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Скарбниці українських скансенів: музеї під відкритим небом, які треба відвідати кожному 

Українські музеї просто неба, скансени (від шведського Skansen, першого етнографічного 

комплексу такого типу) – це не тільки музеї. Це простори публічні, наукові, експериментальні: 

етнографічні лабораторії, майданчики для архітектурних та історичних досліджень, етнопарки, 

зони дозвілля. Представлено огляд чотирьох найбільших українських музеїв народної архітектури 

за географічним принципом – зі сходу на захід. 

https://suspilne.media/113922-skarbnici-ukrainskih-skanseniv-muzei-pid-vidkritim-nebom-aki-treba-

vidvidati-koznomu/ 

 

Тернопільщина на значках і медалях 

Єдину й найбільшу в області колекцію значків і медалей, що стосуються Тернопілля, облаштував у 

своєму офісі фалерист, краєзнавець Михайло Тимошик. Більше того, він упорядкував досить 

об’ємний, на понад 350 сторінок, каталог. Це – довідково-енциклопедичне видання, в якому кожен 

значок, кожна медаль із колекції мають свій «паспорт». Із нього можна дізнатися, так би мовити, 

«біографію» раритету: походження, з чого і хто його виготовив. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3208139-ternopilsina-na-znackah-i-medalah.html 

 

У Вінниці стартував проєкт зі створення найбільшого у країні туристичного хабу 

У Вінниці почалася реконструкція історичної будівлі, в якій буде розташований найбільший у країні 

туристичний хаб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3209623-u-vinnici-startuvav-proekt-zi-stvorenna-najbilsogo-u-

kraini-turisticnogo-habu.html 

 

У Львові модерністську будівлю, де була перукарня «Чародійка», перетворять на готель 

Готель будуватиме товариство з обмеженою відповідальністю «Чародійка Холдинг». Місцева 

влада запропонувала зберегти історичну цінність цього будинку, і залишити у ньому місце для 

перукарні, яка працювала там раніше. Зокрема, місто хоче, аби модерністичний фасад з боку 

вулиці залишився, оскільки він буде логічним щодо історичної забудови. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/17/u-lvovi-modernistsku-budivlyu-de-bula-perukarnya-charodijka-

peretvoryat-na-gotel/ 

 

У краєзнавчому музеї експонують роботи майстрів бубнівської кераміки 

Учора, 16 березня, у великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею відкрилася 

виставка бубнівської кераміки "Від витоків до сьогодення". Бубнівська кераміка внесена до 

Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини.  

https://vn.depo.ua/ukr/vn/u-kraeznavchomu-muzei-eksponuyut-roboti-maystriv-bubnivskoi-keramiki-

202103171297170 

 

«Сучасна Архаїка» 

Так називається проєкт, який відкриється 18 березня в Українському домі. Виставка  досліджує 

творчість відомого українського митця Петра Антипа - скульптура, художника, архітектора. 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/kultura/suchasna-arhayika 

 

Названі лауреати архітектурної Прітцкерівської премії-2021 

Анн Лакатон з Франції та Жан-Філіп Вассаль з Марокко стали лауреатами премії в цьому році. 

Бюро Lacaton & Vassal акцентує увагу на просторих приміщеннях і свободі використання завдяки 

економічним та екологічним матеріалам. На даний момент вони виконали понад 30 проєктів по 



всій Європі і Західній Африці, починаючи від приватних культурних і академічних установ до 

громадських просторів, соціального житла і міської забудови. 

https://hmarochos.kiev.ua/2021/03/17/nazvani-laureaty-arhitekturnoyi-prittskerivskoyi-premiyi-2021/ 

 

Казковий вид та неймовірні пейзажі: захоплива реконструкція італійського маєтку 17 

століття 

Італійський граф та архітектор Бенедикт Болза відродив замок 17 століття та перетворив його 

у неймовірної краси маєток. Історичний комплекс придбали батьки графа майже 25 років тому. 

Занедбані садиби стали елегантними архітектурними будинками зі стильним інтер'єром та 

чудовими садами. 

https://house.24tv.ua/kazkoviy-vid-neymovirni-peyzazhi-zahopliva-rekonstruktsiya-novini-dnya_n1570551 

 

 

 


