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Щоб бути цікавим, музей має змінюватися, йти в ногу з часом або й навіть на крок 
вперед, щоб йому не закидали моральну застарілість та неактуальність. Обласний літературно- 
меморіальний музей М.Островського, в якому я працюю з 2011 року, намагається відповідати 
всім сучасним вимогам та змінюватися.

Музейна експозиція розкриває дуже непростий період історії України та СРСР XX 
століття. Музейна колекція нараховує близько 30 тис. предметів. Однак, є проблема: 
висвітлення подій в експозиції тенденційне, традиційне для офіційної версії історії часів СРСР. 
Зі здобуттям незалежності нашою країною відкрилося багато прихованих сторінок історії, 
викривлених фактів тощо, які потрібно показати відвідувачам. Своїми силами було внесено 
деякі корективи в експозицію, але загальної картини вони особливо не міняють. Наразі ведеться 
робота по реалізації цих змін разом із автором експозиції засл. художником України 
А.Гайдамакою. Значну частину роботи взяли на себе наукові співробітники, однак практичного 
досвіду нам бракує. Гарною нагодою здобути такий досвід є моя участь у програмі ЕІЖ ІС 
Україна «Формування концепції історичного музею», в рамках якої у липні 2017 р. я відвідаю 
музеї Відня (Австрія). За результатами подорожей учасників відбудеться конференція, 
підсумком якої стане написання збірки рекомендацій для музейників. Я вважаю, що завдяки 
отриманому досвіду зможу вдало організувати роботу по реекспозиції.

За фахом я історик. У музеї працювала екскурсоводом, секретарем, науковим 
співробітником. Зараз -  зберігач фондів. Можу сказати, що роботу музею знаю з різних сторін. 
Брала участь у проекті «Територія міфів та реалій» (текст театралізованої подорожі по місту), у 
Міжнародному форумі літературних музеїв в м. Санкт-Петербурзі (розробила туристичний 
літературний маршрут для молоді), розробила і провела інтерактивну вечірню екскурсію «Ніч в 
музеї», розробила ряд тематичних уроків з історії, етнографії, суспільствознавства. Знайома з 
фінансово-господарською діяльністю музею - заступник голови тендерного комітету, 
проходила навчання в галузі державних закупівель.

Безпосередній контакт з аудиторією дає можливість оцінити, що відвідувачам цікаво, а 
що необхідно допрацювати. На основі таких спостережень я зможу направити творчу енергію 
наукових співробітників в правильне русло.

Я відкрита до нових знань та здобуття досвіду, слідкую за останніми тенденціями в 
музейній справі, розумію, що музею необхідно рухатися вперед. Мені цікаво відвідувати круглі 
столи, семінари, переймати досвід колег з інших музеїв. На мою думку, якщо керівник буде 
зацікавлений в чомусь, то завжди знайде спосіб зацікавити цим колектив.

Я дуже хочу, щоб музей відвідували не тому, що в місті більше немає куди піти, а тому, 
що тут цікаво, що тут можна провести своє дозвілля . Зрозуміло, що це непросте завдання, що 
передує тривала робота з аудиторією, робота над собою, але це можливо.

Я -  людина відповідальна і в хорошому розумінні принципова: ставлю мету і йду до неї, 
незважаючи на труднощі. Тому в разі обрання мене керівником музею, робитиму все можливе 
для реалізації планів та стратегій, аби підняти музей на якісно новий рівень.
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