Збір інформації про дерев'яні храми

Анкета для збору даних про дерев'яний храм

пам'ятка волонтера

______________________________________
Дякую наперед за Вашу допомогу у справі створення першого
сайту, присвяченого українській дерев’яній архітектурі.
Ситуація з пам’ятками наразі є настільки критичною, що ви, на
жаль, можете стати останнім, хто бачив ту чи іншу церкву,
тому будь-яка зібрана вами інформація і фотографії є дуже і
дуже цінними.
З повагою,
Олена Крушинська, керівник проекту “Дерев’яні храми України”
http://www.derev.org.ua
e-mail: derevkhramy@ukr.net

Населений пункт

Район

Сучасна назва дерев'яної церкви (костелу):

Стара назва (якщо назва колись змінювалася)

1. Власні коментарі і враження:
Номера кадрів або назви файлів:
з .______________.jpg по ______________.jpg

Автор фотографій

Хто заповнює цю анкету:
Фотозйомка:
- загальний вигляд, кілька фотографій з різних ракурсів. По можливості кадрувати так, щоб
не "різати" хрести. Якщо є дерев’яна огорожа з брамою, зробити кадр церкви разом з нею.
- крупним планом: замки зрубів (кути будівлі), гонтове покриття даху, віконечко, одвірок,
ганок, кронштейни, верхи церкви, старовинні хрести на подвір’ї, взагалі, цікаві деталі.
- якщо вдасться – інтер’єр: загальний вигляд в бік вівтаря, в бік входу, склепіння, хори,
стінопис.
Власні коментарі до кожної церкви та її фотографій:
- автор, дата фотозйомки (обов'язково)
- населений пункт, р-н, область (обов'язково)
- власні враження і коментарі, чи сподобалась як пам'ятка (не варта уваги, занадто
поновлена, цікава, видатна, шедевр)
- який стан інтер'єрів, чи збереглися розписи, іконостас тощо, або ж все повністю
перемальоване і поновлене
- місце розташування (на центральній площі, на сільській вулиці, на околиці, на горбі, біля
ставка і т.інш.), як вона орієнтована по сторонах світу (головна вісь, вхід, дзвіниця).
Розпитати у місцевих (записати, кого опитували: священника, мешканців сусідньої
хати, сторожа, вчителя тощо, його ім’я):
- вік церкви, її сучасна назва, як і ким вона використовується, якою конфесією, чи є в селі
церква "конкурентів"
- якою конфесію церква використовувалася в давні часи, до війни, що з нею було за
радянських часів
- коли востаннє ремонтували церкву, хто цим опікується, чи бували в храмі реставратори і
від якої організації
- ім'я і контакти особи (де вона мешкає, якщо є - телефон), яка має ключі від церкви
(священик, староста, голова сільради тощо)
- перекази, легенди, цікаві епізоди, пов'язані з церквою, наприклад, хто її будував або
чи правили там підпільно службу за радянських часів і таке інше
- може, у когось є довоєнні старі фотографії весілля чи хрестин на фоні церкви – попросити
перефотографувати і записати рік.

Область

Дата фотозйомки

Ваші враження від пам'ятки, коментарі:

e-mail:
тел.:
Дата заповнення:

пам'ятка в її сучасному стані:
не варта уваги "бляшанка" цікава, один раз варто оглянути
була б видатною, але зіпсована поновленнями видатна
шедевр
Локалізація церкви:

на центральній площі

на сільській вулиці

на цвинтарі

в міській забудові

в скансені

на околиці

Як церква орієнтована по сторонах світу?
вівтар орієнтований на ______________
дзвіниця знаходиться на _____________ від церкви
брама знаходиться на _______________від церкви, огорожа

на горбі

дерев'яна

понад річкою або ставом

мурована

новозбудована

Який стан інтер'єрів, чи збереглися розписи, іконостас тощо, або ж все повністю перемальоване
і поновлене:

Інші відомості, коментарі:

2. Результати опитування місцевих мешканців:
Кого вдалося опитати?
Ім'я і контакти особи (де вона мешкає, якщо є - телефон), яка має ключі від церкви (священник,
сторож, голова сільради):

Чи правиться (правилася) служба Божа, якою конфесією:
останнім часом (з якого року)
за радянських часів
до війни
у давні часи
Коли востаннє ремонтували церкву, хто цим опікується, чи бували в храмі реставратори і від
якої організації?

Чи планується якийсь ремонт/реставрація/поновлення або заміна на нову церкву?
Перекази, легенди, цікаві епізоди, пов'язані з церквою, наприклад, хто її будував або
чи правили там "підпільно" службу за радянських часів і таке інше

Дякую за Вашу роботу і прошу подякувати від мого імені тим людям,
хто допоміг у зборі інформації!

