Добропілля –
територія змін
КУЛЬТУРНА МАПА МІСТА

Цю публікацію видано за підтримки Європейського
Союзу в рамках проекту «Містки громадської
активності». За зміст цієї публікації відповідають
виключно партнери-виконавці і її жодним чином не
можна вважати такою, що відображає погляди
Європейського Союзу.

Проект «Містки громадської активності» фінансується
Європейським Союзом, Національним фондом на
підтримку демократії та Польсько-Американським
Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в
регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».
Впроваджується проект Центром культурного
менеджменту (Львів) у партнерстві з Українською
бібліотечною асоціацією (Київ), Фондом розвитку
інформаційного суспільства (Варшава) та Благодійним
фондом «Помагаєм» (Дніпро).

ЧОМУ МИ
ЦЕ РОБИМО?
В Україні через історичні обставини недостатньо
розвинені традиції участі, спільного прийняття рішень,
створення та піклування про майбутнє громади. Процес
децентралізації має сенс лише за умови, що громада
готова взяти на себе відповідальність за подальші дії і
має можливість це зробити.
Для цього кожному члену спільноти необхідно бути
впевненим, що його голос буде почутим та важливим.
Тому в межах нашого проекту ми співпрацюємо з
місцевими активістами, які представляють "низові"
ініціативи і мають спроможність для заохочення та
залучення інших мешканців. Ми хочемо дати їм шанс –
знання, навички та компетенції – бути сильними
лідерами, що реформують громади для кращої якості
життя. Ми будуємо мости між людьми, зокрема тими,
хто потребує кардинально змінити своє життя,
громадськими організаціями, органами місцевого
самоврядування, щоб розвивати локальні громади в
Україні.
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ХТО МИ?
Ми є партнерами з України і Польщі, які прагнуть
розвивати громадянське суспільство, працюючи з
різними організаціями та людьми – громадськими та
благодійними організаціями, бібліотеками, закладами
культури. Ми віримо у дієву співпрацю на місцевому та
міжнародному рівнях.

ДЛЯ КОГО МИ
ЦЕ РОБИМО?
Учасниками нашого проекту є громадські організації,
місцеві активісти, внутрішньо переміщені особи,
мешканці, які спільно працюють задля добробуту своїх
громад. Ми готові ділитися здобутим досвідом,
посібниками та ноу-хау, які є і будуть доступні для
інших громад в Україні.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
В МЕЖАХ ПРОЕКТУ?
Проект включає обміни досвідом, промоцію нових
зв’язків і синергій, розвиток підприємництва,
соціально-економічний розвиток, координацію з
існуючими ініціативами та співпрацю з широким колом
зацікавлених сторін, субгрантинг. Сім взаємопов’язаних
компонентів проекту мають на меті сприяти
демократизації українського суспільства,
міжрегіональній інтеграції та створенню соціальноекономічних перспектив для людей, постраждалих від
збройного конфлікту на сході України, зокрема малих
міст.
Невід’ємною частиною проекту є картування ресурсів
громад. Участь у цьому компоненті беруть ініціативні
групи дванадцяти малих міст з Донецької, Запорізької,
Луганської, Львівської та Харківської областей України,
відібрані через відкритий конкурс. Картування ресурсів
відбувається у співпраці з громадськими активістами та
мешканцями за активної участі публічних бібліотек як
центрів громад.
Детальніше про проект можна дізнатися на сайті –
www.bridges.org.ua.
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ДОБРОПІЛЛЯ – ТЕРИТОРІЯ ЗМІН

ВСТУП

«Добропілля – територія
змін» є частиною
компоненту картування
ресурсів громад. До
ініціативної групи
картувальників увійшли
представники громадських
організацій «ДЦМ «Добро»»,
«Центр муніципального
розвитку м. Добропілля» та
працівники Центральної
міської бібліотеки.

Команда проекту

Проект спрямований на
формування у мешканців міста
позиції активного учасника в
процесі прийняття рішень.
Реалізація проекту також
націлена на залучення громади
міста до участі у вивченні
рідного краю, дослідженні
культурного потенціалу міста та
пошуці можливостей його
розвитку.
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Під час реалізації проекту ми виявили нові
виклики, які потребували пошуку спільних
рішень. Наші досягнення наступні:
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Для реалізації проекту до команди
картувальників приєдналися громадські
організації «Східний вітер», «Творці Історії»,
«Громадський простір «Розвиток»», ініціативна
група «Клумбний рух», діалогова група
«Розбудова інфраструктури миру в Україні».
Вивчаючи культурний потенціал міста, кожна
організація виступила експертом з окремого
напряму.
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ДОБРОПІЛЛЯ ВІД
МИНУЛОГО ДО
СЬОГОДЕННЯ

Добропільщина… Її степи були свідками
тисячолітніх історичних подій, над її просторами
проносилися у своїх походах давні кочові
племена, сюди іноді забрідав невеликий
козацький загін, її нескінченні луки чули не одну
чумацьку пісню, і її величний спокій ніщо не
могло порушити.
Заселення цієї території почалося ще у XVII
столітті, за часів правління Катерини ІІ, а
найбільші його темпи спостерігалися у XVIII –
XIX ст. Найстаріше поселення – село Шахове,
засноване у середині ХVIII ст. Пізніше виникають
інші села та хутори нашого краю. Селяни жили
землеробством, благо, родючі землі цьому
вельми сприяли, ловили рибу у повноводних
тоді річках Казенний Торець, Грузька, Водяна,
Бик, розводили худобу в багатих травами
степах. Тож Добропільщина була
сільськогосподарським краєм, надра якого
приховують у собі неабиякий перелік корисних
копалин, насамперед, кам`яного вугілля, а
також кварциту, вогнетривкої глини, піску,
будівельного каменю та мінеральної води.
Саме вугілля визначило існування міста, його
розвиток, менталітет його жителів і особливості
життя.

У першій половині ХІХ ст. на місті нинішнього
Добропілля виник хутір Парасковіївка, який за
даними перепису 1859 року визнаний
населеним пунктом. Ця дата і є фактично
відліком з початку існування майбутнього
Добропілля. З кінця позаминулого століття на
землях Добропільщини почали знаходити
кам`яне вугілля, але промисловий його
видобуток розпочався на початку ХХ століття.

Фото з міського архіву

Почали працювати невеличкі рудники, що
належали поміщикам. За радянських часів у
Добропіллі почалося інтенсивне будівництво
шахт, після Другої світової війни почалася
відбудова, а вже у 1953 році Добропілля набуло
статусу міста. У 60-80 роки ХХ ст. у молодому
шахтарському місті велося інтенсивне
промислове, житлове, соціальне будівництво,
розрізнені рудничні поселення виросли в
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красиве, зелене і світле шахтарське місто. Тут
шахтар, без перебільшення, у кожній родині, а
гірнича справа – справа життя.
У період становлення та розбудови міста увага
приділялась і формуванню культурного
потенціалу Добропілля. У спадок нащадкам
залишились Палац Культури (нині – Центр
культури і дозвілля), Бібліотечна система з 6-ти
бібліотек, Центр дитячої та юнацької творчості,
Музична школа, Палац спорту та Міський парк
культури і відпочинку, хоча сьогодні лише
центральна алея парку може претендувати на
об’єкт культурного відпочинку. Атракціони,
танцювальні майданчики, літній кінотеатр вже
декілька десятиліть не працюють.

використовують інноваційні форми організації
дозвілля – квести, флеш-моби, тренінги, відкриті
майстер-класи, театралізації та імпровізації,
живі бібліотеки та кіноперегляди.
Важливу роль у культурному житті міста
відіграють громадські культурні інституції та
неформальні об’єднання. У результаті співпраці
та партнерства в місті реалізовані проекти,
спрямовані на розвиток потенціалу міста.
Позитивні зміни пов’язані з такими
активностями і подіями, як волонтерський рух,
малий бізнес, скеледром, вуличний кінотеатр,
дебатний клуб та інше. З’являються нові
комерційні та громадські місця для дозвілля
містян: молодіжний центр «ДоброЛаб», ігрова
кімната «Убежище 13», анти-кафе «Чердак»,
арт-кафе «Троллейбус», дитячі та спортивні
майданчики, облаштовуються прибудинкові
території, сквери та алеї. Партнерські стосунки
закладів культури з громадськими
організаціями та ініціативними групами спряють
формуванню нової культури.

Міський парк, 1980-ті роки

Комунальні заклади культури працюють для
задоволення культурних, естетичних та
духовних потреб населення. За їх
безпосередньої участі в місті організовуються
найбільші культурні події, такі як День молоді,
День міста, День шахтаря та ін. Працівники
культури в своїй роботі все частіше
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КУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ
ДОБРОПІЛЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Соціокультурне дослідження, яке проводилось
учасниками ініціативної групи проекту
«Добропілля – територія змін», було
спрямоване на виявлення ресурсів та потенціалу
для задоволення культурних, естетичних та
духовних потреб мешканців Добропілля та
формування нової культурної політики міста.
Дане дослідження проводилось методами
опитування, фокус-груп, круглих столів і було
націлене не лише на отримання інформації, але
й на активізацію громадян та створення
простору для дискусій і обміну думками.
Дослідницькі питання:


Які культурно-естетичні потреби мають
жителі Добропілля та як вони оцінюють
наявний культурний ресурс міста?



Які фактори позитивно чи негативно
впливають на розвиток культурної
політики міста?

Використані інструменти:
Під час реалізації проекту було проведено
анкетування, в якому взяли участь 357 осіб.
Деякі питання анкети були відкриті. Кожен з
опитуваних міг зазначити декілька відповідей.

усі категорії. Для вивчення думки різних груп
населення перед анкетерами стояло завдання
охопити якомога більшу кількість представників
різних вікових груп.
Також з метою виявлення культурної ситуації в
місті були проведені фокус-групи, круглі столи,
засідання у форматі «світового кафе».
Учасниками заходів стали пересічні громадяни
міста, представники сфери культури та
громадські активісти. Нам було важливо
сформувати цілісну «мапу» культурних ресурсів
та виявити потреби громади для створення
нового культурного продукту, а також
налагодити зв’язки у соціокультурній діяльності
між представниками різних структур. Загалом в
обговореннях взяли участь 125 осіб.
Ще однією формою дослідницького процесу
стали пошукові веломаршрути. Для
встановлення культурної ідентичності міста та
виявлення туристичних об’єктів команда
картувальників організувала три велосипедні
прогулянки околицями міста. 60 осіб різних
вікових категорій долучились до процесу
вивчення історичної, культурної, духовної та
природничої спадщини Добропільщини. Під час
проїзду веломаршрутами учасники
спілкувалися, обмінювалися думками, що
сприяло формуванню ментальної цілісності
групи, а також усвідомленню образу свого міста
та його потенціалу. Це була культурна,
краєзнавча ініціатива, яка дозволила
продемонструвати приклад активного
відпочинку для інших мешканців.

Анкета була у різних форматах (електронна й
друкована) та розповсюджувалась у декілька
способів. Електронні анкети поширювались на
сайтах міста та в соціальних мережах, друковані
анкети розповсюджували учасники розширеної
робочої групи проекту, які ставили питання та
записували відповіді.
Дане дослідження не може бути
репрезентативним, оскільки не була
використана процедура випадкової вибірки та
інші професійні соціологічні процедури, які
вимагають залучення фахівців, багато часу і
великих коштів, і яких у подібних дослідженнях
майже ніколи не використовують. Онлайнопитування відобразило думку переважно
молодіжної аудиторії, хоча було розраховане на

Засідання фокус-групи з молоддю
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КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОТРЕБИ
ДОБРОПІЛЬЦІВ ТА КУЛЬТУРНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
Поняття «культура» об'єднує в собі науку та
освіту, мистецтво, мораль, спосіб життя та
світогляд. У контексті нашого дослідження
«культура» розглядалася як комплекс
естетичних, інтелектуальних, духовних
цінностей суспільства. У процесі картування
мешканці міста додавали до культурної мапи
спортивні заклади і споруди, бо громада вважає
спорт частиною активного дозвілля. А способи
організації дозвілля добропільців є показником
культурного розвитку.
Під час дослідження були використані
електрона та друкована форма анкет, 357
респондентів висловили свою думку з приводу
культурного життя в місті (діагр. №1).
Діагр.№1 Респонденти за віком; N=357

З чим же пов’язують культурне життя в місті
добропільці?
Відповіді на це питання були об’єднані у шість
основних груп:


комунальні заклади культури,



міські заходи,



зелені зони відпочинку,



гастрономічні заклади,



спортивні майданчики


розважальні заклади.
Загальне уявлення опитаних мешканців про
культурне життя в Добропіллі представлене у
діагр. №2. Відносно рівною мірою на
формування культурного продукту в місті
впливають заклади культури, великі міські
заходи та гастрономічні заклади (кав’ярні, арткафе, антикафе). 17% опитаних пов’язують
культуру з організацією дозвілля в зелених
зонах, 15% віддають перевагу розважальним
закладам (нічні клуби, дискотеки) і 11%
респондентів є прихильниками активного
відпочинку та спорту.

Діагр.№2 Культурне життя міста
(відповіді респондентів всіх вікових категорій); N=357
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Діагр.№3 Культурне життя міста; N=357

Як розподілилось культурне життя міста серед
окремих вікових груп, показано у діагр. № 3.
Юнацька та молодіжна аудиторія опитаних
пов’язує культурне життя Добропілля,
насамперед, з розважальними та
гастрономічними закладами (нічні клуби,
дискотеки, піцерії, кав’ярні), наступними у
списку йдуть зелені зони, парки, сквери,
спортивні майданчики і загальноміські заходи.
Найменш значимі, на думку молоді, заклади
культури.
Пріоритети середньої вікової категорії
респондентів щодо культури в місті
сформувались у зворотному напрямку. Опитані
надали перевагу комунальним закладам
культури, міським заходам, зеленим зонам
відпочинку та гастрономічним закладам, менш
популярні серед цієї категорії спортивні
майданчики та розважальні заклади.

Серед культурних уподобань респондентів
найпопулярнішими є музика та кіно, менш
популярні – література, спорт, живопис, танці
(діагр. №4).

Категорія 55+ культурне життя міста пов’язує,
насамперед, із закладами культури та зеленими
зонами відпочинку, потім – з міськими
заходами.
Щоб сформувати портрет пересічного
добропільця, опитуваним пропонували
визначити особисті інтереси в сфері культурного
розмаїття. На відміну від всіх інших, це питання
було напівзакритим – пропонувалися готові
варіанти відповідей, а крім того, респондент міг
назвати свій варіант.

Діагр.№4
Культурні уподобання
респондентів всіх
вікових категорій; N=357

Діагр.№5 Особисті інтереси респондентів в сфері культурного
розмаїття (за віковим розподілом); N=357

Віковий розподіл уподобань (діагр. №5)
показав, що юнацтво і молодь найбільше
цікавиться музикою та кіно Представники
категорії віку 36 – 54 рр. особисті інтереси у
сфері культури в рівних частках розподілили між
музикою, кіно, літературою і читанням. Старша
вікова категорія також надає перевагу кіно та
читанню.
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Питання анкети про найцікавіші місця в нашому
місті було відкритим, оскільки нам було
важливо зібрати найповніші та найзмістовніші
відповіді.
На думку опитаних, найцікавішими місцями
Добропілля, які можна рекомендувати відвідати
гостям міста, є Центральна площа ім.Арутюнова,
Дитячий майданчик у міському парку, бо там
красиво, можна посидіти, відпочити, зробити
фото на згадку. Згадувались також Центр
культури і дозвілля та Центральна міська
бібліотека. Ці установи приваблюють
безкоштовним доступом до Інтернету, також тут
можна ознайомитись з роботами місцевих
художників, фотографів та інших майстрів, час
від часу виставки змінюються, але завжди
можна знайти щось цікаве.

ФОТОСУШКА В ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ Фото Максима Аношка

«Які культурні об’єкти, заклади, заходи чи події
ви б запропонували впровадити в нашому
місті?»

ФОТОСУШКА В ЦЕНТРІ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ Фото Максима Аношка

Любителям екстриму респонденти пропонують
прогулянку навколо териконів, а прихильникам
природних середовищ рекомендують відвідати
Заказник «Гектова балка» та Живлюще джерело
у с. Святогорівка. Шанувальників запашної кави
та смачної їжі можна запросити у кав’ярні
«Забойный кофе», «Троллейбус», «My Family».

Пропозицій щодо урізноманітнення культурного
життя в місті було чимало, у діаграмі № 6
узагальнено найпопулярніші відповіді (відсотки
не сумуються до 100%, оскільки респонденти
мали змогу назвати більше одного
заходу/об’єкту). Варто зазначити, що в поняття
«музей» респонденти закладають ширше
бачення, ніж традиційне сховище експонатів. На
думку опитаних, це має бути інтерактивний
простір, де відвідувачі, окрім пізнавальної
інформації, отримають можливість створити
щось своїми руками, спробувати попрацювати
на ткацькому чи гончарному верстаті,
намалювати картину тощо. Сучасний музей має
стати локацією для активного пізнавального
дозвілля.
Діагр.№6 Найбільш популярні пропозиції
щодо культурних впроваджень в місті; N=357

Не варто відвідувати в Добропіллі темні
неосвітлені вулиці, а таких у місті чимало, також
міський парк (неоздоблену його частину),
міський став, «цілодобові наливайки» та селища
навколо шахт. За словами респондентів, – «це
бруднющі плями міста, за які соромно».
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Басейн, каток та боулінг важко назвати
осередками культури, проте подібні місця
приваблюють молодь. Розвиток таких локацій у
місті відкриє нові можливості для активного
дозвілля мешканців.

Питання щодо культурних інновацій заохотило
багатьох опитуваних до розгорнутих відповідей.
Це свідчить про актуальність і болючість питань
щодо культурного дозвілля в місті.

Під час анкетування намагались з’ясувати, хто чи
що може стати культурним символом нашого
міста. 67% опитаних пов’язують символи міста з
вугільною промисловістю (шахтар, терикон,
Шубін – хранитель шахт та ін.). 33%
респондентів не змогли визначитися.
Зафіксовано одне згадування про молоду
художницю Добропілля Анну Бєрєзіну, яка
створила панно міста.

І ще одна цитата: «Культурним символом
міста може бути збірний образ людей, які
навчають нашу молодь та надають їм
натхнення та змогу для подальшого
розвитку».
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Спілкування з мешканцями міста у форматі
індивідуальних інтерв’ю, «світового кафе»,
фокус-груп та круглих столів дало можливість
грунтовніше і детальніше дослідити рівень
культури в місті. До обговорень були запрошені
представники різних вікових груп та напрямів
діяльності. Зустрічались окремими і змішаними
групами, поєднували працівників закладів
культури з їх відвідувачами, вибудовували
діалог між владою та неурядовими
організаціями, шукали шляхи взаємодії громади
і влади. Найбільш ефективними інструментами
взаємодії, на думку учасників обговорення,
стали: особистий прийом громадян, засідання
громадської та молодіжної ради, подання
проектних заявок у конкурсах міні-грантів
«Громада своїми руками», «Громадський
бюджет».
На зустрічах обговорювали 2 найважливіших
питання:
/

/

З чого складається культура в місті
сьогодні та хто впливає на її
формування?
Як перетворити Добропілля на
культурну перлину Сходу України?

Молодь вражала креативом і неформальним
підходом до питань. У закладах культури
пропонували проводити нічні заходи,
облаштовувати відкриті простори для вільного
перебування, зони вільного читання, зони
творчості, зони комфорту (і відпочити, і
перекусити). Юнацтву важливі комфортний
простір, нестандартні дизайнерські та
архітектурні рішення в приміщеннях, поєднання
традиційних підходів з інноваційними
технологіями. Їм би хотілось привнести в
заклади культури більше сучасності, активності,
оновленості.

Молода частина користувачів пропонує вийти за
межі стандартів та розвивати екстремальний
туризм (спуски в шахту, екскурсії по териконах,
спортивні змагання в ярах за містом тощо).
Цитата: «Слухати молодь потрібно більше.
Старше покоління більш консервативне,
ностальгує за минулим. Натомість, моя
думка, молоді потрібно більше простору,
підтримки для розвитку, щоб вони хотіли
розвивати своє місто, країну».
Жінка 36-54 рр.
Старша та середня вікові категорії дотримуються
більш консервативного погляду стосовно роботи
будинків культури, бібліотек, музичних шкіл.
Для них важливі компетентність та
професіоналізм працівників. Висловлювались
думки про необхідність створення гуртків та
клубів за інтересами для різних категорій,
організацію зустрічей з цікавими людьми тощо.
Представники громадських організацій націлені
на проведення масштабних щорічних
фестивалів, створення арт-резиденцій,
впровадження осередків неформальної освіти,
коворкінгів, створення тематичних ресторанів,
розвиток зеленого туризму.
Під час досліджень та обговорень окреслилась
проблема поінформованості жителів про
культурні події в місті. Оперативне
інформування через інтернет-ресурси не завжди
знаходить свого адресата. Всі категорії учасників
обговорення зійшлись у думках про недостатній
рівень інформування в місті. Відсутність
інформації про події в місті впливає на
відвідуваність заходів. Достовірним і
ефективним джерелом поширення інформації в
місті залишається «сарафанне радіо» і
традиційна друкована реклама. Інформаційні
лакуни впливають також на обізнаність городян
про «своїх героїв». Добропільські таланти
стають лауреатами всеукраїнських та
міжнародних фестивалів і конкурсів, а земляки
не знають про їх досягнення. Формування
якісної інформаційної кампанії – ще один
виклик, який бере на себе активна спільнота
міста.

ШАХТАРСЬКІ ПЕРЕГОНИ Фото Олександра Фоміна
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Вдалим дослідницьким експериментом стали
велосипедні пошукові маршрути, які об’єднали
представників різних вікових груп. Любителі
активного та пізнавального відпочинку
подорожували мальовничими околицями міста,
шукали нових альтернативних можливостей для
задоволення культурних потреб громади та
відкривали історично цінні об’єкти
Добропільщини. Експертами та провідниками в
цьому напрямку стали представники
громадської організації прихильників активного
способу життя «Східний вітер». Олександр
Гоголь та Олександр Петренко розробляють
неформальні дослідницькі палеоботанічні
експедиції в місця виходу гірських порід на
поверхню, організовують велопробіги, пошукові
експедиції та мріють про розвиток
альтернативних видів відпочинку і створення
інтерактивного краєзнавчого музею, який стане
майданчиком для дослідження міста.

Фото Сергія Безбородька

Якими б фантастичними та нереальними
здавалися нам вигадки учасників
дослідницького процесу, на них необхідно
звертати увагу. У світі є багато прикладів
поєднання традиційного і неформального,
промислового та мистецького, урбаністичного
та екологічного. Нам є над чим працювати.



розкриття і презентації великого
творчого, культурного та людського
потенціалу;



пошуку і впровадження нових шляхів
розвитку міста.

Першими для налагодження взаємодії стали
представники громадського сектору. Неурядові
організації провадять активну діяльність в
межах своїх пріоритетних завдань та грантових
пропозицій. За участі громадського сектору в
місті було реалізовано багато творчих,
навчальних та благодійних програм, але із
завершенням проектів починає згасати і
активність самої програми. Помітними стають
проблеми сталості та подальшої життєдіяльності
проектів. Тому представникам громадських
організацій було запропоновано об’єднати свої
зусилля для подальшої співпраці. Діалогова
група надала експертну підтримку у проведенні
зустрічі, присвяченій питанням налагодження
діалогу і взаємодії між представниками
громадського сектору.
На прикладі проекту «Картування громад» було
представлено позитивний досвід командної
роботи над проектом, коли учасники проекту
об’єднали наявні технічні, людські,
інтелектуальні та матеріальні ресурси для
спільної роботи. Підсумком обговорень стала
пропозиція створення «банку громадських
ресурсів», де кожна організація зазначить власні
матеріальні, інтелектуальні, людські ресурси,
пріоритети своєї діяльності, програми, де можна
командно взяти участь. Сподіваємось, що
подібний банк дозволить ефективніше
створювати команди для спільних і сталих
проектів.

Результати дослідження показали, що мешканці
міста, незалежно від віку та виду діяльності,
переймаються питаннями створення якісного
культурного продукту та формуванням
позитивного іміджу міста.
Зміни і перетворення можливі за умови:


налагодженого конструктивного діалогу
і взаємодії різних структур;

Діалог, присвячений питанням взаємодії представників громадського сектору
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НА ШЛЯХУ ДО ЗМІН
Впродовж шести місяців команда
картувальників у процесі інтенсивної роботи
тісно співпрацювала із зацікавленими
сторонами (представниками закладів культури,
неурядових організацій та представниками
влади), досліджувала культурну складову
Добропільщини та можливості подальшого
розвиту культури в місті.
Культура – основа розвитку особистості та
суспільства. Вона є результатом багатовікових
творчих проявів і у широкому тлумаченні
включає в себе системи цінностей, традицій і
вірувань та визначає спосіб життя особистості й
суспільства в цілому.
Жителі міста поняття «культура» частіше
ототожнюють з мистецтвом або дозвіллям. На
думку одних, якщо в місті немає театрів, музеїв,
галерей та кінотеатрів, то й культури немає. Інші
організовують дозвілля у розважальних
закладах та сервісах харчування, таким чином
задовольняють свої культурні потреби.
Насправді, культура тісно пов’язана з різними
сферами інфраструктури міста – освітою,
спортом, охороною природних ресурсів,
охороною здоров’я, сервісною складовою та
бізнесом. Тож матеріали, напрацьовані у
дослідженні, можуть бути корисними в різних
сферах розвитку міста.
У світі існують приклади, коли індустріальні
об’єкти стають частиною культурного спадку, а
культурний ресурс є частиною стратегії розвитку
малих міст.
Дослідження культурного простору Добропілля
дало поштовх до переосмислення потенціалу
нашого міста, пошуку його ідентичності,
створення унікального продукту, який
сприятиме формуванню позитивного іміджу
міста серед його мешканців та забезпечить
привабливість міста для гостей.
Процес картування дав можливість місцевій
громаді та культурній спільноті окреслити
проблемні питання та запропонувати шляхи
їхнього вирішення.

І. ПІДВИЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ
СЕКТОРІВ НАВКОЛО КУЛЬТУРНИХ
ПРОЦЕСІВ
Налагодження конструктивної взаємодії між
трьома силами – державними структурами,
комерційними підприємствами та
громадськими (неприбутковими,
недержавними) організаціями дасть змогу
урізноманітнити культурне середовище,
зробити його більш динамічним. Кожна з трьох
сторін має свій ресурс і потенціал, які необхідно
об’єднати для створення цікавого і якісного
продукту. Обговорення, дискусії, дослідження
спонукають народження нових ідей. Важливо,
коли люди, які мають спільні інтереси і цілі,
збираються разом, об’єднують зусилля,
обмінюються ідеями і починають створювати
спільні проекти, де кожна із зацікавлених сторін
відчуватиме свою причетність і співучасть.
Для налагодження взаємодії можна
використати наступні інструменти комунікації та
впливу:
/

Створення дієвої громадської ради з
питань культури при міській державній
адміністрації, до якої увійдуть
представники творчої інтелігенції та
активні мешканці міста;

/

Започаткування систематичного
проведення круглих столів з питань
культури із залученням експертів з
різних галузей та громадськості;

/

Розширення робочих груп та
організаційних комітетів з підготовки та
проведення загальноміських заходів із
залученням представників
громадськості.

/

У людей має бути можливість
ефективно та комфортно взаємодіяти
між собою та представниками влади,
місто має прислухатися до пропозицій,
що надходять від громади.

Коментар: «У місті готується реконструкція
об’єктів. Класно, але вкотре ніхто не питає
думки людей. Чого хочуть мешканці? А потім
дивуються, чому жителі міста не виявляють
інтересу до того, що відбувається навколо
них».
Сергій, громадський активіст, 34 роки
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декоративно-ужиткового, музичного і
театрального мистецтва; проведення
фестивалів, впровадження нових послуг
для користувачів та підтримку нових
видів творчості (альтернативна музика,
анімація, спрей-арт та ін.); перегляд
режиму роботи закладів, організація їх
роботи у зручний для користувачів час;

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ
КУЛЬТУРИ МІСТА ДОБРОПІЛЛЯ
ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ
ВИМОГ СПОЖИВАЧІВ
КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТУ
На сьогодні місто має базову мережу закладів
культури – бібліотеки, Центр культури і дозвілля
(Палац культури), музичну школу. Культурний
потенціал міста підтримують також заклади
позашкільної освіти: Центр дитячої та юнацької
творчості та Центр туризму і краєзнавства. До
організації культурного дозвілля мешканців
міста долучаються неурядові організації та
ініціативні групи, що організовують події різного
характеру. Щороку спільними зусиллями
представників культурного кластеру в
Добропіллі проводиться близько 500 масових
заходів, різних за формами і тематичними
напрямами, але відвідуваність залишається
низькою. Працівники закладів культури поволі
змінюють методи роботи з відвідувачами,
використовують активні форми, такі як квести,
кінолекторії, тематичні вечірки, дебатні клуби та
ін. Але прагнення працівників недостатньо, для
процесу модернізації необхідний системний
підхід, а саме:


підвищення компетенцій працівників
закладів культури шляхом організації
професійних майстер-класів, форумів,
конференцій та навчань культурному
менеджменту, фандрайзингу,
залучення експертів з суміжних сфер
діяльності та вивчення позитивного
досвіду колег, забезпечення доступу до
таких навчань;



використання закладів культури як
платформи для реалізації соціальних,
мистецьких, творчих проектів,
ініційованих активною молоддю,
творчими спільнотами тощо;



реорганізація закладів культури у
сучасні інформаційні
багатофункціональні центри культури і
дозвілля через укріплення матеріальнотехнічної бази; підтримку народної
творчості, образотворчого та



запровадження нових форм діяльності
закладів культури з урахуванням
європейського досвіду та
впровадження сучасних інформаційних
технологій;



створення креативних просторів,
залучення цікавих людей, проведення
різних мистецьких акцій, які розкриють
потенціал нових учасників творчого
процесу;



використання ландшафтних ресурсів
для організації зон відпочинку та
дозвілля, реконструкція парків і скверів,
облаштування вуличних кінотеатрів,
«вільних» сцен та майданчиків для
танців. Створення неординарних
інтерактивних заходів для громадян, на
відкритих громадських територіях, що
сприятимуть активному залученню
мешканців міста;



дослідження і збереження культурнодуховної спадщини, пошук
можливостей для розвитку
туристичного потенціалу міста.
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ІІІ. СТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРТАЛУ ТА
АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ
НАВКОЛО КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

неурядовим організаціям та
ініціативним групам шукати партнерів
для реалізації спільних проектів.

Для анонсування заходів, подій та популяризації
своєї діяльності більшість організацій
використовують інтернет-ресурси: власні вебсайти, соціальні мережі, новинні портали міста.
Рідше звертаються до друкованих видань (в
місті видається єдина газета «Новий шлях»),
власного каналу телебачення і радіо місто не
має. Традиційними каналами поширення
інформації в Добропіллі залишаються друковані
афіші та особисті контакти. Але часто можна
почути від мешканців, що вони не знали про ті
чи інші події, хоча інформація
розповсюджувалась різними джерелами.
Неефективна комунікація стає причиною низької
активності та включеності громади в різні
процеси. Доступ до суспільної інформації є
визначальним для життя громадян. Створення
локального інформаційного ресурсу є важливим
завданням як для громадського сектору, так і
для бізнесу та влади. Потрібно розуміти:


зміни в системі інформування можливі
при поєднанні віртуального і фізичного
доступу до інформації (друк та
розміщення афіш, використання
рекламних площин для анонсування
подій, використання гучномовців тощо),
залучення різних каналів комунікації та
створення якісних повідомлень;



інформаційний портал забезпечить
структурований доступ до інформації та
стане платформою для анонсування всіх
мистецьких акцій, конкурсів, заходів,
що відбуваються в місті;



інформаційний ресурс створить рівні
можливості для органів влади,
недержавних організацій, закладів
культури та освіти, бізнесових структур,
щоб презентувати себе перед
громадою;



подібний ресурс має бути орієнтований
на поширення знань та досвіду як серед
представників культурного сектору, так і
серед широкої аудиторії, що дозволить

Ідея створення подібного ресурсу належить
учасникам тренінгу «Активне громадянство
та захист суспільних інтересів» та знайшла
підтримку у місцевої влади.

ІV. СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
КУЛЬТУРИ В МІСТІ ДОБРОПІЛЛЯ.
ВКЛЮЧЕННЯ ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ У ЗАГАЛЬНУ
СТРАТЕГІЮ МІСТА
Сьогодні місто працює на виконання пунктів
«Стратегії розвитку Добропілля на 2016 –
2020 рр.». Пріоритетними напрямами стратегії є
енергоефективність, економічний розвиток,
підтримка соціальної інфраструктури міста.
Заходи щодо розвитку галузі культури до
документу не внесені.
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Розроблення стратегії розвитку галузі дозволить
окреслити основні напрями діяльності в сфері
культури і творчості, визначити головні завдання
для всіх учасників культурно-мистецьких
процесів. Основним пріоритетом стратегії має
стати громада зі своїми традиціями,
ідентичністю і творчим потенціалом, зі своїм
баченням подальшого розвитку культурного
середовища в місті.

V. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕРЕД
ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Налагодження стабільного та ефективного
зв’язку між бізнесом і громадою сприятиме
вирішенню соціальних проблем міста на засадах
добровільності та взаємовигоди. Активна
соціальна позиція підприємців має полягати в
гармонійному співіснуванні, взаємодії та
постійному діалозі з суспільством, участі у
вирішенні найгостріших соціальних проблем.
Об’єднання підприємців у бізнес-клуб та
формування соціального фінансового фонду
дасть можливість підтримати громадські
ініціативи, інноваційні проекти, розвиток
соціальної і творчої активності населення. На
місцевому рівні також необхідно стимулювати
розвиток креативних індустрій, насичених
різноманітним творчим змістом.
Для вирішення цих завдань потрібно об’єднати
ресурси громади і приватні ініціативи та
забезпечити підтримку з боку органів місцевого
самоврядування. Через трансформації в
культурному середовищі міста суспільство
виходить на новий рівень, формується активний,
творчий інтелект і висока духовність
особистості, зростає інтелектуальний потенціал
громади.
Невирішеним на сьогодні залишилось питання
історичної та культурної ідентичності міста.
Молодість шахтарського міста не може бути
виправданням. Адже наша земля пам’ятає
чимало подій, людей і ремесл, які незаслужено
забуті, частково втрачені, не досліджені, не
вивчені. І наше завдання шукати і знайти ТЕ,
навколо чого об’єднається громада, ТЕ, що буде

цінувати і поважати кожен місцевий житель і
гість міста, ТЕ, чим можна пишатися.

ВИСНОВКИ
Картування громад – це довготривалий і
непростий дослідницький процес, що дозволяє
виявити цінності мешканців, проаналізувати
потенціал громади, окреслити актуальні
питання та привернути увагу влади до потреб
мешканців міста. Найголовнішою цінністю
картування є те, що кожна людина має
можливість долучитись до цього процесу.
Непросто ламати «бар’єри у головах людей» –
більшість не готова до проявів громадської
активності, в суспільстві панує відчуття зневіри в
те, що бажання пересічних громадян будуть
почуті та втілені в життя. Люди не звикли до
того, що в них цікавляться їх думкою, їх
баченням, їх бажаннями. Процес картування
дозволяє побудувати взаємну довіру, сприяє
відкритості людей, вони починають цікавитись
тим, що відбувається в суспільстві та змінюють
своє ставлення до цього. Жителі починають
розуміти, що вони можуть впливати на
прийняття важливих рішень. Але розуміти і
діяти – це різні речі, тому громадським
активістам та лідерам ще багато необхідно
зробити, аби не змарнувати перших проявів
низової ініціативи, активізму і довіри.
На одній із зустрічей керівництва міста з
представниками активних громадських
об’єднань перший заступник міського голови
Олексій Кормільцев зазначив, що ті небайдужі
активісти, які зібралися в залі, вже зробили
чималий внесок у розвиток міста: реалізація
соціально важливих проектів, благоустрій міста,
розвиток культури та дозвілля, патріотичне
виховання. Олексій Володимирович підкреслив,
що наразі основне завдання – діяльністю
активної меншості зацікавити пасивну більшість.
Тож найближчим часом учасники круглого столу
вирішили розробити спільний план заходів та
поступово розвивати громадянське суспільство
(див. також http://mrd.gov.ua/novyny/3010kruglij-stil-z-gromadskistyu ).
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ІСТОРІЇ ПАРТНЕРСТВА
ТА УСПІХУ
КЕЙС 1. «ФЕСТИВАЛЬ
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ» ВІД
ГО «ТВОРЦІ ІСТОРІЇ»
Ідея об’єднання, взаємодії та співпраці
проходила червоною ниткою на всіх етапах
дослідження і врешті окреслилась в проекті
«Фестиваль громадських ініціатив».
Мета проекту: створення потужної мережі
громадських організацій, ініціативних груп та
ЗМІ для відстоювання інтересів громади перед
владою, а також для реалізації спільних
ініціатив.
Даний проект являє собою захід з обміну
досвідом та знайомства між громадськими
організаціями та ініціативними групами
Добропільщини і молодіжними платформами
Новогродівки, Покровська. Ми ж хочемо
посилити і об'єднати ресурси ініціативних груп і
ГО, які представляють громадськість та їхні
інтереси, познайомити один з одним і
реалізовувати спільно ініціативи. Сам фестиваль
буде складатися з двох частин. Перша частина
включатиме в себе знайомство і презентації
діяльності некомерційних організацій та
ініціативних груп у форматі живого спілкування.
Це можуть бути майстер-класи, семінари, живі
бібліотеки тощо. Деякі організації можуть
представити себе через презентацію своєї
діяльності. Ті, хто займаються танцями – у
вигляді танцю, ті, хто займається відео – у
вигляді своїх відеоробіт. Також буде
представлена ідея сайту – платформи, де всі
організації можуть викласти свої дані, знайти
контакти інших активістів, ЗМІ, побачити, хто
чим займається. Друга частина – це виступ
музичних груп. Учасники фестивалю зможуть
провести час в приємній атмосфері,
поспілкуватися особисто між собою і налагодити
знайомства. До фестивалю будуть залучені
місцеві ГО, ініціативні групи, представники
влади, ЗМІ та музичні групи. Після закінчення
фестивалю ми проведемо інтерв'ю з усіма
представниками для наповнення інтернетплатформи про громадські ініціативи, а також
почнемо спільну роботу з підготовки щорічного
«Фестивалю ініціатив».

КЕЙС 2. «ВІРУСНІ ПРОЕКТИ АБО
ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ»
У Добропіллі реалізація проекту «Картування
ресурсів громад» співпала з реалізацією інших
наближених за тематикою проектів – це
урбаністично-культурна програма розвитку міст
«Код Міста», «Метамісто: Схід» та проект
«Місто-сад», присвячений формуванню в
Україні громадянського суспільства шляхом
розвитку культури та публічних просторів. До
Добропілля завітали експерти з різних
напрямків – урбаністи, ландшафтні дизайнери,
архітектори, художники, активісти культури,
люди, які мають досвід реалізації дослідницьких
проектів. Ініціативна група картувальників
знаходилась у тісному контакті з командами
проектів «Код Міста» та «Місто-сад», ми разом
шукали можливості для підтримки ідей, що
надходили від мешканців.
Проект «Метамісто: Схід» дозволив по-новому
поглянути на місто. Перформанс, дослідження,
семінари і навчальні тренінги показали
учасникам проекту новий підхід у формуванні
простору навколо себе, нові дизайнерські та
архітектурні рішення щодо використання та
поєднання природних матеріалів, текстур і
кольорів. Практичне застосування нових знань і
навичок було представлено у вигляді
багатофункціональної велопарковки та
металевої скульптури «громовідвід».
Як показали дослідження, у громаді є запит на
створення вільного простору для взаємодій, а
проект «Місто-сад» може допомогти втілити в
життя ідею небайдужих добропільців.
Незабаром в місті з’явиться новий культурний
простір «Сквер ХХІ» (див.
https://www.facebook.com/skver21/). Активні
жителі міста разом з командою проекту
декілька місяців розробляли архітектурний план
та концепцію нового скверу в екостилі, який
стане місцем креативу та свободи. Екологічна
складова нового простору має важливе
значення для громади. Обговорюючи дизайн та
функціональне призначення майбутньої локації,
місцеві активісти щоразу звертались до
прикладів ландшафтної архітектури, які
наводили експерти «Метамісто: Схід».
Три окремі проекти поєдналися в спільний рух
активізму та синергії завдяки мешканцям міста,
які, накопичуючи знання, генерують ідеї,
об’єднуються навколо них та шукають
можливостей для їхнього втілення.
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ДОДАТОК 1
Добропілля – територія змін
Анкета
Дорогі друзі, відповідаючи на питання анкети,
Ви допомагаєте створювати якісний культурний
простір в Добропіллі. Щиро вдячні за Ваш
внесок у розкриття культурного потенціалу
нашого міста.

ДОДАТОК 2
Веломаршрути
Маршрут №1 «Дикий цвіт», відвідування
заказника «Гектова балка»
м. Добропілля – с. Никанорівка – м. Добропілля
(25 км)

З якими об’єктами, закладами, заходами чи
подіями ви пов’язуєте культурне життя
Добропілля?

До якої сфери культурного розмаїття відносяться
ваші особисті інтереси:
Ботанічний заказник місцевого значення
«Гектова балка» унікальний тим, що багато
рослин, представлених в ньому, занесено до
Червоної книги України, а деякі – навіть до
Європейського червоного списку. Ця місцевість
радує око незрівнянними пейзажами, припаде
до душі любителям мистецтва фотографії і
відпочинку на свіжому повітрі. Адже квітучі в
різну пору рослини створюють цілі поля, що
рябіють яскравими червоними, жовтими, а то й
фіолетовими плямами.

Кіно
Музика
Танці
Живопис
Література
Інше___________

Назвіть найцікавіші місця/події Добропілля, які б
ви порекомендували відвідати гостям міста.

Назвіть місця/події, які не варто відвідувати в
Добропіллі, вкажіть чому.

Які культурні об’єкти, заклади, заходи чи події
ви запропонували б впровадити в нашому місті?

Що або хто, на Вашу думку, може бути
культурним символом Добропілля.
Літне різнотрав’я у Гектовій балці

Вік:

Стать:

до 16

16-35

чол.

36-54

від 55

жін.
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Маршрут №2 «Став Княгині Кудашевої»

Маршрут №3 «Кам҆янський злам»

м. Добропілля – с. Святогорівка – с. ЗавидоКудашево – с. Ракша – м.Добропілля (20 км)

м. Добропілля – с. Лиман – с. Юрівка –
с. Камянка – м. Добропілля (60 км)

Подорожуючи селами Добропільського району,
можна знайти чимало цікавих артефактів
минулих часів. В с. Святогорівка зберіглось
приміщення земської школи, яка функціонує і
зараз в якості одного із шкільних корпусів, в
с. Завидо-Кудашево можна відшукати залишки
маєтку Кудашевих, рукотворний став та
панський сад.
Цікавою пам’яткою на цьому маршруті є
чоловіча кам’яна скульптура кінця ХІІІ століття –
половецька кам’яна баба. В краєзнавчому музеї
с. Юріївка зібрано зразки ужиткового приладдя
селян, кам’яні жорна та корита з сільських
млинів. В розламах кам’яного кар’єру можна
знайти відбитки рослин кам’яновугільного
періоду (епоха карбона), побачити дивовижне
природне явище «камінь стоюн» заввишки 3 м.

Фото Сергія Безбородька

Чоловіча кам’яна скульптура ХІІІ ст.
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Маршрут №4 «Світлий»
м. Добропілля – с. Красноярське – с. Світле –
с. Шевченко – с. Матяшево – с. Добропілля,
м. Добропілля (35км)

небом. На території села збереглися будови
слобожанського типу ХІХ століття, старовинна
будова парового млина сьогодні
використовується у якості олійниці. Вапняковий
кар’єр поруч з селом також зберігає багато
таємниць, тут розташовані печери природного
походження. Пошукові групи знаходили у
розламах гірських порід відбитки стародавніх
тварин – морських лілій.
Маршрут №6 «Винницький яр»
м. Добропілля – с. Добропілля –
с. Новофедорівка – м. Добропілля (35 км)

В с. Добропілля знаходиться одна з найстаріших
церков Добропільщини, заснована у 1856 р.
Поруч з храмом є склеп роду Янченко, зберігся
будинок священника 1911 р. будівництва. В
с. Шевченко зберіглися господарські будівлі
маєтку Зудермана початку ХХ століття –
конюшня, робітничі будиночки.
Маршрут №5 «Слобожанський спадок»
м. Добропіля – с. Панковка – с. Володимирівка –
с. Шахове – м. Добропілля (55 км)

В селах Нове Шахове, Шахове, Панковка
розташовані архітектурні пам’ятки кінця ХІХ
століття. На території Нового Шахового у ХІХ
столітті працював цегляний та єдиний у
Добропільському районі черепичний завод, тут і
досі знаходять унікальну цеглу з клеймом
засновників. Шахове – це музей під відкритим

Винницький яр або Дика балка – це недоторкані
землі степової краси. Тут можна милуватися
первоцвітами, спостерігати за байбаками та
лисами.
Маршрут №7 «Лиса гора»
м. Добропілля – с. Криворіжжя –
с. Крутоярівка – с. Лиман – м. Добропілля
(48 км)

–

Живописні куточки маршруту приваблюють
туристів протягом року. Пагорб навколо села
Крутоярівки «Лиса гора» навесні зачаровує
цвітінням первоцвітів: брандушка, горицвіт,
проліски та сон-трава. Влітку схили пагорбів
вкриваються яскравим різнотрав’ям, а з
вершини відкривається дивовижний краєвид на
річку та село.
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Маршрут №8 «Золотий колодязь»

Маршрут №9 «Загублений світ»

м. Добропілляе – с. Кутузовка – с. Рубіжне –
с. Золотий Колодязь – м. Добропілля (32км)

м. Добропілля – с. Ракша – с. Вірівка – с. ЗавидоКудашеве – с. Завидо-Борзенко – м. Добропілля

Золотим колодязем називають цілюще джерело
в однойменному селі. За легендою, назву цій
слободі подарував цар Петро I. Повертаючись з
вдалого Азовського походу в 1696 р., цар
відпочивав в цих місцях і йому піднесли чашу
цілющої води з чудодійного колодязя. «Ах,
водиця золота!», – вимовив Петро I, дістав
золоту монету з кишені й кинув у колодязь,
гучно передбачивши: «Бути йому відтепер
Золотим Колодязем!». Ця легенда не має
жодного історичного підґрунтя, вона була
вигадана місцевими журналістами в 50-ті роки
ХХ ст. та справжня історія села біднішою від того
не стала.

Історія маєтку Роговських починається на
початку ХХ століття. В 1910 році були побудовані
перші господарські будинки, висаджено
панський сад та викопано став. Пізніше
з’являється і сам панський будинок, зводився
він з претензією на архітектурну цінність, на той
час будівля мала парову котельню, а вугілля для
опалення видобувалось на рудниках, які
належали Миколі Івановичу Роговському.
Унікальною природною пам’яткою є дерево
акації, яка була висаджена на початку ХХ
століття під час закладки панського саду. Дерево
і нині живе, а його стовбур годі охопити й
утрьох.
Велосипедні маршрути цікавими і
мальовничими місцями Добропільського району
розроблені організацією «Східний вітер». Про
таємниці історії нашого краю розповість
краєзнавець Олександр Петренко, забутими
стежками проведе Олександр Гоголь.

Скульптура Петра І – місцева пам’ятка
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ДОДАТОК 3
Онлайнова мапа Добропілля
Під час реалізації проекту було створено
онлайнову мапу міста, на яку наносили об’єкти,
запропоновані учасниками дослідницького
процесу.
Зеленими позначками відмічені найбільш
привабливі місця в Добропіллі, жовтими –
місця, які необхідно впорядкувати, червоними –
проблемні зони, а синіми – заклади міста для
дозвілля і відпочинку.

Див. також https://bit.ly/2IXvHov

«Добропілля – територія змін»: культурна
мапа міста. – Добропілля: «Рекламна студія
Colorit», 2018. – 52 с.: іл.
Упорядник – Ірина Козачук
Редактори – Гжегож Демель, Магдалена
Красовська-Іграс, Ярослав Мінкін, Анна
Міодинська, Ярослава Сошинська.
Фото – Максим Аношка, Анна Бєрєзіна
(Beanser), Сергій Безбородько, Олександр
Фомін
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