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 НовітняНовітня історіяісторія ЧернечоїЧернечої горигори
розпочаласярозпочалася 2222 травнятравня 18611861 рокуроку,,
коликоли нана нійній поховалипоховали ТарасаТараса
ШевченкаШевченка.. КанівціКанівці перейменувалиперейменували
горугору нана ТарасовуТарасову..

 ВВліткулітку 18841884 рокуроку заза народнінародні коштикошти
нана ТарасовійТарасовій горігорі збудувализбудували першийперший
народнийнародний музеймузей КобзаряКобзаря ——
ТарасовуТарасову світлицюсвітлицю,, впорядкуваливпорядкували
йогойого могилумогилу іі встановиливстановили
монументальниймонументальний чавуннийчавунний
пампам''ятникятник--хрестхрест



 СучасногоСучасного виглядувигляду ШевченківськийШевченківський меморіалмеморіал
набувнабув вліткувлітку 19391939 рокуроку зізі встановленнямвстановленням нана могилімогилі
КобзаряКобзаря бронзовогобронзового пампам''ятникаятника іі спорудженнямспорудженням
літературнолітературно--меморіальногомеморіального музеюмузею..

 МузейнийМузейний ансамбльансамбль доповнивдоповнив гранітнийгранітний комплекскомплекс
сходженнясходження 19771977 іі відтворенавідтворена19911991 рокуроку ««ТарасоваТарасова
світлицясвітлиця»» —— першийперший народнийнародний музеймузей ТарасаТараса
ШевченкаШевченка..



 ПриміщенняПриміщення музеюмузею ШевченкаШевченка булобуло збудованезбудоване вв 19351935--3737
рокахроках заза проектомпроектом ВасиляВасиля КричевськогоКричевського,, якогоякого вважаютьвважають
авторомавтором українськогоукраїнського архітектурногоархітектурного модернумодерну.. ЗрозумілоЗрозуміло,,
щощо додо початкупочатку третьоготретього тисячоліттятисячоліття станстан будівлібудівлі погіршивсяпогіршився,,
томутому урядовціурядовці вирішиливирішили терміновотерміново відремонтувативідремонтувати пампам''яткуятку



 МузейнаМузейна колекціяколекція
заповідниказаповідника розміщенарозміщена уу
центральномуцентральному будинкубудинку ––
пампам’’ятціятці архітектуриархітектури першоїпершої
половиниполовини ХХХХ стст. (. (загальназагальна
площаплоща 19321932 квкв..мм.).) іі
нараховуєнараховує понадпонад 2020 тисячтисяч
унікальнихунікальних пампам””ятокяток,,
окрасоюокрасою якихяких єє меморіальнімеморіальні
речіречі тата офортиофорти ТарасаТараса
ШевченкаШевченка,, рідкіснірідкісні виданнявидання
йогойого книгкниг,, високохудожнівисокохудожні
творитвори українськихукраїнських іі
зарубіжнихзарубіжних митцівмитців,, шедевришедеври
народноїнародної художньоїхудожньої
творчостітворчості,, цінніцінні архівніархівні
документидокументи,, фотофото іі
кіноматеріаликіноматеріали,, аудіоаудіо тата
відеозаписивідеозаписи виступіввиступів
знаменитихзнаменитих бандуристівбандуристів іі
кобзарівкобзарів..



 ЗавдякиЗавдяки широкимшироким міжнароднимміжнародним звзв’’язкамязкам
іі співпраціспівпраці зз представникамипредставниками українськоїукраїнської
діаспоридіаспори вв СШАСША,, КанадіКанаді,, ЗахіднійЗахідній ЄвропіЄвропі
музейнамузейна збірказбірка поповниласяпоповнилася сотнямисотнями
ціннихцінних мистецькихмистецьких творівтворів іі виданьвидань,, книгкниг,,
зокремазокрема –– архівомархівом тата художнімихудожніми
роботамироботами родиниродини КричевськихКричевських..



 ПриПри ЗаповідникуЗаповіднику дієдіє картиннакартинна
галереягалерея тата наукованаукова бібліотекабібліотека,, фондифонди
якоїякої сформованісформовані ізіз тематичноїтематичної
книгозбіркикнигозбірки уу 2525 тистис.. примірниківпримірників..
ЗаповідникЗаповідник однимодним зз першихперших вв УкраїніУкраїні
запровадивзапровадив уу роботуроботу компкомп’’ютернуютерну
технікутехніку,, власнимивласними силамисилами видаєвидає
періодичнеперіодичне виданнявидання ““ЧернечаЧернеча горагора””..



 ЩорокуЩороку музеїмузеї ШевченківськогоШевченківського національногонаціонального
заповідниказаповідника відвідуютьвідвідують понадпонад стосто тисячтисяч
туристівтуристів зз УкраїниУкраїни іі десятківдесятків зарубіжнихзарубіжних країнкраїн,,
якіякі нана ТарасовійТарасовій ГоріГорі відкриваютьвідкривають длядля себесебе
чарівнийчарівний дивосвітдивосвіт українськоїукраїнської культурикультури однимодним
ізіз визначнихвизначних творцівтворців якоїякої бувбув іі залишаєтьсязалишається
поетичнийпоетичний іі художнійхудожній генійгеній ТарасаТараса ШевченкаШевченка..


