
 

 

 

 

Конференція «Кінематографічні та художні освітні проектияк 

інструмент просування культурної спадщини» 

Бюро Художніх Виставок у м. Кросно запрошує на конференцію «Кінематографічні 

та художні освітні проекти, як інструмент промоції культурної спадщини». 

Конференція відбудеться 17 та 18 червня 2021 р.  

Основна тема конференції - проблематика значення культурної освіти, зокрема 

кінематографічної освіти, в просуванні культурної спадщини. 

У проблематику пов’язану з культурною спадщиною закладений величезний 

потенціал, який за використанням сучасних інструментів й креативних вирішень 

можна безнастанно наново відкривати. 

Прикладами таких заходів є кінематографічні та художні проекти, що 

реалізуються з дітьми та молоддю. Праця з молодими людьми є зокрема 

важливою, оскільки дозволяє постійно оновлявати погляд на спільне минуле  

й долати застарілі схематичні уявлення. 

Фільм та кіноосвіта можуть бути чудовою підтримкою для таких пошуків, 

пропонуючи цілий ряд позитивних наслідіків, таких як аудіовізуальна форма яка 

залучає до участі, привабливі сучасні технологічні інструменти та можливість 

застосування до власних зацікавлень і самостійно розвинутих медіальних 

компетентностей глядачів. 

Конференція стане нагодою для презентації та досвіду осіб, які в області освіти 

займаються культурною анімацією і промоцією та осіб зацікавлених 



проблематикою просування та захисту культурної спадщини, фільму  

та кіноосвіти. 

Конференцію поділено на чотири тематичні сесії: «Кінематографічна освіта  

в Польщі», «Кінематографічна освіта в Польщі - добрі практики», 

«Кінематографічна спадщина» та «Довкола спадцини». Додатковою подією стане 

зустріч та майстеркласи для осіб, які займаються шкільною освітою і культурною 

анімацією. 

Спеціальною частиною конференції буде прем’єра - демонстрація фільмів знятих 

молодими людьми в рамках проекту „Промоція та захист культурної спадщини на 

території міст Кросна та Ужгороду” та обговорення творчого прочесу. 

Події супроводитиме виставка „Що приховано на знімальному майданчику?” 

презентація сценографії, розкадрування та закадрових зйомок, які документують 

працю при кінофільмі. 

Реєстраційний формуляр: https://forms.gle/vBJMQMiQu8PfLcFs9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/vBJMQMiQu8PfLcFs9


Детальна програма конференції: 

 

Конференція «Кінематографічні та художні освітні проекти 

як інструмент просування культурної спадщини» 

 

17 - 18 червня 2021 р. 

 

у стаціонарному та онлайн режимах: 

 

стаціонарно: Бюро художніх виставок у м. Кросно, вул. Портіуса 4, ІІ поверх 

 

онлайн: платформа ZOOM/ Facebook BWA Krosno 

 

 

I день - 17 червня (четвер) 

 

11:30 - 12:00 (EEST)  Реєстрація 

12:00 - 12:30  Відкриття конференції 

 

СЕСІЯ І - КІНЕМАТОГРАФІЧНА ОСВІТА В ПОЛЬЩІ 

12:30 - 13:30 Кіноосвіта в Польщі 

- Анна Рувни (Гданський університет) 

13:30 - 13:50  Перерва 

12:50 - 13:50  Кіноосвіта «з міста Лодзі» - про діяльність Центрального кабінету 

кіноосвіти 

- Марта Каспшак (ЦККП) 

14:50 - 15:20  Дискусійна панель за участю Анни Рувни та Марти 

Каспшак 

15:20 - 16:30 Перерва 

 

СЕСІЯ ІІ - КІНЕМАТОГРАФІЧНА ОСВІТА В ПОЛЬЩІ - ДОБРІ ПРАКТИКИ 



16:30 - 18:00  Панель: Кіноосвіта як складова діяльності студентських організацій на 

прикладі Наукового гуртка кінознавців Лодзького університету 

 

Закінчення першого дня конференції 

 

 

II день - 18 червня (п’ятниця) 

 

11:30 - 12:00 (EEST) Реєстрація 

12:00 - 12:10  Відкриття другого дня конференції 

 

СЕСІЯ ІІІ - КІНЕМАТОГРАФІЧНА СПАДЩИНА 

12:10 - 12:30 Креативні індустрії України. Авдіовізуальний сектор Закарпатської 

області: потенціал та перспективи розвитку 

- Олександр Мерявчик (Підкарпатська фільмкомісія)  

12:30 - 12:50  Кінематографічна спадщина Підкарпатського воєводства  

- Марта Краус (Підкарпатська кінокомісія) 

12:50 - 13:20  Дискусійна панель за участю Олександра Мерявчика та Марти Краус 

13:20 - 13:40  Перерва 

 

СЕСІЯ ІV - ДОВКОЛА СПАДЩИНИ 

13:40 - 14:40 Наше? їхнє? спільне? довкола проблематики культурної спадщини 

- доктор Домінік Порчинський (Жешувський університет) 

14:40 - 15:00  Дискусійна панель за участю Домініка Порчинського та  Катажини 

Солінської (БХВ Кросно) 

15:00 - 16:30 Кросненська спадщина: презентація кросненських 

культурних установ 

- Музей ремесла 

- Регіональний центр культур пограниччя 

- Центр спадщини скла 

- Етноцентр кросненської землі 

16:30 - 18:00  Перерва 

 



СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ - ПРЕМ’ЄРА ФІЛЬМУ 

18:00 - 19:00 прем’єра - демонстрація фільмів створених у рамках проекту «Промоція та 

захист культурної спадщини на території Кросна та Ужгороду», 

поєднаний із зустріччю з мисткинями й митцями. 

Дискусія після фільму 

   

  Закінчення конференції 

 

 


