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Опішне (сучасна офіційна назва
«Опішня») — один із наймогутніших
та найславетніших центрів культур�
ної самобутності українців, загаль�
новизнана столиця українського
гончарства. Постановою Кабінету
Міністрів України селище включене
до «Списку історичних населених
місць України». На території посе�
лення знаходяться унікальні пам’ятки
археології.

З давніх�давен тут інтенсивно
розвивалося гончарство. Наприкін�
ці ХІХ — на початку ХХ ст. у містечку
працювало близько 1000 гончарів,
продукція яких експортувалася май�
же на всі континенти світу. В 1894 р.
в Опішному було відкрито першу на
Лівобережній Україні земську губе�
рнську навчально�показову гончар�
ну майстерню, і донині Опішне — єдиний в Україні осередок тра�
диційного гончарства. В селищі функціонували найбільші в Україні
гончарні заводи: «Художній керамік» та «Керамік». Тут діють приватні
гончарні художні майстерні відомих українських митців, заслужених
майстрів народної творчості України — Михайла Китраша, Василя
Омеляненка, Миколи Пошивайла та багатьох молодих майстрів
кераміки.

Нині в Опішному працюють три заклади державного значення:
Національний музей�заповідник українського гончарства, Державна
спеціалізована художня школа�інтернат І–ІІІ ступенів «Колегіум
мистецтва в Опішному», Інститут керамології — відділення Інституту
народознавства НАН України. 

У 1986 р. в Опішному засновано Музей гончарства. Через три
роки було прийнято постанову про формування на його базі Держав�
ного музею�заповідника українського гончарства — науково�
дослідного і культурно�освітнього закладу, національної гончарної
скарбниці України. У березні 2001 р. йому було надано статус
національного.

Діяльність музею�заповідника спрямована на формування кера�
мологічних колекцій. Серед головних завдань музею — проведення
наукових досліджень з історії українського гончарства, вивчення його
сучасного стану. Музей однаково цікавить як традиційне гончарство,
так і вироби фабрично�заводського виготовлення, твори професійних
художників�керамістів, оскільки вони визначають різні напрямки роз�
витку нашого гончарства.

Музей�заповідник володіє найбільшою в Україні колекцією гончар�
них виробів, у якій налічується понад 40 тис. одиниць зберігання.
В ній представлено здобутки майстрів майже всіх традиційних
осередків народного гончарства та творчість провідних українських
художників�керамістів. На території музею сформовано Національну
галерею української монументальної кераміки, основу якої становлять

керамічні вироби художників�ке�
рамістів, скульпторів, створені
в Опішному під час Національних
симпозіумів гончарства.

У структурі музею функціонують
Гончарська книгозбірня України,
Національний архів українського
гончарства, Аудіовізуальна студія
та аудіовізуальний фонд україн�
ського гончарства, видавництво
«Українське народознавство». 

Гончарська книгозбірня України —
республіканська спеціалізована біб�
ліотека з проблем українського та
світового гончарства. Важливим
напрямком її діяльності стали пошу�
ки вітчизняної та зарубіжної літерату�
ри з проблем гончарства. Ще один
аспект повсякденної роботи кни�
гозбірні — зберігання особистих

бібліотек відомих українських учених�керамологів, народних майстрів�
гончарів, художників�керамістів. Фонд налічує близько 100 тис. оди�
ниць зберігання.

Національний архів українського гончарства — займається пошу�
ком і збереженням писемних та аудіовізуальних матеріалів, пов’яза�
них з гончарством, формує персональні фонди керамологів,
майстрів�гончарів і художників�керамістів, колекцію ксерокопій
публікацій про гончарство в українській періодиці. Архів також
комплектується негативами, слайдами, фотографіями, кіно� та відео�
фільмами, аудіозаписами, що висвітлюють історію гончарства в Україні,
особливості домашнього та промислового виробництва, традицій�
ного побуту митців. В архіві зібрано найбільшу в Україні колекцію
фільмів на теми гончарства України та зарубіжжя. 

Аудіовізуальна студія українського гончарства займається фото�
графуванням та фільмуванням виробничих процесів, пов’язаних
з гончарством, звичаєвостей гончарів, особливостей традиційного
побуту майстрів, керамологічних конференцій, виставок кераміки,
симпозіумів тощо. На пошуку та збереженні таких матеріалів
спеціалізується Аудіовізуальний фонд українського гончарства.

У справі активації та популяризації керамологічних досліджень
в Україні помітну роль відіграє й видавництво «Українське народо�
знавство», що готує до видання літературу з проблем гончарства та
керамології. Уже реалізовано близько двадцяти видавничих проектів,
підготовлено до друку фундаментальні книги з української керамології
та етнографії. Заснований та видається національний культуроло�
гічний щорічник «Українське гончарство», наукові щорічники «Україн�
ська керамологія» та «Бібліографія українського гончарства»,
«Український керамологічний журнал».

За досягнуті успіхи у праці, збереження національних традицій,
української духовної скарбниці, за вірність ремеслу, за збереження
культурної спадщини та примноження духовних надбань трудовий
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The Potter Library of Ukraine is a specialized library on studying
Ukrainian and worldwide pottery. Search of native and foreign literature
about pottery has become an important direction of its activity. One more
aspect of everyday work of the library is reserving of private libraries of
famous Ukrainian scientists�ceramists, national masters of pottery, artists�
ceramists and ethnographers. This fund consists of about 100 thousand
pieces of reserves.

The National Archive of Ukrainian Pottery searches and reserves writ�
ten and audio�visual materials which deal with pottery. Also it forms per�
sonal funds of ceramists, potters and artists�ceramists so as a collection
of publications about pottery in Ukrainian periodicals. The Archive also
consists of negatives, slides, photos, movies and audios which show the
history of pottery in Ukraine, peculiarities of home and industrial production
and traditional life of artists. There is the largest collection in Ukraine
of movies about Ukrainian and foreign pottery in the Archive. 

The Audio�visual Studio of Ukrainian pottery deals with photography
and filming of producing processes connected to pottery itself, potters’
habits, peculiarities of potters’ traditional life, ceramists’ conferences, exhi�
bitions of ceramic, symposiums etc. The Audio�visual Fund of Ukrainian
pottery is specialized in searching and reserving of audio�visual materials.

The Publishing House Ukrainian Ethnology takes a big part in activa�
tion and popularization of ceramic searching in Ukraine; it prepares litera�
ture about pottery and ceramics for publishing. They have already imple�
mented about twenty publishing projects and fundamental books in
Ukrainian ethnography were prepared for printing. The following books are
prepared for publishing: the National cultural yearly book Ukrainian
Pottery, the National scientific yearly books such as Ukrainian Ceramics
and Bibliography of Ukrainian Pottery and Ukrainian Ceramics Journal.

For the achieved success in work, for reserving of the national tradi�
tion and Ukrainian cultural treasury, for devotedness to the handicraft, for
reserving of the cultural heritage and augmenting of cultural achieve�
ments of work team of the Preserve Museum of Ukrainian Pottery in
Opishnae has been rewarded by Diploma of Honor of the Cabinet of
Ministries of Ukraine and by diplomas of the Participant of VІІ Interna�
tional Exhibition�Presentation Book World and of the Third International
Pottery Festival. Books of the Publishing house Ukrainian Ethnology are
rewarded by the most prestigious all�Ukrainian competitions of books
and publishers particularly by diplomas of winner in the Competition of
museum, scientific and advertisement publishing in nomination
Periodicals during the All�Ukrainian Museum Festival (Dniepropetrovsk,
2005), for two�volume publication Ukrainians at the ІІІ Kyiv international
book exhibition�fair Book Garden–2001 in nomination The Best publica�
tion commemorating 10th anniversary of Independence of Ukraine; by
diplomas of laureate of the competition and by purse for publishing of the
book Ukrainian Pottery (Kyiv, 2001), for historical�ethnographical mono�
graph The Ukrainians in two books (Kyiv, 2001) and yearly book
Ukrainian Ceramology (Kyiv, 2001).

колектив Музею�заповідника ук�
раїнського гончарства в Опішному
нагороджений Почесною грамо�
тою Кабінету Міністрів Украї�
ни, дипломами VІІ Міжнародної
виставки�презентації «Книжковий
світ» і Третього міжнародного
фестивалю гончарів. Книги видав�
ництва «Українське народознав�
ство» відзначені нагородами
найпрестижніших всеукраїнських
конкурсів книги та книговидавців,
зокрема дипломами: за перемогу
в Конкурсі музейних, наукових та
рекламних видань у номінації
«Періодичні видання» під час
Всеукраїнського музейного фес�
тивалю (Дніпропетровськ, 2005),
за двохтомне видання «Українці»
на ІІІ Київській міжнародній книж�
ковій виставці�ярмарку «Книжко�
вий сад–2001» у номінації «Краще
видання до 10�річчя незалежності
України»; дипломами лауреата
конкурсу та преміями за видання книги «Українське гончарство»
(Київ, 2001), історико�етнографічної монографії «Українці» в двох кни�
гах (Київ, 2001), щорічника «Українська керамологія» (Київ, 2001).

Opishnae is one of the most powerful and the most glorious centers
of cultural Ukrainian selfhood and it is a generally recognized capital of
Ukrainian pottery. Under the Regulation of the Cabinet of Ministries of Ukraine
this town is included to The List of Historical Settlements of Ukraine. There are
a lot of unique archeological monuments at the territory of the settlement.

Pottery has been developing intensively here for a long time. At the end
of the 19th century and at the beginning of the 20th century about 1,000
of potters worked in the town, their products were exhibited on all the conti�
nents of the world. In 1894 the first province study�demonstrative potter
workshop on the territory of the Left�banked Ukraine was opened in
Opishnae and till nowadays Opishnae is the only cultural centre of traditional
pottery in Ukraine. The biggest potter factories in Ukraine such as Artistic
Ceramic and Ceramic have been functioning in the town. Nowadays there
are many private potter artistic workshops of famous Ukrainian artists,
Honored Masters of folklore of Ukraine such as Mykhailo Kytrash, Vasyl
Omelyanenko, Mykhola Poshyvailo and a lot of young masters of ceramics.

Now there are three institutions of a national importance in Opishnae:
the National Preserve Museum of Ukrainian Pottery, Collegiums of Art in
Opishnae — National Specialized Boarding School of Art of І–ІІІ levels,
Institute of Ceramology — section of Institute of Ethnology of the National
Academy of Ukraine. 

The Museum of pottery was founded in Opishnae in 1986. After three
years they accepted a regulation about formation of the National Preserve
Museum of Ukrainian Pottery as a research institute, a cultural�educational
establishment and the National Pottery Treasury of Ukraine at its base.
In March 2001 it was given a national status.

Activity of the Preserve museum is directed to formation of ceramolog�
ical collections. Among main tasks of the museum is leading of scientific
researches in history of Ukrainian pottery and learning of its modern state.
The museum is interested as in traditional pottery and in products manu�
factured in factories so in works of professional artists because they indi�
cate different directions of our pottery.

The National Preserve Museum of Ukrainian Pottery in Opishnae has
the largest collection of pottery products in Ukraine which consists of over
40 thousand pieces of preservation. It has works of masters almost of all
traditional centers of folk pottery and works of the leading Ukrainian artists�
ceramists. At the territory of the museum the National Gallery of Ukrainian
Monumental Ceramics has been formed and in its base are ceramic prod�
ucts of artists�ceramists, sculptures which were made during national sym�
posiums of pottery.

The Potter Library of Ukraine, the National Archive of Ukrainian Pottery,
Audio�visual Studio and Audio�visual Fund of Ukrainian Pottery and Publishing
House Ukrainian Ethnology are all in the structure of the Museum.


