
Українсько-Польський Культурний Форум  

«Культурна спадщина - джерело енергії для творчості та інновацій» 

у м. Жовква 

Програма ФОРУМУ 
16 вересня 2020 

11.00-13.00 Пленарна дискусія ОНЛАЙН «Культурна спадщина для майбутнього українсько-польського 

прикордоння» 

Питання до обговорення: 

• Як досягнення минулого можуть принести користь участі молодих людей у створенні майбутнього?

• Історико-культурна спадщина і європейська ідентичність

• Як популяризувати історико-культурну спадщину, сприяючи економічному розвитку регіону?

• Яким чином цифровізація може бути важливим інструментом промоції і демократизації?

Експерти: 

- Роберт Годек, Директор департаменту Культури і Охорони Спадщини Уряду Маршалковського

Подкарпатського воєводства

- Агата Сарна, департаменту регіональної економіки Уряду Маршалковського Подкарпатського

воєводства

- Олена Жукова, директор Науково-методичного центру розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства

- Павло Гудімов, куратор в Ya Gallery

- Марек Зачек, президент Фундації «Pro Arte et Historia»

- Володимир Герич, експерт ДІАЗ у м. Жовква

17 вересня 2020 

14.00-14.30 Презентація конкурсу дитячих малюнків «Історія рідного міста очима дітей» 

14.30 - 15.00 Онлайн майстер-клас в кузні Жовківського замку 

18 вересня 2020 

14.00 -17.00.  Калейдоскоп воркшопів в Королівському замку (м. Жовква, Україна) 

14.00-15.30 Воркшоп «Промоція історичної спадщини: сучасні підходи та інструменти» 

Експерти: 

- Богдан Гой, керівник і засновник в Центру Архітектури, Дизайну та Урбаністики Порохова ВЕЖА

- Магдалена Земска, Фундації «Pro Arte et Historia»



- Януш Лукашевич, керівник департаменту промоції міста Перемишля (онлайн включення)  

- Наталія Табака, начальник управління туризму і курортів ЛОДА 

- Наталія Гладілова, керівник туристичної компанії 

14.00-15.30 Воркшоп «Як поєднати культурну спадщину з новими технологіями та творчими 

індустріями?» 

Експерти: 

- Павло Гудімов, куратор в Ya Gallery 

- Олена Жукова, директор Науково-методичного центру розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства 

- Юрій Преподобний, Skeiron (створення ЗD моделей історичних пам’яток) 
- Роман Назаровець, директор Музею народної архітектури і побуту (Шевченківський гай) 
- Анжей Урбанський, директор музею Замойського в м. Замость 

- Роман Метельський, керівник Львівського Фотомузею та ГО "Центр історичної пам'яті" 

14.00-15.30 Літературна вітальня «Культурна спадщина і демократичні цінності. Розбудова миру і 

порозуміння» 

Гостей приймають: 

- Галина Новосад, директор ПП Галкомсервіс 

- Письменник Богдан Коломійчук  

- Письменниця Лора Підгірна  

- Письменниця Ірина Даневська  
 

15.30-15.45 Перерва на каву 

15.45-17.15 «Промоція історичної спадщини: сучасні підходи та інструменти. Як створити креативний 

простір на основі культурної спадщини» 

Експерти: 

- Олена Жукова, директор Науково-методичного центру розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства 

- Марта Іванишин, керівник Львів Довженко Центр 

- Володимир Герич, експерт ДІАЗ у м. Жовква 

- Ярослав Мінкін, голова СТАН / STAN art group 

15.45-17.15 Воркшоп «Культурна спадщина і молодь. Як зацікавити, залучити, збагатити» 
Експерти: 

- Катерина Плечій, експерт ДІАЗ у м. Жовква 
- Олександр Софій, Керівник аналітичної групи ГО «Європейський діалог» 
- Леся Більська, Громадська організація "Гостинець"  
- Аліна Бойчук,  директор Південно-Західного управління компанії PZU Україна 

15.45-17.15 Воркшоп «Культурна спадщина і ефективна взаємодія влада-громада-бізнес» 
Експерти: 

- Мар'яна Луцишин, регіональний менеджер Західноукраїнського офісу ЄБА 

- Олена Вовк, голова наглядової ради ПрАТ "Компанія Ензим" 

- Марк Зархін, громадський діяч, засновник та співвласник  "Kumpel' Group", "Fast Food System, 

Ресторація Бачевських. 

- Антон Подільчак, керуючий партнер Advice Group, голова координаційної ради Західноукраїнського 

офісу ЄБА 

- Іоланта Пришляк, заступник генерального директора Львівської національної філармонії 

17.15-18.15 Світове кафе «Як зробити історико-культурну спадщину рушійною силою для регенерації 

міст, розвитку транскордонного співробітництва, розвитку економіки малих міст та покращення якості 

життя людей?» 

18.15-19.00 Фуршет для учасників Форуму 

19.00 -19.45 Концерт класичної музики оркестр «INSO-Львів» Львівської національної філармонії 

 

19 вересня  2020 Екскурсії для гостей Форуму 

Форум проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, проект «2 замки: спільна історія, спільне просування, 

стимул для зміцнення співпраці, туристичних потоків та економічного зростання» 

Подія у фейсбук: https://www.facebook.com/events/175805687193100 

Реєстрація учасників: https://forms.gle/WwR6fZMLamp8Eano7 

 

https://www.facebook.com/events/175805687193100
https://forms.gle/WwR6fZMLamp8Eano7

