






Розгорнуте резюме

Матерiали, якi пiдтверджуIоть результати професiйшоi дiяльностi

кандидата в 201б роцi

Короткий опис дiяльнocTl кандидаT а.

Iгор Щерев'яний на посадi старшого наукового спiвробiтника виконус

роботу в наступних напрямках: наукова, просвiтницька, презентацiйна,

консультацiйна.

У наукових iHTepecax кандидата е дослiдження репресивноi полiтики

тоталiтарних режимiв проти цивiльного населення та структур УкраТнського

визвольного руху, зокрема I. lерев'яний с спецiалiстом з тематики icTopii

радянського режи1\4у в |9З9-1941 рр. в Захiднiй YKpaTHi. Також до iHTepeciB

науковця належить дослiдження постатi Свгена Коновальця. В 2016 роцi

кандидат брав участь у низцi мiжнародних проектiв наукового (публiкацiя в

iноземному збiрнику та наукова конференцiя) та суспiльного (дебати навколо

театра_пьного проекту на iсторичну тематику) характеру.

У просвiтницькiй дiяльностi I. lерев'яний популяризуе HayKoBi

напрацювання, проводячи лекцii та семiнари не лише в музеТ, а також с

запрошуваним експертом та лектором в ocBiTHi заклади MicTa. Регулярно е

коментатором iсторичних подiй в ЗVII (iHTepB'to, теле- та радiопрограN{и тоrцо).

Завдяки знанням та ораторським навичкам I. Щерев'яний е <обличчям> Музею

iliд час рiзноманiтних публiчних заходiв. З 2016 р. активно проводить

громадську дiяльнiс,гь, беручи участь у нацiонаjlьних та мiжнародI{их проектах

го.

У МузеТ провадиться коllоультацiйlrа робота для громадян щодо пошуку

iнформацii про репресованих родичiв в apxiBax СБ Украiни та МВС УкраТни.

Щей напрямок роботи забезпечу€ саме Iгор Щерев'яний, котрий працюючи з

архiвлlими докумеrrtами та будучи фаховим iсториком, мо}ке оптимально i

фахово l{опомогти вiдвiдувачам музеIо.
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HayKoBi публiкацiТ:
Derev'ianyi Ihоr, <IV{ass shootir'gs in Prison No. 1, L'viv, at the end оf June

|94|>> ll Тhе Grеаt West lJkrainian Рrisоп Massacre of 1941) Edited Ьу Ksenya
Kiebuzinski and Alexander Motyl. Amsterdam University Press, 20l6.
http://er"r.a up.nllbooks/97B9 08964834 1 -thе-srеаt- west-ukrai rri an-pri son-massacre-of-
1941.html http://en.a up.nl/downl oadi9789 048526826.rэdf

ПоданО до друкУ двi ста,гТi (IBaH ХаlrдоН та IОлiус ШтюрмеР) до роздiлу
<<СпеtlпоселенL|ьl в ИТЛ> у виданI]i (ГУЛАГ в Коми Асср. Энциклопедический
словарь)) (проект Коми республиканский благотворительный общественный
фоrrД жертВ политическиХ репрессИй <ПокаЯние)), керiвниК проектУ др.iст.наук
М. Рогачов, Росiя).

HayKoBi lсоlrфереrlцii
хtовтень - конференцiяr на тему "Народи Щентрально-Схiдноi Свропи в

умовах вибуху нiмецько-радянськоТ вiйни влiтку |941" - Варшава, органiзатори
_ IPN, PANI. Тема доповiдi: <MacoBi розстрiли в'язнiв львiвських тюрем у свiтлi
документiв радянських спецслужб>.

httns://inn.p ,оч. п l/pl/nauka/k on {Ъrепс i e-n aukow е1266З б .}dte oWa-
kопfеrепс i а-паukоц,а-}.,i агоdу-Еurору- SrodkQwo-Wschodniei- wobec-wybuc.html
https://www. fbcebook. conr/photo.ohp'/tЪid: | |32698за6822574ВL set:a.I l 1 l0419898
1995.20409. 100002 47 247 5 429&type:3 &thеаtег

Лекцii:
2З червня 2016 р., в FIацiональному музеТ-меморiалi <Тюрма на

ЛОНцького> вiдбулася вiдкрита.пекцiя на тему <N{acoBi розстрiли червня 1941 р.
У Львовi в t<oHTeKcTi примиреннrI пам'ятей>. Прочитав iT Iгор Щерев'яний
СТаРШИЙ наУковиЙ спiвробiтник музеIо. Лекцiя вiдбувалася в рамках
ЛЪВiВСЬКОГо Проекту <Обери музеЙ свого настрою)) з нагоди Мiжнародного дня
мУзеiв. https://www.:youtube.corn/watch?v:9Ks8lrerr5M запис iнтерв'ю для ЗМI
та лекцiТ.

htto://ww,w ] опсkоh о. lviv. urаlrэоdi i i/anо 5785,html
https : //wrvrv. fЪсе book. com/i lrorderevyanyy/po sts/1 0З6894З2640297з
https://rvwrv.lЪceb рqtmаliпk.рhр?stогу fЪid:1 7 524087 45041 562&id:

00008 17з593279
План лекцiТ:
l. Стан тюрем Львова напередоднi 22 червня 1941 року
2. Евакуацiя тюрелл та iT провал.
3. MacoBi розстрiли в'язнiв у тюрмах НКВД.
4. Нацистська ксенофобська полiтика у першi днi окупацii Львова.
5. }4iф про (юдео-большевизм): конструкти та спростування.
6. Сврейський погром у Львовi та лолiтики екстермiнацii свреТв на Львiвщинi

Вересень лекцiя на ,[ему <Радянськi мiфi про ОУН та УПА) для
учасникiв Школи молодого полiтика.

План лекцiТ:

1. Мiф - це добре чи зле?
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2. flo icTopii виникнення мiфiв про украiнський визвольний рух ХХ ст.
3. Стратифiкацiя мiфiв про украiнський визвольний рух ХХ ст..
4. Мiфи про колаборачiонiзм (сгIiвпраця з нацистами, Нюрнберзький трибунал та

украТнський визвольний рух).
5. Мiфи про ксенофобiю (еврейське питання, Волинська трагедiя 1943).
6. Мiф про панування ToT€uIiTapHoi iдеологii в структурах украiнського визвольного

руху ХХ ст.
7. Глорифiкацiя украiнського вtIзвольного руху.

Органiзацiя виставок (музейlrа робота):
Травень до мiжнародного дня музеiв виставка <Творчiсть vс

Тоталiтаризм)), творчостi IBaHa Хандона та фото з родинного фотоархiву.
Пiдготовка, оформлення та презентацiя 1В травня.

http://wlvw.lonckoho.1viv.ua/pocliii/anonsy/prezentatsiya-rnystetsko-
dokumer-rtalnoii-vystav& lotalitaryzm.html

httр;//wццrylопсkоhо. lviv.ua/podi i i/novyny/ivan-handon:hudozhnyk-z-

httlэs://ivwrv.lacebook.conl/olena,vashchenko/posts/10206571879Зa6684

Вiдвiдини висl,аl}ок ,fа музел:itlих ексIIозицiй задлrI пiдвищення проф.
рiвня:

Протягом року вiдвiдано 20 виставок в музейних закладах. З них 2 музеi м.
PiBHe (красзнавчий музей м. PiBHe, племорiалъний комплекс (урочище Сосонки>>
httрs://r,чц,ц,.fасеlэооk,соm/ihогdеrеч},апуr-/роsts/112бl lЗ4O0Вl4З98 ) та 7 музеiв в
Польщi: Перемишль (Нацiональний музей Перемишльськоi землi, Музей iс,горiТ
MicTa, меморiальний комплекс <<Замковий парк iM. Мар'яна Стронського),
Бидгощ (Музей icTopiТ MicTa Бидrощi), KpaKiB (<Фабрика Оскара Шиндлера>,
Музей народного мистецтва, <<Itоролiвський замок на Вавелi>).

Науково-пOпулярlti cTaTтi,l,a проекти:
Травень - Творчiсть vs тоr,алiтаризм, або малярство IBaHa Хандона

http://photo-1viv.in.ualtvorchist-vs-totalitaryzm-abo-malyarstvo-ivana-handona/
Стаття <Процес 59> у збiрниrtу <Зродились ми великоТ години. ОУН i

УПА) видання 2016 р.
https://rvwrv.tacebook.com/photo.php?fbid:10 |54479697277410&set:a.1015 03

https ://lчwъ,. fac ebook. corrr/vo l осJчrпчr .r,iatгovvclr/posts/ l а206667 48 1 465 1 В4

Iнтерв'ю та дискусii:
Лютий - <Iгор Щерев'яний: Волинь 1943 - правильного рiшення тодi просто

не було> - iHTepB'Io на сайтi Варiанти про проект <Сварка>

a
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radyarr sk)zh-kontstaboriv.htrn l
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httos : //чагiапtч. lv iv .uаl З 2 5 7 9- ilror-derevi 1-vo1чп- 1 943 -nravvlnoho-ri shennia-todi-
prosto-ne-bulo

KBiTeHb - участь у проекту <Iсторичноi правди з Вахтангом Кiпiанi> -

Iсторична правда. Золотий вересень (розвiнчання Dадянських мiфiв D€lзом з

експертам и та очевидц8ццц}htlв s ://r,r,rwv. уо utube. com/watch?v:am7Y-smai EI

Травень - коментар про iсторiю Тюрми на Лонцького для журналiстiв з

!онецька rrr/r.v at с 1r ? у : fx 1'2D zX

Червень - Головнi тези лекцii старшого наукового працiвника музею
iсторика Iгоря Щерев'яного на тему <MacoBi розстрiли червня |941' року у
Львовi в KoHTeKcTi примирення пам'ятей> опублiкованi Ольгою Перехрест на
сайтi ZAXID.NET

h :llzaxid.netlnews/showNeц,s,do?u сhеrчпi 1941 roku u l Vl
З400 vyazniv&obi ectld: 1 3 95 895

Липенl, iHTepB'to про вибранi теми з icTopii Украiни 20 ст. для
словацького режисера Петера f,урiшина (Peter Durisin).

Липень коментар до репортажу Олександра Нечая, <Тюрма на
Лонцького: братська могила посеред Львова або свiдок двох окупацiй (Фото)>,
опублiковано 4 липня 20|6.

http://dyvys.infb/20 |бl07 L04lЫurma-na-lontskoцо-Ьца!skа-пrоgуlа-роsеrеd-
]rrоуазЬа- sv i dok- dvоh -

Irttps ://wrvw. facebook. com/poizonpanaceya/post sl 12087 7 0899 |857 67

Вересень - дискусiя з Василем Расевичем на тему розташування в'язниць у
м. Львовi в 1941 роцi та про подiТ кiнця червня 1941 р. - MacoBi розстрiли у
львiвських TIopMax.

https ://wrvw. facebook,coln/ihoгderevyanyy/posts/ i 1 08 893 09 58697 62

Протяtгом року проекти з <Iсторичною правдою)): коментар на теми
<Криiвки УПА>, <Щепортацiя кримсько-татарського народу та iнших народiв
Криму в |944>>.

Участь у ceMillapax, круглих столах та iIrших проектах:
Сiчень участь у дискусiТ <<Сrу Wolyri mо2е nas nie dzieliё?> (Захiд

проходив у зzuri Польського театру iM. Гiеронiма Консчки у м. Бидгощi
(Польrца) з нагоди показу театральноi вистави <Сварка> (<Swarka>). Учасники
дебатiв - творцi вистави Itатажина Шенгера та VIiрослав Влекли, а також
iсторики: доктор Гжегох< VIотика, автор книги <Вiд Волинськоi рiзанини до
операцii <<Вiсла>>, та Iгор Щерсв'яний. Модератором дискусii виступив
журналiст часопису <Gazeta Wyborcza> Вiто;tьд Шабловський.
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9 В9 В 1 9 9 5 .2 0 4 а 9 . 1 0 0 0 0 2 4 7 2 4] 5 4Z9_&WBе11 & th е ate r
http ://wwrv.teatrpol ski. pl/czy -tц, оО/оС5О/о 82у!l"С 5%8 4-mо%С 5 %В С e-nas-nie-

dzie|Io/oC 4% 8 7 . html ? l an g:en
be.corrr/rvatclr TwZ V 1

httn://wvb orcza,oll I,7 5 4 1 0,| 9 44 57 8 8.czv-rvolyn-moze-n e-dzielic-debata-o-
sp ektakl u- swarka. l-rtrrr l

Сiчень-ллотий - Оргаrriзацiя 1,а участь у циклi ceMiHapiB на тему "Моя
персональна демократiя: цiнностi, якi нас об'еднують" (ГО "Нашi ВiзiТ",
м.Х{идачiв, ГО "IR[S", Еймс, Айова, США) сiчень-травенъ (Львiв, Жидачiв,
Червоноград, Калуш)

facebook.co to ?fbid: l112 70з54996з6&
1 0572865,107з7 41840. 1 00 7 4а 49 4 590&tчре:З &theater

Лютий - публiчна екскурсiяt мiсцями пам'ятi у Львовi <Чотирикутник
смерт1))
https://rvww.faceb com/permalirrk.php?story fЪid:1 67 7 19 92з477а&id:1000
08з4247вOзб

Березень - розробка та участь у проведеннi iсторичного квесту мiсцями
пам'ятi про Другу cBiToBy вiйну у Львовi в рамках TpeTboi частини
мiжнародного молодiжного проекту "iсторiя починаеться в родинi".

https://rvww.face Ьооk.сопr/tэhоtо.рhр?fЪid: 1 020 1 4603 7 9 58 7 607 &set:a.3 1 В54 t
0970З 86. 107З7 41829 .|7 |91209б 1&tуре:З&thеаtеr

.facebook. oto. ?tЪid:1 319867 614&set:a.З l 854
09703 86. I07 з7 4\829.11 1 :3&tlreater

http://wrvw-.iofc. storychnvi -kvest-tT i stsi ami-p аm i aty-clrasiv-druhoyi -
svitovoyi-vi -u-lvovi rtkr

https ://rvww, facebook. соlп/ihогdеrеч yanyy/posts/ 1 0245 7 4577 бз4948

https ://w,ww. tЪсе bools. com/ostanni а. 1ynka. sontsia/posts l |020 t 57 5 5 47 3067 2
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KBiTeHb - Участь у дискусiТ пiд час ceMiHapy ".Щокументи радянських
спецслужб rrpo лiквiдацiю УГКЩ: три icTopii виживання (о.Гавриiл Костельник,
о.Йосиф Кладочний, о.Микола Хмi:rьовський)" в УКУ.

18 квiтня - участъ у дискусiТ пiд час лекцiТ Фiлiппа де Лара (Францiя) на
тему <<Свропа, нацiТ та нацiоналiзм: без недомовок та упереджень)).

5

htфs://lvww.tacebook.com/photo.php?fb,id:1 000б4661 569441 1&set:a. 1 1 1 1041

http :/iwrvw. d i al о gr"re- о f- generati orr s. org/err { J S /

KBiTeHb - участь у ceMiHapi <Як говорити про минуле через грр (Щентр
MicbKoi icTopii).



Травень - Участь у ceMiHapi <УкраТнцi в'язнi Аушвiцу:iсторiя подiленоi
групи у пограничних умовах) науковоТ спiвробiтницi Музею Олесi Iсаюк в
Украiнському катоJIицькому унiверситетi.

https ://wrvw. facebook. corn/l onckolro/p а.2658Iз7 бз 49 607 \ .627 8 | .265284
| 06882З7 0 l 1 029 5 69 57 а 4 5Э В L б/?tуре:З &tlreater

Червень участь у дискусiТ на ceMiHapi <Спростування мiфiв, щодо
поведiнки греко-ка,голицького духовенства пiд час псевдособору |946 року за
допомогою джерелознавчого аналiзlч документiв радянських спецслужб> (Музеi
icTopiT релiгiТ).

https ://wwrv. fac ebook. соm/чоl odyrnyr.viatro vych/posts/ 1 020666 7 481 465 1 84

1-4 вересня 2016 року в Iвано-Франкiвську участь в експертному ceMiHapi
"Збереження пам'ятi задля побудови дiалогу та примирення в регiонах Украiни"
(органiзатор Молодiжна органiзацiя СТАН при фiнансовiй пiдтримцi National
Endowment fоr Democracy (NED) в рамках проекту "Щiалог та примирення в

регiонах Украiни"). Щiяльнiсть: презентацiя роботи Нацiонального музею-
меморiалу кТюрма на Лонцького>>, участь у дискусiях на теми соцiальноi
пам'ятi та приN,{ирення пам'ятей, травматична пам'ять.

https ://rvww. facebook, corr/ih оrd еrечуа rryy/ti nrel ine/storr,?ut:60&wstatt: l 45 l 6
3 5 2 0 O&wencl: 1 4 8 З 2 5 7 5 9 9 &hash:- 5 | 0З 247 9 489 492а9|}2&раgеfiltеr:3

https ://www. facebook. com/l iul iu. ualposts/ 1 0 1 5445 83 9 lзЗ 4з62

}Ковтень спiвпраця з Громадською iнiцiативою <Остання адреса)
(позначення мiсць пам'ятi про репресованих осiб на будинку де репресована
особа мешкала).

Хtовтень - ceMiHap для ]]чи,l,е:riв icTopii на тему <<Волинська трагедiя чи
рiзня: гrозицii cTopiH>.

Листопад участь у XIII VIандрiвному мiжнародному фестивалi
документапьного Kitlo про права лIодини Docudays UA на Львiвщинi:
модерування та робота в групах (фiлъми: "Мова" (19 листопада), <Люди, якi
прийшли до владиu, uКроулi: кожному ковбоIо лотрiбен свiй KiHb>).

https : //www. fac е book. corn/ihor 'derevvanyy/tirneline/story?ut:бO&wstart: 1 45 | 6
3520O&wend: l 48З257 599&lrash: -25ЗЗ857 67 9В77 | 92 |] 2 &.р agef r ltеr:З

httos:l/www. fасеlэооk. соm/ihогdеrечуапуу/timе l ine/storv?u t:60&wstart:1 45Iб
3 5 20 O&wend: 1 4Вз 25 7 5 99&hash: з б l б 627 82 5 602з 3 67 2 | &раgеfiltеr:з
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24 листопада 20Iб р. участь у Методологiчному ceMiHapi Вiддiлу
соцiальноi антропологii Iнституту народознавства НАН УкраТни на тему
кКультурнi механiзми влади: теоретичнi засади концепцiТ та перспективи
застосування в емпiричних дослiдженнях)) за участi проф. ЮлiТ Сороки.

social lviv.
4 А..t | 1 97 41 407 02з8 l 582507 09 52"l 260 1

Груденъ - сепцiнар для вчителiв icTopii в примiщеннi IVIузею визвольноТ
боротьби на тему <Сильна армiя - запорука незапежностi УкраТни>>, доповiдь на
тему <Вiйськовий досвiд часiв УкраТнськоТ революцiТ та боротьби УПА в
KoHTeKcTi сьогодення)).

Нагороди та вiдзIIачеIIIIя :

Нагорода мiського голови м. Львова кращого працiвника музейних
закладiв м. Львова2016 р. - в номiнацii <Розвиток музейного маркетингу)).

Подяка вiд УКУ (М. Маринович) - за зустрiч та забезпечення екскурсii в
музеi для мiжнародноТ делегацii УКУ до 75-i рiчницi УГГ та 2-го Кримського
фору*у.
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30.01 .20117 - участь у дискусiТ на лекцiТ Олi Гнатюк <Повосннi репресiТ
проти творчих жiнок. Щолi Ярослави IV{узики, Ольги Щучимiнськоi та Олени
Ржепецькоi> (Нацiональний музей-меморiал <Тюрма на Лонцького>).

https ://wwи..youtube.com/watclr'?v:CPccq iarru9I

9-11 березня 2017 року у Сорбоннському унiверситетi (Париж, Францiя)
вiдбувалася мiжнародна конференцiя на тему <Шоа в YKpaTHi. HoBi
перспективи дослiдження Зла в ХХ ст.> (фрачrц. La Shoah en Ukraine: nouvelles
perspectives sur les malheurs du ХХёrпе siёсlе; англ. - The Holocaust in Ukraine:
new perspectives on the evils of the 20th century).

Учасником конференцiТ буu Iгор Щерев'яний старший науковий
спiвробiтник НацiонаJIьного музеtо-меморiалу <Тюрма на Лонцького)), котрий
пiдготував доповiдь ((на два голоси> з Фiлiппом де Лара, доктором фiлософii та
полiтичних наук, r-rрофесором унiверситету Пантеон-Асса, на тему <Мiф про
юдео-бiльшовизм (1939-1945)). У доповiдi професор де Лара розкрив питання
походження та формування мiфу та його роль у нацистськiй полiтицi
екстермiнацiТ евреiв, зокрема впJIив мiфу на колаборацirо нееврейського
населення, нацистськi (гру) на антирадянських настроях та ((виправдання))

насильства. I. Щерев'яний, у своТй частинi доповiдi, звернув увагу на

формування умов iмплементацiТ KoHcTpyKTiB мiфу на теренах Украiни у
довоенний час та особливу роль радянськоi державноi полiтики прихованого
антисемiтизму в 19ЗO-х рр., зокреN,lа анапiз нацiон€шьного складу функцiонерiв
карально-репресивних органiв та роль сврейського населення у соцiальних
експериментах епохи сталiнiзму, що в сукугIностi пiдтверджують штучнiсть
мiфу про (юдео-большезизм)).

https://lvw,uv.facebook.corn/constantin.sisov/posts/102 \242З2707 |9999
https ://www. faceboolc. соm/ilrоrdегеl,\,апyу/роsts/ 1 290 В09 Зз7 67 В|з 6
https://wwrv.facebook.com/photo.plrp?fbid:|2798909з21033 1O&set:a.1 1 1 1041

9898 1 995.20409. 1 00002472475 429&tуре:З &thеаtег

Участь у ceMiHapi <Усгrа iсторiя у Львовi>, (13-1r1.0З.2017)
http s : //rvwrv. fac qb о ok, с одцlе r.,ent s/ 3 В 1 0 5 9 2 489 З 2З 62 l

17 березня 2017 року в Навчально-методичному центрi освiти м. Львова
проведено перший ceMiHap з цикJIу <Щержавний терор в icTopii Украiни ХХ ст.:
мета, механiзми та наслiдки>. I_{икл ceMiHapiB пiдготовлено старшим науковим
спiвробiтником Нацiонального музею-меморiалу <Тюрма на Лонцького)) Iгорем
.Щерев'яний за сприrIння I_{eHTpy правових та полiтичних дослiджень <CIM>.

Мета трьох ceMiHapiB - засудження державного насильства в icTopii та
сьогоденнi. Завдаrttlя курсу донести учасникам iнформацiю про мету,
причини та умови застосування державFIого терору владою, засоби та методи
державного в YKpaTHi та зв'язок з 1,отожними процесами в державах Свропи в
ХХ ст.

Особливу увагу зверI]ено на психосоматичний стан населення пiд час
перебiгу полiтики державного терору та його наслiдки для наступних поколiнь.

о



Увага пiд час ceMiHapiB звертасться також на аналiз державного терору для
суспiльства та моделювання шляхitз подолання травматичноi пам'ятi. Основним
об'сктом аналiзу с нацистський 1,а радянський варiанти тоталiтаризму та iх
практика державного терору.

Пiд час першого ceMiHapy <Передумови та причини зародження
державного терору в ХХ ст.)) учасники розглянули зовнiшнi та
внутрiшньодержавrri чинники формування полiтики державного терору,
з'ясували вплив офiцiйноТ iдеологiТ та особливостi полiтичного устрою в

державах - суб'ектах полiтики державного терору.
https : //r.vww. fac е book. с omliho rdегечуапчч/роý tsl |2В9985 а0 4427 2З 6

: //rvww. fac ebook. соm / ir-rk. ? 7з911457914в&id:1
000\22918401в0

Участь у IV ВсеукраТнська науково-практична конференцiя <Нацiональнi
меншини i колективна пам'ять титульних нацiй: дилеми (не)забуття> (PiBHe, 30-
31.03.2017) iз доповiддrо <ПодiТ у Львовi на початку нацистсько-радянськоi
вiйни (червень-липень 19а1 р.) в украiнсько-сврейському конфлiктi пам'ятей:
конструюваFIня стереотипiв, iсторична ретроспектива та перспективи
подолання).

http : //mnenron ika. ог g. u а/2 0 1 7 l 0 4 l 0 б lkопfегепс е20 1 ] l

Що подальших планiв на 2017 piK:
Участь у жовтлli у мiжнародrriй конференцiТ Iнституту суспiльних

дослiджень Польськоi академii наук (м. Люблiн) на тему <СвреТ в СРСР> iз
доповiддю <Радянська полiтика прихованого антисемiтизму на територii
Захiдноi Украiни в 19З9-1941 рр.>

Наукова редакцiя спогадiв Itатерини Кулявець - учасницi украiнського
визвольного руху 1940-1950-х рр.

В рамках реексIlозицii музеlо, пiдготувати виставки <Сврейський погром у
Львовi лiта 1941>> та <Щоля лIодини 1941го: iсторiя украТнського, польського та
сврейського в'язнiв тtорми на Лонцького)).

1В трав[Iя, прочитати публiчну лекцilо на тему uМiф про (юдео-
большевизм>:формування, iмплементацiя та деконструювання)).
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Рекомендацiя
Iгорю Щерев'яному,

учаснику конкурсу на замiщення вакантноi посади

директора Меморiального музею тоталiтарних режимiв
<<Територiя Терору>

Маю честь бути знайомим iз iсториком Iгорем .Щерев'яним, як науковим

репрезентантом Нацiонального музею-меморiалу <Тюрма на Лонцького>>. I_{e

популярниЙ коментатор численних iсторичних документаJIьних фiльмiв та сюжетiв
у ЗМI завдяки його систематичнiй спiвпрацi з <<Iсторичною правдою з
Вахтангом Кiпiанi>> (ZTK), ЛДТРК, радiо <<Незалежнiсть>>, FМ <Галичинa>) тощо.

Iгор !ерев'яний вiдомий MeHi також як автор науково-популярних iсторичних
видань.

Завдяки особистим iнiцiативам та розробленим тематико-експозицiним планам
Iгоря ,Щерев'яного у Нацiональному музеi-меморiалi вiдбулося кiлька виставок,
серед яких мене найбiльше вр€tзила <<Творчiсть чs Тоталiтаризм>, зреалiзована
2016 р.

Один з найзапитуванiших наукових лекторiв Iгор !ерев'яний зробив
iнновацiйний крок щодо ((омолодження)) аулиторii зацiкавлених iсторiею своТми
iнформативними тематичними лекцiями, iнновацiйними методичними розробками
(квести, семiнари) проте, як говорити з дiтьми iз рiзних нацiональних та соцiальних
середовищ про травматичне минуле та культивувати толерантнiсть, позбуваючись
iдеологiчних стереотипiв.

За участю Iгоря Щерев'яного вiдбулася низка мiжнародних молодiжних
проектiв, зокрема украiнсько-польсько-нiмецький проект <Iсторiя починасться в

родинi>.
Науковець е вiдкритим до спiвпрацi iз колегами з рiзних дослiдницьких

установ, як державних, так i громадських. Своi HayKoBi розробки iсторик
опублiкував у Нiдерландах та представив на мiжнародних конференцiях у Польщi та
ФранцiТ.

З повагою,

29 травня2017

м. Львiв

Зkац
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PeKoMell/l1lцirI

lгорrr Щерсв' яlllol,tl

Iсторик Iгор Щерев'яний працю€ на псlсадi старI]lого i.lаvltового спiвробiтника Нацiонального
музею-меморiалу <Тюрма на Лонцького> вiл 20l0 poKr,.

Саме завдяки авторським дослiдженtIrlN,l Iгоря l{cllet]'rlIl()I-o дiяльностi сумнозвiсноi тюрми на
Лонцького у Львовi стало взагалi п,{оя(JIивим розрtlб:lснllrl liонцепцii музеефiкацii примiщення
колишнього слiдчого iзолятора спецслу>кб трьох okvttaцiйtttlx релtимiв. а згодом - i безпосередне
заснування музею та створення першого стапу ilot,tl сксtttlзrlцii. Дрхiвнi дослiдження iсторик
провадив на грант Львiвськоi MicbKoT раДи" яка бу.ltlt o.IltlиNl iз irriцiaTopiB створення музею поряд iз
громадсьКими оргаНiзацiяIми, Львiвськоtо обласноtо l)il](Olo т,а Слуrкбою безпеки УкраiЪи.

Вiдвiдуючи музеi за кордонопл (CtIIA" ПольItltr. (Dрlrrlцiяr). Iгор !ерев'яний скеровуе свiй
потенцiал та досвiд на модернiзацirо експозицiТ Nzlr,,зctcl <<'l'Io1.1lta на Лонцького>.2015 року BiH
розробив концегlцiю Другого етапу експозицii yKp[lTI]Ci,l(ol,() .]LIс1.1дентського руху, як iдейно так i
сю)Itетно. А також запропонував реекспозtlцiю перlзiсttоt-il BalэiaHTy постiйноi експозицii. Зараз
вiдбуваеться робота над розширенняN,I iсrrуrочоТ et,cttti,iltt{iТ CIO;IicTol,l про iнспiрований нацистами
сврейський погром лiта l941 року, котрий став вiдлr ltllя\,l \Ialcoi]plx розстрiлiв полiтичних в'язнiв
тюрем НКВД.

За даними внутрiшнього соцiолоl.i.tного дclc_.ti,l1;trc,llllrl. tIр()веденого на ocHoBi анкетування
вiдвiдувачiв музею. люди дiзнаються прсl п,lузей r-a iitlt-cl tllэоItсlзицii саме iз повiдомлень у ЗМI,
вiдповiдно вiд коментованих Iгорем !ерев';lнипt, i з tlc,tttt(lli\l ,]l1,1tt.'l]оленням сприймають розгорнутi
подачi iсторичного матерiалу в paN,IKax йсlго llel)collaJlbllIlx еI(скурсiй. OKpiM оуто музейних,
iнформативно розшИренtIх iз залучеttня\,I ilовоl]iдttаii.,цсrltli архirзноТ iнформацii, у доробку Iгоря
Щерев'яного - апробована унiкальна авторська еltскr,,1lсiяt (Llо,I,tlрикутник cyepTi>, що виходить за
MeHi музейних cTiH, охоплюючи зокре]\,Iа l:i I[lталаг ltl-t i |It,гlt.,цс.lti.

Iгор flерев'яний гtостiйно пiдвtrщ\,с, cl]olo ltrllr.lti(lirtlrttirtl беручи участь у тренiнгах та
ceMiHapax iз TeopiT та праItтики л,tузейного рOзвитliу. lll)() tIцо сtзi.ц.tать виданi сертифiкати.

особистими рисами Iгоря fiерев'яtrого с itIitria,t,I,ttltlic,гl,. вiдповiдальнiсть, допитливiсть,
критичне осмислення дiйсностi, здатнiсть,rIо взас]\{одii. спlэяrtоlзirнiсть на досягнення результату.

Професiйнi досягнення науковця бtЛИ вiдзнir,lсtti 20l(l polty премiею ЛМР для музейних
прачiвникiв.

Вiкmорiя CadoBa,
cet;p(lttap ttptttl.,tittttlt .il м I,0 кАсоцiацiя ,музе'iв mа zалерей>>
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Iгор Щерев'яний
моб. тел.063 94I 52з2

e-mail. : ihorderevy апуу @gmail.com

Мотивацiйний лист

Причиною написання цього листа е оголошений Львiвською мiською

радою вiдкритий конкурс на посаду директора Меморiального музею
тоталiтарних режимiв <<Територiя Терорр.

Протягом 7 poKiB працi на посадi старшого наукового працiвника
Нацiонального-музею-меморiалу <Тюрма на Лонцького>> MeHi вдалося

реалiзувати низку актуальних проектiв наукового, суспiльного, освiтнього
характеру. Безпосередньо науковоi працею над темами з icTopiT тюрми на
Лонцького, дiяльностi карЕLльно-репресивних спецслужб радянського та
нацистського тотапiтаризмiв та масових репресiй проти цивiльного населення
було досягнуто для Музею <Тюрма на Лонцького)) високо реноме фаховостi та
авторитету серед iнших профiльних музеiв. Участю в мiжнародних
конференцiях вдалося встановити контакти iз науковими середовищами Польщi
(IPN, PAN) та Францii (Universite PARIS-ASSAS), KoTpi будуть корисними для
подальшоi дiяльностi. Також вдалося н€Lпагодити TicHy спiвпрацю iз
громадськими органiзацiями в Украiнi та зреалiзувати ряд проектiв, зокрема
мiжнародний кIсторiя починаеться з родини) (2016). Завдяки моТй участi у
мистецьких проектах в YKpaiHi та за кордоном (Польща), а також стажуванню в

США (2014) з'явилися iдеi щодо перейняття досвiду шляхом мистецькоТ
вiзуалiзацii артефактiв та явищ травматичноi icTopii.

Впевнений, що мiй набутий досвiд попереднiх poKiB працi, а також
обставини унеможливлення реалiзувати ряд iдей на теперiшньому мiсцi працi
та на посадi старшого наукового спiвробiтника, можуть бути принагiдними для

розвитку Меморiального музею тоталiтарних режимiв <Територiя Терору> та
корисними для освiтнього зростання громади м. Львова.

у.


