
Інформація про Музей Олеся Гончара
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Кабінет як лабораторія тексту, де письменник 
творить вічні світи через оповіді... Зайти в кабінет 
письменника - це ніби доторкнутися до самого 
таїнства творчості...

І у  відвідувачів музею є така можливість.

Місце, де вас чекає:

• неординарне вирішення музею;
• цікава експозиція;
• письмовий стіл, за яким творив письменник;
• особиста бібліотека письменника;
• затишна атмосфера.

і

Музей розрахований не лише на читачів, 
поціновувачів і знавців творчості Олеся Гончара, але 
й на тих, хто прагне дізнатися про видатну постать в 
історії українського літературознавства, в історії 
української держави та світової культури. Адже в 
музеї дійсно є на що подивитись!

Олесь Гончар у  своєму кабінеті Родина письменника передала письмовий стіл, 
стілець, крісло, бібліотеку та особисті речі 
письменника аби повного мірою передати атмосферу, 
в якій творив Олесь Терентійович. Кожна річ тут 
особлива і має свій спогад, це момент або постійна 
присутність в історії життя видатного письменника. 
Сподіваємось, кожен відвідувач зможе це відчути!

Музей є структурним підрозділом Інституту 
філології Київського національного університет/ 
імені Тараса Шевченка.

Створений за безпосередньої підтримки та 
активної участі родини письменника (дружини 
Валентини Данилівни і онуки -  письменниці Лесі 
Гончар, чоловіка онуки -  скульптора Руслана Найди), 
а також за сприяння та допомоги президента Малої 
академії наук академіка НАН України Станіслава 
Довгого.

Години роботи.- 
Пн-пт: з 9:00 -1 8 :0 0  
субота: з 9:00 до 14:00 
(за попередньою домовленістю) 
тел. (044) 239-31-98

Адреса офіційної сторінки у Facebook: 
h ttp s://w w w .faceb o o k .co m /h o n ch ar.fo ru m / 
Музей-форум Олеся Гончара -  
Oles H onchar M useum  Forum  
e-mail: honchar.forum @ ukr.net

Музей письменника в Інституті філології 
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

Музейна кімната відтворена за зразками 
кабінету Олеся Терентійовича в будинку Роліт 
(абревіатура назви «Робітник літератури») -  
спорудженого наприкінці 1920-х років 
багатоповерхового будинку кооперативу 
працівників літератури, що на вулиці Богдана 
Хмельницького, 68, де в Києві постійно 
проживав письменник з сім’єю.

https://www.facebook.com/honchar.forum/
mailto:honchar.forum@ukr.net

