
ОРГАНІЗАТОРИ

Святкування Днів європейської спадщини у Львові проводиться 
за підтримки спільного українсько-німецького проекту 
«Муніципальний розвиток та оновлення старої частини 
м.Львова», що втілюється за участі Львівської міської ради та 
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). 

КОНТАКТИ

Львівська міська рада - Управління туризму
Площа Ринок 1 / к. 103
79 006, Львів, Україна
T + 38 032 297 57 53
E tourism@city-adm.lviv.ua
I  http://www.city-adm.lviv.ua 
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Реставраційні таємниці

European Heritage Days in Lviv

Вежа Корнякта 

Розписи Розена 



СУБОТА, 8 ВЕРЕСНЯ 2012 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

10.00 Екскурсія „Підзамче — колиска Львова“, Прогулянка 
вулицями княжого Львова XIII-XIV ст. у супроводі екскурсовода 
Юлії Жмінковської. Зустріч біля храму Матері Божої Неустанної 
Помочі, (вул. Сніжна, 1).

10.00 та 12.00  Екскурсія  галереями першого барокового 
храму Львова, найбільшого храму Середньовіччя, який вміщав 
до 5 тис. осіб., проводять екскурсоводи Іван та Петро Радковці, 
(Храм св. Ап. Петра і Павла (костел Єзуїтів) вул.Театральна, 11.

11.00 та 12.30 Екскурсія одними з найвищих будівель 
середмісття Львова, пам‘ятками архітектури у стилях бароко та 
українського ренесансу.  Вежа храму св. Архистратига Михаїла 
та вежа Корнякта, у супроводі львовознавця Ілька Лемка. 
Зустріч вул. Винниченка, 22.

11.00   Реставраційні таємниці. Екскурсія по об’єктах, що відновлені 
в рамках проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої 
частини м. Львова» (GIZ). Зустріч біля входу в Ратушу.

14.00 та 16.00 Розповідь про унікальний відреставрований 
живопис ХVIII-XIX ст. в стилі рококо та ампір, цікаві факти з історії 
кам‘яниці. „Цукернича Каварня „Фреска“, (вул. Краківська, 9). 

14.00 та 16.00   Храм блаж. о. Климентія Шептицького, розповідь 
про драмитичну історію храму та огляд колекції сакрального 
мистецтва „Студіон“, екскурсію проводитиме настоятель храму о. 
Севастьян Дмитрух. (вул. Кривоноса, 1). 

15.00 та 16.00 Огляд перших у Львові розписів культового живо-
писця Яна Генриха Розена. Семінарна каплиця з фресками 
(Винниченка, 30), в якій відновлено унікальні розписи Розена. 
Розповідатиме Юрій Смірнов — мистецтвознавець та  журналіст.
16.30 Огляд та розповідь про вівтар, що демонструє сцени з 
життя Марії Магдалини та заворожуючий органний концерт 
„Музика небесних сфер“. Львівський будинок органної і камерної 
музики (Костел св. Марії Магдалини), вул. С.Бандери, 8.

ДНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ

Кожного року  у вересні понад 50 європейських країн, 
що приєдналися до Європейської культурної конвенції, 
святкують Дні Європейської Спадщини. Це спільна акція 
Ради Європи та Європейської Комісії, покликана привернути 
увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного 
суспільства.  

ЦІЛІ ЗАХОДУ
Дні європейської спадщини дають можливість широкій 
громадськості відвідати пам‘ятки й об‘єкти по всій Європі, 
які зазвичай закриті для відвідувачів. Важливим аспектом 
проведення заходів є привернення уваги мешканців та гостей 
міста до питання збереження спільної європейської культурної 
спадщини. А також, інформування учасників про процес 
обачної реставрації та відновлення пам’яток, що завдяки 
спільним зусиллям громади та влади знову повертаються до 
життя та продовжують відігравати важливу роль у формуванні 
культурної самобутності м.Львова.

СВЯТКУВАННЯ ДНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ У 
ЛЬВОВІ 
Цього року Львів вдруге відзначає Дні європейської спадщини. 
Програма святкування включає проведення безкоштовних 
цікавих екскурсій вежами храмів, територією „Підзамче“, а 
також концерт в будинку органної музики та багато іншого.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?
Усі екскурсії та заходи є безкоштовними для відвідування. Для 
того, щоб взяти участь в екскурсіях необхідно попередньо 
зареєструватись на інтернет-сторінці Львіської міської ради 
www.city-adm.lviv.ua.
Реєстрація триває з 3 по 7 вересня. Кількість місць обмежена. 
Екскурсійні групи – 15 осіб, Львівський будинок органної і 
камерної музики - 100 осіб. 

! Зустріч групи за 10 хв до початку екскурсії біля входу в  
зазначені об‘єкти.

Каварня „Фреска“ Будинок органної і камерної музики

Храм св. Петра і Павла

Храм св. Архистратига Михаїла

Храм блаж. о. Климентія Шептицького


