Інститут стратегії культури (ІСК) може надавати
простір ІСК для короткотривалих (до 2 год.) подій
культурним ініціативам та командам у Львові.
Простір ІСК, розташований у центрі міста (площа A.
Міцкевича, 6/7), є комфортним для проведення заходів та комунікації. Аудиторією заходів
можуть бути як представники сфери культури/окремого сегмента галузі, так і ширше —
мешканці, зацікавлені культурним життям міста, актуальними культурним процесами.
ІСК відкритий до партнерства, якщо захід / проєкт відповідає цінностям ІСК й актуалізує в
публічному культурному дискурсі важливі питання, успішні досвіди тощо. Захід:
-

-

 ає стосуватися культурної тематики (культурні проєкти, політики, проблемні
м
питання; актуальні мистецькі явища, процеси тощо у місті, країні, світі)
може бути різним за форматом: лекція, дискусія, презентація, зустріч із митцем,
майстер-клас, тренінг, пресконференція, ін.
враховувати особливості простору
: розмір, технічні можливості тощо (для
забезпечення відвідувачам комфорту)
має відбуватися у робочий день (понеділок-п’ятниця) у вечірній час — після
18.00(простір ІСК передовсім є офісом) і завершитися до 20.30
простір надається для проведення події на безоплатній основі; якщо захід має
благодійний / комерційний характер, організатори зобов'язані повідомити
Інститут заздалегідь, вказати мету збору коштів в анонсі події; відповідальність
за організацію збору коштів несе організатор заходу;
має бути загальнодоступним та не дискримінувати учасників за національною,
релігійною, гендерною, іншими ознаками.

Підтримка подій відповідає пріоритетам Стратегії розвитку культури Львова 2025:
реформування культурних політи; учасництво; освіта; комунікація; а також місії ІСК
(зокрема підтримка і сприяння розвитку потенціалу культурних середовищ Львова) та
завданням ІСК (освіта впродовж життя для працівників культури) та його цілям (співпраця
шкільної та дошкільної освіти з культурними організаціями; міжнародна співпраця та
культурна дипломатія; налагодження комунікації між інституціями, організаціями й
закладами культури).
Для обговорення можливості проведення події надсилайте запит на електронну
скриньку csi.lviv.info@gmail.com. Запит повинен містити вичерпну та чітку
інформацію про формат і тривалість події, орієнтовну кількість учасників, а також
інтернет-посилання і контакти організаторів.
Команда Інституту стратегії культури залишає за собою право відмови в організації події,
орієнтуючись на власні професійні пріоритети і цінності, робочий процес / графік / ресурси.

