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пРОгРАМА



вул. Університетська, 1, Актова зала
Львівський національний університет імені Івана Франка 
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Четвер, 19 квітня

10.00 – 10.30  Урочисте відкриття конференції 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала

Секція “Театральне мистецтво”
Львівський національний університет 

імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала

10.30 – 12.00    Виступи учасників
12.00 – 12.30    Перерва на каву 
12.30 – 14.30    Виступи учасників

Секція “Музейні колекції”
Львівський історичний музей, пл. Ринок, 6, Конференц-зала

11.00 – 13.00    Виступи учасників
13.00 – 14.00    Перерва на обід
14.00 – 16.00    Виступи учасників
16.00 – 16.30    Дискусія, кавування

17.00 – 18.30  Концерт Вокального ансамблю єврейської пісні 
“Варнічкес” (керівник – Олександра Соніш)



(керівник – Олександра Соніш).

).

доповіді – до 20 хв., повідмлення – до 5 хв.
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п’ятниця, 20 квітня
Львівський історичний музей, пл. Ринок, 6, Конференц-зала

10.00 – 12.30    Спільне засідання секцій “Театральне мистецтво” 
і “Музейні колекції”. Відкриття виставки театральних докумен-
тів мистецтва “Крізь терни до зірок”  (за підтримки Благодійного 
фонду “Хесед-Ар’є”

12.30 – 13.00    Перерва на каву

13.00 – 13.45   Презентація книжки Доріс А. Карнер “Сміх крізь 
сльози”.

14.00 – 15.45     Екскурсія “Реліквії єврейського світу Галичини”. 
Куратор  –  Людмила Булгакова  (Музей етнографії та художнього 
промислу Інституту народознавства НАН України, просп. Свобо-
ди, 15).

16.00 – 17.00  Відкриття виставки “Євреї у Другій світовій війні” 
(на матеріалах Музею “Пам’ять єврейського народу і Голокосту 
в Україні”, м. Дніпро).
Виступ музичного тріо “Анахну” 

17.00 – 18.00    Підведення підсумків.
    Закриття конференції. 

Часовий регламент на секційних засіданнях:
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СЕКЦІя “ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО”

Пам’яті Тетяни Степанчикової

Четвер, 19 квітня
Львівський національний університет 

імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Дзеркальна зала

Модератори – академік НАМ України, н. а. України, 
завідувач кафедри театрознавства та акторської майстерності

ЛНУ ім. Івана Франка професор богдан КОЗАК та
старший викладач кафедри  Роман ЛАВРЕНТІЙ

10.30 – 12.00    Виступи учасників:
1. доріс А. Карнер / Doris А. Karner (Відень, Австрія), д-р, 
театрознавець, політолог, співробітник Міністерства освіти, науки 
і культури Австрії  
єврейський театр у Східній галичині та на буковині.

2. Маріоля  Шидловська / Mariola Szydłowska (Польща), д-р, теат-
рознавець, кінознавець  
піввіку єврейського театру  у Львові. Сторінки діяльності.

3. Марко Сімкін (Львів, Україна), журналіст-міжнародник   
Сценографи львівської єврейської сцени.

Перерва на каву

12.30 – 14.30    Виступи учасників:
4. Ірина Мелешкіна (Київ, Україна),  заступник директора з на-
укової роботи Музею театрального, музичного та кіномистецтва 
України  
єврейський театр у Києві: колективи, вистави, особистості.

5. Юліана   полякова (Харків, Україна), театрознавець, голов-
ний бібліограф науково-бібліографічного відділу Центральної 



�

наукової бібліотеки Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна
діяльність Харківського державного єврейського театру в со-
ціокультурному просторі “першої столиці”.

6. галина ботунова (Харків, Україна), заслужений працівник 
культури України, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач 
кафедри театрознавства Харківського національного університету 
мистецтв ім. І. П. Котляревського
єврейська драматургія на сцені українських театрів.

7. Інга Лобанова (Харків, Україна), завідувач літературної частини 
Харківського академічного театру ляльок ім. В. Афанасьєва, стар-
ший викладач кафедри театрознавства Харківського національно-
го університету мистецтв ім. І. П. Котляревського
діяльність Київського єврейського театру ляльок  (1937–1939).

п’ятниця, 20 квітня

Львівський історичний музей, пл. Ринок, 6, Конференц-зала

10.00 – 12.30    Виступи учасників:
8. Лариса брюховецька (Київ, Україна), кінознавець, головний 
редактор журналу “Кіно-Театр”
єврейська тема в українському кіно 20-х років ХХ століття.

9. Андрій павлишин (Львів, Україна), історик, журналіст, пере-
кладач
діяльність Іди Камінської у Львівському єврейському  театрі 
(1939–1941).

10. Мирослава Сидор  (Львів, Україна), письменниця
єврейський театр у Львові 1939–1941 рр.



Ритуальний фаянс Любича-Королівської і 

�

СЕКЦІя “МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІї”

Четвер, 19 квітня
Львівський історичний музей, пл. Ринок, 6, Конференц-зала

Модератор – старший науковий співробітник 
Львівського історичного музею Тетяна ЛОЗОВА

11.00 – 13.00    Виступи учасників:
1. Ольга Школьна,  доктор мистецтвознавства, професор, завіду-
вач кафедри образотворчого мистецтва Інституту  мистецтв Київ

Ритуальний фаянс Любича-Королівської і 
ського університету ім. Б. Грінченка 

п
ХІХ – поч. ХХ століття із музейних збірок Львова.

2. Наталія Шевченко, екс-директор Музею історії євреїв Букови-
ни, м. Чернівці 
Ідишкайт у предметах колекціонування.

3. Людмила булгакова, кандидат історичних наук, старший нау-
ковий співробітник Львівського музею етнографії та художнього 
промислу інституту народознавства України
єврейський світ галичини через призму музейних колекцій.

4. Світлана палатна, старший науковий співробітник Музею іс-
торичних коштовностей України, м. Київ
Срібне вбрання Тори.

Перерва на обід

14.00 – 16.00    Виступи учасників:
5. Олена Шевчук, старший науковий співробітник відділу фондів 
Черкаського обласного краєзнавчого музею
Колекція сувоїв Тори як взірець єврейського мистецтва (у фон-
дах Черкаського обласного краєзнавчого музею).

отеличі кінця 
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6. Ольга Колосовська, заступник генерального директора з науко-
вої роботи Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Сте-
фаника
єврейські стародруки у фондах відділу рідкісної книги Львів-
ської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефа-
ника.

7. Наталя Крокіс, старший науковий співробітник Львівської на-
ціональної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького
Колекція ярослави Музики. Архівні документи та єврейські 
предмети.

8. Ольга  перелигіна, провідний науковий співробітник Львів-
ського історичного музею
З історії формування колекції художнього срібла Львівського 
історичного музею. єврейські артефакти.

п’ятниця, 20 квітня

Львівський історичний музей, пл. Ринок, 6, Конференц-зала

10.00 – 12.00    Виступи учасників:
9. Ольга Лідовська, директор музею “Слідами галицьких євреїв” 
при ВСФБ “Хесед-Ар’є”, м. Львів
Цікаві таємниці маленького музею.

10. Максим Мартин, старший науковий співробітник Львівського 
музею історії релігії
Ритуальне єврейське срібло з колекції Львівського музею істо-
рії релігії.



Організатори висловлюють глибоку вдячність директору 

пану Андреасу Венінґеру за фінансову підтримку конференції
OeAD’ Представництва у Львові




