду

2239,9

2222,3

2200,8
3305,5

2201,7
3283,0

За кожним таким експонатом стоїть кропітка дослідницька робота.
Протягом
2013р.
музейними
працівниками
м.Києва
видано
1050 наукових видань та публікацій, що більше порівняно з 2012р. на 14,5%,
розроблено 350 тематико-експозиційних планів, що більше на 20,3% у порівнянні
з минулим роком.
Відвідування музеїв
(тис. осіб)
2013

2012
Усього відвідувачів
з них учнів, слухачів та студентів

5616,8
2410,9

5130,2
2051,7

Найбільш відвідуваними і знаними серед киян та гостей столиці у 2013р.
були Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник та
Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої вітчизняної війни
1941–1945рр.» (відповідно 18,8% та 13,9% від загальної кількості відвідувачів).
Незмінний попит у відвідувачів мають численні виставки, екскурсії.

Виставкова та екскурсійна робота музеїв
2012
Кількість музеїв, які організовували виставки
Кількість найменувань виставок, відкритих протягом року
Кількість музеїв, які проводили екскурсійну роботу
Кількість екскурсій, проведених ними, тис.
Кількість осіб, обслугованих екскурсіями, тис. осіб

2013

38
600
38
75,1
1240,5

35
682
36
86,5
1489,3

Завдяки подвижництву і натхненній праці музейних працівників ніколи не
переривається зв’язок поколінь, відчуття причетності до історії.
Основні характеристики персоналу музеїв
(осіб)
2012
Усього працівників
у тому числі наукових співробітників та екскурсоводів
із них мають вищу освіту

2013
3529
1358
1333

3343
1209
1191

Поряд з музеями, що мають статус юридичної особи, у м.Києві станом на 1
січня 2014р. здійснювали діяльність 40 музеїв, створених у складі підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів, у яких було представлено 187,1 тис.
музейних предметів.
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