


ДНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ

1991 року Рада Європи започаткувала European heritage days. 
Відтоді кожного вересня у країнах, які приєдналися до Євро-
пейської культурної конвенції, маловідомі закриті споруди 
відкривають свої двері для відвідувачів, щоб привідкрити таєм-
ниці, приховані за їхніми фасадами. Дні покликані привернути 
увагу до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного 
суспільства.

ІДЕЯ

Культурна спадщина LIVE – так можна окреслити ідею, яка вже 
близько 30 років активує мільйони європейців. Принцип про-
стий: один раз на рік відкрити двері зазвичай недоступних для 
огляду пам’яток і через заходи «оживити» їх. Ідея святкування 
Днів європейської спадщини належить колишньому міністру 
культури Франції Жаку Лангу. У 1984 році за його ініціативою 
були організовані Дні відкритих дверей у Франції, які відбулись 
під гаслом «культурній спадщині – нове життя». Експеримен-
тальний проект набув такого неймовірного резонансу, що на-
ступного року ця ініціатива була затверджена на конференції 
Ради Європи.

ДНІ СПАДЩИНИ У ЛЬВОВІ: 
Мистецтво та розваги львів’ян в часи #безінтернету

Щороку країни Європи обирають певну тему та організовують 
різноманітні заходи під єдиним гаслом. Цьогорічні Дні європей-
ської спадщини у Львові пройдуть під темою Мистецтво і ро-
зваги (англ. «Arts and Entertainment»).
Як і де проводила свій вільний час львівська публіка, який від-
починок був улюбленим в різні епохи і чи змінилися звички та 
вподобання містян – про це поговоримо під час різноманітних 
заходів. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

Усі заходи в рамках Днів європейської спадщини є безкоштов-
ними і базуються на ініціативі людей, яким не байдужа історія 
їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів – обмеже-
на.  Реєстрація триватиме з 2 вересня з 15:00 до 5 верес-
ня 15:00 на сайті www.lviv.travel, а також за телефоном  
+38 067 37 33 652. Реєстрація онлайн   цілодобова, по те-
лефону  з 10:00 до 16:00. 



Здається, тільки нещодавно разом із учасниками Днів спад-
щини ми досліджували, які ремесла і професії були колись у 
Львові, відкривали для себе нові імена і згадували призабуті, 
дізнавалися про нові факти з життя відомих та менш відомих 
особистостей. Суфлери і настрійники фортепіано, авіа-інжене-
ри і астрономи, аптекарі і кристалохіміки, – усі ці люди творили 
славне ім’я Львова.

Цього року хочемо поговорити про те, як львів’яни проводили 
свій вільний час та наскільки насиченим і різноманітним був їх 
відпочинок в епоху без радіо, телебачення та інтернету.

Театр. Театралізовані дійства та виступи мандрівних театраль-
них труп здавна приваблювали львівську публіку. 1795 р. почав 
діяти перший професійний театр Войцеха Богуславського, а 
вже менш ніж за 50 років у спеціально збудованій театральній 
споруді театра Скарбека (нині театр ім. Марії Заньковецької) 
розпочався перший театральний сезон. Ще за пів століття те-
атральне життя доповнила львівська опера. І хоча з огляду на 
розташування місць ціни на квитки в театри були диференцій-
ованими, далеко не кожен міг собі дозволити такий відпочинок: 
відвідувала театр переважно заможніша публіка, аристократи і 
представники вищої влади. Будь-який смак могли задовільнити 
вар’єте і численні менші театри, які з’являлися і зникали або 
приїжджали на гастролі з інших міст.

Більш доступними були розваги і гуляння у Поєзуїтському та 
Стрийському парку, на Високому замку, а також приміських 

Улюблені місця відпочинку 
львівської публіки



зелених зонах – на Софіївці, Погулянці; в місцинах більш відда-
лених від Львова – у Брюховичах, Янові, Винниках, куди можна 
було доїхати омнібусом чи кінним екіпажем або прогулятися 
пішки із зупинками у літніх ресторанчиках львівських пивоварів, 
цукерників та рестораторів.

Як у літній, так і зимовий час львів’ян приваблювали львівські 
стави – Пелчинський, Панєнський, Собка, Світязь, Зелене Око, 
Вороблячий. Влітку тут на піщаних пляжах безкоштовно засма-
гали представники різних верств населення, а взимку стави пе-
ретворювалися на льодові ковзанки, як платні, так і безкоштовні.

Окрім озер, у Львові було кілька критих та відкритих басейнів. А 
ще спортивні майданчики численних спортивних клубів – поль-
ських, українських, єврейських, де відбувалися футбольні матчі, 
боксерські поєдинки, виступи та змагання легкоатлетів, лучників, 
фехтувальників, гімнастів, тенісистів. Чималі натовпи вболіваль-
ників збирали також кінні, велосипедні та автомобільні пере-
гони. Надзвичайно популярними були авіашоу, до яких можна 
віднести і польоти повітряних куль, і літаків власних конструкцій 
заїжджих та місцевих авіаторів.

Немало приємних емоцій отримували відвідувачі львівських 
кав’ярень, цукерень та ресторанів, починаючи від «Віденьскої», 
яка майже безперевно існує від 1830 р. , а також багатьох інших, 
де пили каву, фірмові напої львівських рестораторів та вироб-
ників; грали в шахи та більярд, читали свіжі газети, вивчали кур-
си валют, влаштовували товариські зустрічі та дискусії.



З часів створення головних міських бульварів частиною неділь-
ного відпочинку стали прогулянки цими алеями, традиція, що 
збереглася навіть до наших часів – прогулянки центром міста, 
від Оперного театру до пам’ятника Грушевському. Колись тут 
було багато кінотеатрів, де можна було переглянути фільми на 
будь-який смак.

В похмурі зимові вечори, у себе вдома і в гостині у друзів, 
львів’яни грали в кості, китайську гру «го», шахи, доміно, ро-
динні настільні ігри, як от «Монополія», пінг-понг, влаштовували 
«живі картини» на кшталт домашніх театральних вистав, де-
кламації та домашні фортепіанні концерти, спіритичні сеанси. 
 
Ну і як же можна забути про книги! Поетів знали в обличчя, їх 
твори переписували в зошити, а платні бібліотеки мали знач-
ний прибуток, надаючи різномовні книги для читання за помір-
ковану плату.

Сьогодні більшість із розваг осучаснилися, змінили свої зміст і 
форму, деякі зовсім зникли, з’явилися нові. Але тим цікавішою 
буде розповідь про те, що колись захоплювало та дивувало 
мешканців нашого міста.

Текст: Ірина Котлобулатова
Редакція: Олександра Провозін



Запуск  повітряних куль
Площа Ринок: зникаючі сліди історії
День міста Львова: історія, традиції, святкування 
Перші кінозали Львова: від кам’яниці Ріхтмана до 
кам’яниці Ґрюнера 
Історія Львова у фотографіях
За кулісами прекрасної епохи. . .
Дозвілля в малярстві / малярство як дозвілля:  як 
це було 200 років тому у Львові
За лаштунками львівського цирку
Не тільки «Вірменка»: місця творчих тусовок 
Львова 1980-х-1990-х
Сини Івана Франка – перші українські фахівці з 
руханки та змагу
Пані і авто
Читання: неспішна розвага XV-XVIII ст.
Opera politehnica: наука і мистецтво
Перший театр для дітей та юнацтва 
[розархівування] Масові святкування у Львові
Мистецтво жити та помирати 
Мистецтво фотографії політехніків-любителів та 
професіоналів: в епоху «без інтернету»
Пиво як соціалізуючий елемент у дозвіллі люди-
ни: від давніх шумерів до львів’ян
Розваги під час війни: між ідеологією та культурою 
Водні «магніти» Львова

Хіпі у Львові
Погулянка і ботанічний сад: відпочинок у перед-
місті

12:00-12:30
12:00-13:30
14:00-15:00
14:00-15:30

15:00-16:00
15:30-17:30
16:00-17:30

16:00-17:30
16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:30-19:00
18:00-19:30
18:00-19:00

18:00-18:30

18:00-19:30
18:30-20:00

10:00-12:00
11:00-13:30

П’ЯТНИЦЯ, 6 ВЕРЕСНЯ

СУБОТА, 7 ВЕРЕСНЯ

Відкриття днів європейської спадщини
Львів: дозвілля до вай-фаю
відкриття: ПТ 17:00-19:00
Години роботи виставки:  6-25 вересня щодня, крім понеділка, 
з 13:00 до 19:00



Лицарський табір під горою Лева
Мистецтво жити та помирати 
Мовчазні знаки Львова
Дитяча залізниця: подорож у минуле
Слідами Крайової виставки у Львові 1894 року
Як у Львові у футбол грати почали
Готелі-привиди з минулої епохи: львівська інду-
стрія гостинності для туристів та містян
Пасажі львівської історії
Ведення театральної ляльки 
За червоною цеглою
На вакації в Карпати: як львів’яни полюбили ак-
тивний туризм
«Бо хто не ризикує, в холодній не сидить. . .».  
Театр і публіка міжвоєнного Львова
Історія єврейського театру у Львові
Історія Львова у фотографіях
Софіївка та Крайова виставка
 «Кав’ярняний» смак шахів
Opera politehnica: наука і мистецтво
Оркестри за колючим дротом ІІІ Райху
Помилка 404: перевірте інтернет-з`єднання
Не махлюй, тепер моя черга
Музичні історії однієї галицької родини
Тільки у Львові

Мовчазні знаки Львова
Відпочинок і розваги відомих та маловідомих львів’ян
Дитяча залізниця: подорож у минуле
Кінні розваги: спорт, мистецтво та відпочинок
У нас на Кракідалах!
День міста Львова: історія, традиції, святкування
Пасажі львівської історії
На вакації в Карпати: як львів’яни полюбили ак-
тивний туризм
Дозвілля львів’ян (прогулянка парком «Знесіння» 

11:00-18:00
11:00-12:30
11:00-13:00
12:00-13:30
12:00-13:30
12:00-13:00
13:00-15:00

13:00-15:00
13:00-14:00
14:00-15:00
14:00-16:00

15:00-16:00

15:00-17:00
15:00-16:00
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-17:00
17:00-18:30
17:00-18:00
18:00-21:00
18:30-19:30
19:00-20:30

11:00-13:00
12:00-14:00
12:00-13:30
12:00-14:00
12:00-14:00
13:00-14:00
13:00-15:00
13:00-15:00

14:00-16:00

НЕДІЛЯ, 8 ВЕРЕСНЯ



від г.Лева до Старої Стрільниці)
Змагання і видовище: львівський спорт у 1900–
1939 рр.
Котильонова забава
Історія Львова у фотографіях
Від лицарських боїв до полювання parforce
Кав’ярні та література - локації, середовища, історії
Сторінками концертного і театрального життя 
Львова у 20-30 рр. ХХ ст.
Міська Стрільниця, або де у Львові діяв перший 
кегельбан
Дитинство в часи #безінтернету або «безгрішні 
літа» Станіслава Лема
Як відпочивала львівська інтелігенція
Минуле і теперішнє в загадках і легендах 
(Пасаж Грюнерів, театр Воскресіння)
Загальні види Львова, аерофотографія
Офіційне закриття Днів європейської спадщини 
(вхід по запрошеннях)

14:00-15:00

14:00-15:30
15:00-16:00
15:30-17:30
16:00-17:30
16:00-17:00

16:00-17:00

16:30-19:00

17:00-18:30
18:00-19:00

17:00-18:30
19:00-21:00 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

Усі заходи в рамках Днів європейської спадщини є безкоштов-
ними і базуються на ініціативі людей, яким не байдужа історія 
їхнього міста. Кількість місць на більшість заходів – обмеже-
на.  Реєстрація триватиме з 2 вересня з 15:00 до 5 верес-
ня 15:00 на сайті www.lviv.travel, а також за телефоном  
+38 067 37 33 652. Реєстрація онлайн   цілодобова, по те-
лефону  з 10:00 до 16:00.



П’ЯТНИЦЯ
6 ВЕРЕСНЯ
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ВІДКРИТТЯ ДНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ
Львів: дозвілля до вай-фаю

Запуск  повітряних куль

Кліматична виставка старовинних фотографій дозвілля львів’ян та популярних 
у «доінтернетну» епоху місць відпочинку, з колекції Котлобулатових, а також 
етюдів з натури знаних живописців та графіків.

Різноманітні польоти на повітряних кулях відбувалися в наукових і розва-
жальних цілях. Офіційно задокументована історія львівського повітроплаван-
ня сягає 4 березня 1784 року. Саме цього дня над містом вперше здійнялася 
повітряна куля (бальон), розроблений і виготовлений професором фізики 
Львівського університету Ігнацієм Мартиновичем і доктором медицини
Непомуком Германом. Наступним в історії Львова став політ з розважальними 
цілями у червні 1792-го над садами Яблоновських, коли в місто з гастролями 
прибув хорват – Моранович.

виставка фотографій

лекція

відкриття: ПТ 17:00-19:00
Години роботи виставки:  
6-25 вересня щодня, крім 
понеділка, з 13:00 до 19:00

Мистецька галерея Гері Боу-
мена (вул. Наливайка, 18)

вхід вільний

ПТ 12:00-12:30

пл. Петрушевича (алея сакур) 

Ореста Бордун, доц. каф. 
туризму ЛНУ ім. І. Франка

15 осіб, реєстрація
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Площа Ринок: зникаючі сліди історії

Виставка «Площа Ринок: зникаючі сліди історії» представляє цілий спектр 
подій, що відбувались на головній площі міста впродовж століть. У ХІV-ХVІІ ст. 
– це пишні прийоми королівських осіб та їх резиденції у кам’яницях на Рин-
ку, публічні страти біля «стовпа кари», і разом з тим вир торгівлі на площі. У 
ХІХ столітті – це літературно-мистецькі салони де збирались вершки львівсь-
кої інтелігенції, проводили час за музикуванням, обговоренням літературних 
новинок, театральних прем’єр, політичних дискусій. Історія Ринку – без пе-
ребільшення це історія Львова, адже найвизначніші події відбувались саме 
тут. Відвідувачі відчують дух головної площі міста, де співіснували люди різних 
національностей, віросповідань та традицій у єдиному просторі.

кураторська екскурсія виставкою

Перші кінозали Львова: від кам’яниці 
Ріхтмана до кам’яниці Ґрюнера 

Пропонована екскурсія буде присвячена найдавнішим осередкам кінопрокату 
– першим кінотеатрам, облаштованим у центрі міста у першій половині 1910-х 
рр. На екскурсантів очікує розповідь про сім історичних кам’яниць, офіцини 
яких були адаптовані під кінозали за проектами І. Левинського, А. Захарієвича, 
Ф. Каслера та інших будівничих Львова початку ХХ ст. Піший тур почнеться від 
будинку на просп. Шевченка, 28 (колищній чиншовий дім К. Ріхтмана), завер-
шиться на вул. Гнатюка, 20-22 (кам’яниця Ю. Ґрюнера).
  
Зображення з колекції Олександра Коробова

екскурсія

ПТ 12:00-13:30

Львівський історичний музей 
(пл. Ринок, 6)

Ірина Полянська, 
вчений секретар, куратор 
виставки

30 осіб, реєстрація

ПТ 14:00-15:30 

просп. Т. Шевченка, 28

Ігор Жук, доц., к. мист.

30 осіб, реєстрація
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Історія Львова у фотографіях

«Grand Cafe Leopolis – місце, де кавує історія. Запрошуємо познайомитись зі 
Львовом, якого ти не знав. Кожна стіна закладу має свою тематику та історію. 
Цікавить, як розважалася богема та прості мешканці? Тут ти зможеш побачити, 
як забавлялися та де проводили свій вільний час львів’яни. Перші кінотеатри, 
торгові центри та інші місця розваг, яких вже немає на мапі. Де проходили най-
гучніші бали Галичини і як жили пересічні мешканці розкажуть фотографії на 
стінах Grand Cafe Leopolis.

екскурсія

День міста Львова: історія, традиції,
святкування

Ознайомлення львів’ян та гостей міста з традиціями святкування «Дня Львова» 
та його особливостями в різні епохи. Слухачі дізнаються про те, як змінювалась 
концепція та формат святкування в різні періоди: від відзначення у перші вихід-
ні вересня, до святкувань у травневі дні. Дізнаємось про особливості та причи-
ни зміни дати відзначення дня Львова та поринемо в атмосферу святкування. 

розповідь-лекція

ПТ 14:00-15:00 
НД 13:00-14:00
 
Львівський туристичний офіс 
(вул. Руська, 20, вхід з вул. 
Підвальна) 

Ярослав Бишкевич,  
ст. наук. співр. Львівського 
історичного музею 

30 осіб, реєстрація

ПТ 15:00-16:00
СБ 15:00-16:00
НД 15:00-16:00

Grand Cafe Leopolis, 
пл. Ринок, 1 (вхід біля 
клумби)

Марта Касьянова,  
менеджер зв’язків з 
громадськістю

30 осіб, реєстрація
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За кулісами прекрасної епохи

Дозвілля в малярстві / малярство як дозвілля: 
як це було 200 років тому у Львові

Театр ім. М. Заньковецької є свідком і учасником великосвітського життя Льво-
ва XIX ст. Його сцена бачила славетних артистів і знаменитих гостей. На них 
споглядала зі своїх місць різношерста львівська публіка – від австрійського 
намісника до школяра, що мусив щось продати, аби потрапити сюди на дій-
ство. Власне театр як такий є чудовою декорацією до бесід про часи Прекрас-
ної епохи. Саме тут привідкриємо двері у розкішний світ львівських балів, ра-
утів, міських забав та знаменитих салонів, сповнених пліток, салонних ігор та 
веселих трафунків.

Уявлення про дозвілля львів’ян можна отримати з творів малярства і графіки, 
що відображають повсякденне життя міста. В поле зору художників потрапля-
ли різні події: ярмарки, бали, релігійні святкування, музичні й театральні висту-
пи; розваги що відбувалися як у публічному, так і камерному просторі. Водно-
час, навіть аматорські заняття малярством та іншими видами творчості також 
можна віднести до форм шляхетного відпочинку. Опираючись на візуальні ма-
теріали із фондів львівських музеїв спробуємо реконструювати, як виглядало 
дозвілля містян понад 200 років тому.

екскурсія

лекція

ПТ 15:30-17:30

перед входом в театр  
ім. М. Заньковецької  
(вул. Л. Українки, 1)

Богдан Лозинський, 
екскурсовод

30 осіб, реєстрація

ПТ 16:00-17:30 

Інститут досліджень 
бібліотеки ім. В. Стефа-
ника (вул. Бібліотечна 2, 
Виставковий зал)

Мар’яна Левицька, мис-
тецтвознавець, к. мист., 
наук. співроб. відділу 
мистецтвозн. НАНУ

20 осіб, реєстрація
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Не тільки «Вірменка»: місця творчих тусовок 
Львова 80-90-х

Людські спогади часто прив’язані до певних локацій. Деякі з цих місць давно 
зникли й існують лише у пам’яті, інші пережили радикальні трансформації, а 
ще якісь залишаються незмінними упродовж тривалого часу і вбирають у себе 
все нові і нові історії. Запрошуємо на міську прогулянку уявним культурним 
ландшафтом Львова за матеріалами інтерв’ю з тими, хто творили в місті у часі 
Перебудови і на початку 1990-х років. Ми покажемо відомі і не дуже культові 
місця і розкажемо про те, як проводили своє дозвілля художники, мисткині й 
усі ті, хто ділив з ними простір і час. Прогулянка розроблена учасницями до-
слідницького семінару Центру міської історії «(Пере)творення розповіді».

екскурсія

За лаштунками львівського цирку

Мабуть, кожен львів’янин був хоча би раз у львівському цирку, але мало хто 
потрапляв за його лаштунки і бачив як відбувається підготовка до вистави, як 
тренуються клоуни, фокусники, акробати, як виглядає гримерна та костюмер-
на. Запрошуємо дітей та дорослих подивитися на цирк зсередини та дізнатися 
більше про нелегкі будні циркових працівників.

екскурсія

ПТ 16:00-17:30

перед входом у Цирк 
(вул. Городоцька, 83)

Олександр Арістархов, 
екскурсовод

20 осіб, реєстрація

ПТ 16:00-17:30

вул. Скельна, 2

Олена Геречко, 
студентка НУЛП;
Наталя Отріщенко і 
Вікторія Панас,  
Центр міської історії;
Марія Піщик,
студентка УКУ

15 осіб, реєстрація
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Пані і авто

Сини Івана Франка – перші українські 
фахівці з руханки та змагу

На поч. ХХ ст. жінки почали активно опановувати найновіші технічні досягнен-
ня, зокрема автомобілі. Вважається, що першою українкою, яка сама водила 
автомобіль, була співачка Соломія Крушельницька. На виставці представлена 
світлина 1910-х рр. з фондів Музично-меморіального музею С. Крушельниць-
кої у Львові, на якій зображена С. Крушельницька біля власного автомобіля. 
Доповнюють експозицію виставки довоєнні фотографії, які розповідають про 
жінок в автоспорті: Марію Козмянову (Польща), Вітторію Орсіні (Італія), Аннет-
ту Розе-Ітьєр (Франція). 

Життя та творчість Івана Франка і його родини нині добре вивчені. Однак, не-
очікуваним і доволі несподіваним для шанувальників Франка може виявитися 
те, що його сини були палкими прихильниками фізичної культури. Вони на-
лежали до когорти перших українських фахівців, практиків і теоретиків, які у 
перші десятиліття XX ст. започатковували цю, ще малознану серед української 
спільноти нашого краю, справу.

кураторська екскурсія та лекція

дискусія-обговорення

ПТ 16:00-17:00

музей С. Крушельницької 
(вул. С. Крушельницької, 23)

Роман Фернеза, 
віце-президент АФК «ЗАЗ-Ко-
зак», куратор виставки

20 осіб, реєстрація

ПТ 16:00-17:30

Дім Франка
(вул. І. Франка, 150/152)

Андрій Сова , к. іст. н., доц. каф. 
олімпійської освіти ЛДУФК  
ім. І. Боберського;
Наталія Тихолоз, 
франкознавиця, к. філ. н., 
доц. каф. української преси 
ЛНУ ім. Івана Франка

30 осіб, реєстрація
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Перший театр для дітей та юнацтва

Історія Першого академічного театру для дітей та юнацтва пов’язана з мис-
тецькою культурою Львова та Харкова. Якими шляхами йшли назустріч одні 
одним театральні колективи двох таких різних міст, як утворювалися стилі їх-
ньої роботи й творчості – відповіді на ці запитання вимагають тривалих і склад-
них досліджень. Спробуймо й ми долучитися до цих пошуків.

екскурсія

Читання: неспішна розвага XV-XVIII ст.

Читання є невід’ємним елементом життя львів’ян протягом століть: мабуть, від 
виникнення міста і аж до нашого часу. Місто відоме своїми літературними та 
книжковими фестивалями та різноманітними акціями. Однак, здебільшого 
вони показують недавню історію – XIX-XX ст. Ми ж пропонуємо заглибитись 
в історію давню та познайомитись з культурою читання львів’ян XV-XVIII ст. Які 
книги зберігались у приватних бібліотеках? Чи читали заборонену літературу? 
Як змінювались літературні смаки? Про це та інше – на лекції та виставці руко-
писів й стародруків найстарішої бібліотеки України.

лекція-виставка

ПТ 16:00-17:00

Наукова бібліотека 
ЛНУ ім. Івана Франка 
(вул. Драгоманова, 5)

Назарій Лоштин, 
к. і. н., Наукова бібліотека ЛНУ 
ім. Івана Франка

20 осіб, реєстрація

ПТ 17:00-18:00 

Перед входом в  Перший театр 
(вул. Гнатюка, 11)

Ніна Бічуя, 
письменниця, завідувач літе-
ратурної частини ТЮГу (1970-
1980 рр.)

30 осіб, реєстрація
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[розархівування] Масові святкування у Львові

Мистецтво жити та помирати  

Медіа є невід’ємною частиною міських святкувань та масових заходів. На чис-
ленних фотографіях, кіно- та відеозаписах, які оцифровані та зберігаються 
Міським медіаархівом, задокументовано те, якими були святкування у публіч-
ному просторі протягом ХХ століття. Відкритий показ з циклу [розархівування] 
супроводжуватиметься лекцією-розповіддю та охопить історію Львова від За-
гальної крайової виставки до фестивалю «Вивих».
[розархівування] – це неформальні покази збірок та колекцій Міського медіа-
архіву, які покликані популяризувати та актуалізувати проблематику архівної 
спадщини.

Наприкінці XIX ст. Личаківський цвинтар був одним з популярних місць відпо-
чинку у Львові. Сюди приходили не тільки «провідати» рідних, а й помилуватись 
мистецькими витворами, подумати над життям. Під час прогулянки найвідомі-
шим львівським некрополем спробуємо з’ясувати яким було ставлення людей 
до життя і смерті, дізнаємось рецепти багатого і довгого життів, порозгадуємо 
цвинтарну символіку та згадаємо кілька непересічних особистостей.

лекція-розповідь

екскурсія

ПТ 18:00-19:30 
СБ 11:00-12:30

вхід у музей Личаківський 
цвинтар (вул. Мечнікова, 33)

Ганна Гошко, екскурсовод, 
керівник туристичного клубу 
Рідна.Ua

25 осіб, реєстрація

ПТ 17:30-19:00

Центр міської історії (вул. Бо-
гомольця, 6)

Богдан Шумилович, 
дослідник;
Олександр Маханець, 
координатор Міського медіа-
архіву

вхід вільний
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Пиво як соціалізуючий елемент у дозвіллі 
людини: від давніх шумерів до львів’ян

Пиво – один з небагатьох продуктів, про які можна без перебільшення ска-
зати, що вони мають душу, близьку і зрозумілу для більшості людей нашої 
планети. Ми запрошуємо вас у незвичайну мандрівку до «Музейно-культур-
ного комплексу пивної історії «Львіварня». З нами ви дізнаєтесь як правильно 
споживати пиво, якою багатогранною є культура перекусок до пива, разом ми 
побачимо музичні та візуальні інтерактивні та ігрові експонати. Отож, пиво  це 
оригінальна культура та водночас захоплююча мандрівка у світ, котрий може 
і вміє здивувати. 

екскурсія

Мистецтво фотографії політехніків-люби-
телів та професіоналів

У Львові діяли різноманітні мистецькі угруповання, що виникали на базі за-
цікавлень тією чи іншою течією мистецького руху. На початку 30-х років XX ст. 
з ініціативи студентського середовища Львівської політехніки було зроблено 
спробу організувати технічний осередок любителів фотографії. У Львівській 
політехніці Генрих Міколяш та Вітольд Ромер викладали теорію та практику 
створення фотографії. Як знаходили науковий підхід до цього фотографічного 
«ремесла» і плекали художні смаки, які нові техніки освоювали та застосовува-
ли, як співпрацювали різні мистецькі групи дізнаємося на лекції.

лекція-розповідь

ПТ 18:00-19:00

Науково-технічна бібліотека 
НУ «ЛП» (вул. Професорська, 1)

Надія Козел, дослідниця, 
бібліотекарка

вхід вільний

ПТ 18:00-18:30

Музейно-культурний ком-
плекс пивної історії «Львівар-
ня» (вул. Клепарівська, 18)

Олена Венцак, екскурсовод

30 осіб, реєстрація
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Розваги під час війни: між ідеологією та 
культурою

Opera politehnica: наука і мистецтво

Чи існує культурне життя і розваги в час війни? Ми пропонуємо поговорити про 
це на прикладі Львова часів Другої світової війни. Львів пережив дві окупації 
– радянську і нацистську. Які зміни принесла війна в культурне життя міста? 
Чому інституції культури стали місцями владних репрезентацій? Як міняється 
сфера розваг багатоетнічного Львова? Чому місця дозвілля стають простора-
ми виключення і насилля для одних міських спільнот, і можливістю реалізації 
для інших? Яких виборів довелося досвідчити відомим львів’янам, які творили 
культурне життя міста?

Фото з колекції Польського Національного цифрового архіву.

Під час тематичної екскурсії приміщенням Львівської опери ми зануримось в 
особливу атмосферу кінця ХІХ – початку ХХ століття, коли театр слугував цен-
тром культурного та світського життя міста; заглянемо за лаштунки бурхливого 
акторського життя, де вирували не тільки музика й мистецтво, але й супер-
ництво та інтриги. Ознайомимось з екстер’єром та інтер’єром театру, більше 
дізнаємось про будівництво театру та видатних особистостей – творців театру. 
Простежимо особливий зв’язок НУ «Львівська Політехніка» та Львівської опе-
ри, адже починаючи від будівництва театру до сьогодні відбувається тісна на-
уково-мистецька співпраця. Opera politehnica: на перетині науки та мистецтва 
творимо прекрасне.

екскурсія

екскурсія

ПТ 18:00-19:30

Львівський Національний 
Академічний театр опери та 
балету, пр. Свободи 28

Інна Золотар, екскурсоводка

50 осіб, реєстрація

ПТ 16:00-17: 00
СБ 16:00-17:00

Львівський Національний 
Академічний театр опери та 
балету, пр. Свободи 28

Юлія Шийка, 
к. пед. н., доц. каф. приклад-
ної лінгвістики НУ «ЛП»;
Рената Ганинець, 
екскурсовод, магістр ЕГУ (СБ)

15 осіб, реєстрація



Водні «магніти» Львова

На сьогоднішній день у зв’язку з відсутністю озера чи ріки у межах Львова, 
відпочинок його мешканців асоціюється переважно з виїздом за місто. Але чи 
було це завжди так? Як свідчить історія, у Львові було безліч водойм, які фор-
мували культурні осередки і визначали не лише спосіб відпочинку, а й про-
сторові напрями розвитку цілого міста. Що це за водойми, чому вони стали 
популярні та як змінились традиції у вподобаннях львів’ян спробуємо спільно 
обговорити під час зустрічі.
Захід може не відбутись з технічних причин. Уточнення при реєстрації.

лекція

ПТ 18:30-20:00

Університет Ветиринарної ме-
дицини (вул. Пекарська, 50)

Наталія Данилко
к. арх., асист. каф. містобуду-
вання НУЛП

вхід вільний



СУБОТА
7 ВЕРЕСНЯ
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Погулянка і ботанічний сад: відпочинок у 
передмісті

Львівський лісопарк “Погулянка” віддавна був одним із улюблених місць від-
починку львів’ян. Проводили тут дозвілля по-різному: комусь було до вподоби 
прогулятися вздовж ставу в тіні буків і грабів, когось Погулянка приваблювала 
пивом Кляйна, яке на той час вважалося кращим у Львові і яке можна було 
придбати лише у місцевому ресторані. У північній частині парк межує із бо-
танічним садом, який ми також відвідаємо під час нашої велоекскурсії. Наступ-
ним пунктом нашого маршруту стане колишній завод “Укрвино” (1948) – один 
з перших  об’єктів радянської промисловості у Львові, зведений на місці бро-
варні Кляйна. Наявність велосипеда – обов’язкова.
Джерело: І. Жук, проект “Інтерактивний Львів” (lia.lvivcenter.org)

велопрогулянка

Хіпі у Львові

Під час екскурсії поговоримо про те, як розвивалась боротьба львівських хіпі 
за ідентичність та права людини, здобуття незалежності: як держави, так і своєї 
власної. Дізнаємось про відомі місця відпочинку хіпі, літературу та музику, якою 
вони захоплювалися. Познайомимось зі спільнотою людей, вільних від стерео-
типів та стандартних стосунків.

прогулянка

СБ 10:00-12:00

кафе «Вірменка» 
(вул. Вірменська, 19)

Алік Олісевич, 
львівський хіпі

30 осіб, реєстрація

СБ 11:00-13:30

пл. Соборна (сквер)

Марія Петришин, 
велогід;
Марія Надрага, 
працівник Ботанічного саду 
ЛНУ ім. Івана Франка

15 осіб, реєстрація
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Лицарський табір під горою Лева

Мовчазні знаки Львова

Саме північні тераси гори Лева традиційно використовувалися для різноманіт-
ного відпочинку під відкритим небом: лунапарк, змагання, відзначення дат, ін-
сценізація битви під Лисиничами (на Високому Замку зберігся кам’яний знак), 
лікувальний заклад Кісєльки (нижче по схилу гори), геологічі мандрівки (в 
пізніші часи). Під час події, гості разом з господарями табору будуть мати шанс 
зануритися в атмосферу середньовічного побуту, дозвілля і військової справи.

Багатофункціональний захід, де учасники в інтерактивному форматі познай-
омляться з сецесійним Львовом району Новий Світ. Екскурсія відбуватиметься 
в інтерактивному форматі, учасники отримуватимуть запитання-ребуси із під-
казками та повинні будуть знайти відповідь. Підказки, як і запитання, будуть 
дотичними до міського дозвілля в епоху до інтернету і переплітатимуться із 
винаходами цього періоду та матимуть соціальну (інклюзивну) складову. Екс-
курсія буде цікавою для людей різного віку.

історична реконструкція

інтерактивна екскурсія з квестом

СБ 11:00-18:00

початок вул. О. Довбуша (на пе-
ретині з вул. М. Кривоноса, 14)

Ярема Іванців, 
керівник ЛМГО «Чорна Галич»

вхід вільний

СБ 11:00-13:00
НД 11:00-13:00

Платформа трансформацій 
Грем Белл (вул. Коновальця, 7)

Наталія Вихоть,
екскурсовод

20 осіб, реєстрація
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Слідами Крайової виставки у Львові 
1894 року

Крайова виставка 1894 року на Стрийському узгір’ї за чотири місяці зібрала у 
понад 100-тисячному місті більше мільйона гостей. Промислові та мистецькі 
павільйони, культурні та технічні форуми, спорт і розваги, перший електричний 
трамвай. Подія стала демонстрацією головних досягнень Галичини fin de siècle, 
тереном інтелектуального обміну та водночас якісно новим місцем відпочинку 
для львів’ян. Ми пройдемо тереном Крайової виставки, як це робили наприкін-
ці XIX століття: побачимо реально, що залишилось, та віртуально те, чого вже 
немає.
Прогулянка у рамках проекту «Інтерактивний Львів».

екскурсія

Дитяча залізниця: подорож у минуле

З 1951 року у Львові з’явилась нова атракція – дитяча залізниця, яка одра-
зу стала улюбленим місцем маленьких львів’ян. Особливістю було те, що на 
залізниці працювали самі діти. Кожна дитина мріяла спробувати себе у ролі 
залізничника різних професій: від машиніста локомотива до квиткового каси-
ра. Разом з учасниками екскурсії відвідаємо локомотивне депо, станції та прої-
демося у поїзді, яким досі керують маленькі львів’яни. Екскурсія буде цікавою 
як дітям, так і дорослим.

екскурсія-поїздка

СБ 12:00-13:30
НД 12:00-13:30

станція залізниці «Паркова» у 
Стрийському парку 
(вул. І. Франка, 156)

Галина Котеньова, 
інструктор; 
Олександр Арістархов, 
екскурсовод

38 осіб, реєстрація

СБ 12:00-13:30

вхід до Стрийського парку
з вул. У. Самчука

Роксоляна Головата, 
дослідниця, аспірантка УКУ та 
Вроцлавського університету

15 осіб, реєстрація 



27

Як у Львові у футбол грати почали

Готелі-привиди з минулої епохи: львівська 
індустрія гостинності для туристів та містян

14 липня 1894 року відбулася перша офіційна футбольна зустріч у Львові, яка 
ознаменувала початок розвитку цієї гри у нашому місті та на теренах Галичини, 
що входила на той час до складу Австро-Угорської імперії. Зустрілися коман-
ди Львова та Кракова, а звитяга виявилася на боці львів’ян, які перемогли 1:0. 
Відтоді футбол почав набувати популярності серед молоді та завоював серця 
мільйонів вболівальників, які у той чи інший час вболівали за різні львівські 
команди, які всі наступні 125 років приносили славу нашому місту.

Львівські осередки гостинності вже понад століття ваблять до себе. Не тільки 
затишні номери та готельні ресторани, а також особлива атмосфера плин-
ності часу. Готель – це дім, що може стати власним на короткий проміжок 
часу. Готелі-привиди гостинно розчинять перед Вами пишні брами в минуле і 
комірчини майже загублених дрібних секретів. Історії, люди та події, заховані в 
старознаках львівської індустрії гостинності, повернуться у міське сьогодення. 
Просимо всіх учасників мати з собою посвідчення особи. 

екскурсія

екскурсія

CБ 12:00-13:00

Станція «Сонячна» дитячої 
залізниці у Стрийському 
парку

Богдан Люпа, 
історик львівського футболу

вхід вільний

СБ 13:00-15:00

вул. Театральна, 22 

Іванна Гонак, 
гідесса,  зав. каф.менеджменту  
ПІ МАУП, к. е. н.

20 осіб, реєстрація
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Ведення театральної ляльки

Львівський театр ляльок пропонує дізнатись відвідувачам театру чим відріз-
няється театральна лялька від побутової, які бувають їх типи, а також показати 
як правильно вести ляльку. Відвідувачі зможуть побачити складність конструк-
ції і матимуть змогу глибше розуміти це мистецтво, зрозуміти чим зумовлені 
терміни виготовлення вистави та відрізнити складність акторської техніки.

майстер-клас і розповідь

Пасажі львівської історії

Ми пройдемось пасажами Гуттерів, Андреолі, Міколяша, Гаусмана, Грюнерів, 
Феллерів, Германів та галереєю Маріацькою і дізнаємось про цікаві та інколи 
неймовірні події, які колись вирували у цих місцях. Будуть не лише оповідки 
про торгівлю і розваги у Львові, а також і історії людей – трохи забутих і малові-
домих: авантюристів і правителів, письменників та рекламістів, мандрівників та 
зрадників. Прогулюючись колишніми львівськими пасажами, ми поринемо в 
історію нашого міста, несправедливо стерту ХХ-тим століттям.

екскурсія

СБ 13:00-15:00
НД 13:00-15:00

пл. Ринок, біля фонтану зі 
скульптурою Нептуна

Соломія Трильовська, 
екскурсовод

20 осіб, реєстрація 

СБ 13:00-14:00

Театр ляльок 
(пл. Д. Галицького, 1)

Ігор Рудь, 
головний адміністратор

15 осіб, реєстрація
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За червоною цеглою

На вакації в Карпати: як львів’яни полюбили 
активний туризм

Палац Гната Хоткевича творить культуру з 1934 року. Він застав польське прав-
ління, пережив радянську епоху та продовжує діяти досі. У різні часи зміню-
вались і назва, і внутрішній простір. Спершу Клуб робітників, з 1970-их Клуб 
Трамвайників, потім Палац культури ім. Миколи Кузнєцова, і вже зараз, з часів 
незалежної України – Палац культури ім. Гната Хоткевича. Яких змін зазнав 
Палац з плином часу, в чому його історична цінність та як в ньому господарює 
його патрон Гнат? Відвідувачі екскурсії дізнаються, як його майже власноруч 
збудували робітники у 30-их роках, які червоні цеглини вони заклали ще тоді, а 
які докладалися у 80-их та чому зараз тут висять гуцульські килими.

Їздити до Карпат на відпочинок та оздоровлення львів’яни розпочали ще понад 
100 років тому. Як це починалося, хто був українським Томасом Куком, як їхали 
до гір, де ночували, що їли і яким було дозвілля – про все це ви довідаєтесь 
під час нашого квесту-прогулянки. А ще – хто такі «літникарі», чим вони відріз-
няються від «курортників», де знаходяться «українські Атени» та був перший 
«ретріт-відпочинок» з вегетаріанським харчуванням в Карпатах.

екскурсія

квест-прогулянка

СБ 14:00-15:00

Палац Гната Хоткевича 
(вул. Кушевича, 1)

Галина Кучманич, 
керівниця сектору промоції

15 осіб, реєстрація

СБ 14:00-16:00
НД 13:00-15:00

головний вхід до Стрийського 
парку (вул. Паркова)

Ганна Сидоренко, 
засновниця «Karpaty.info» та 
«Karpaty.travel»
Христина Кундира, 
гід-екскурсовод 

20 осіб, реєстрація
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Історія єврейського театру у Львові

Львів – надзвичайне місто, у якому народжувались талановиті люди, і саме ці 
люди творили потім культуру не лише тут, але й у цілому світі. На нашій прогу-
лянці ми поговоримо про історію єврейського театру у Львові, згадаємо видат-
них акторів єврейського походження різних часів, що своїм талантом тішили 
не лише львів’ян, але і поціновувачів театрального мистецтва у різних країнах. 
Згадаємо художників, що творили сценографію, а відповідно й атмосферу 
вистав, а також авторів, чиї твори користувались успіхом на різних сценах.

екскурсія

«Бо хто не ризикує, в холодній не сидить...». 
Театр і публіка міжвоєнного Львова

Театри і театральні майданчики Львова першої третини ХХ ст. Чим загрожував 
похід у театр? Що, де і коли показували? Репертуарна афіша львівських театрів 
1920-1939 рр. Мультикультурність versus Герметизація. Відкритість публічного 
простору та мистецького життя Львова, а водночас – наростаюча національ-
на ізоляція, замкнутість міських спільнот, принцип «взаємонепомічання». Еко-
номічна і театральна кризи міжвоєнної Польщі, праця театральних колективів 
в умовах конкуренції з кінотеатрами. Пошук нових сценічних форм для нала-
годження нового рівня спілкування театру зі своїм глядачем.

публічна лекція, з оглядом тематичної книжкової виставки

СБ 15:00-16:00

Наукова бібліотека 
ЛНУ ім. Івана Франка 
(вул. Драгоманова, 5)

Роман Лаврентій, 
головний бібліограф 

30 осіб, реєстрація

СБ 15:00-17:00

вул. Городоцька, 21

Ольга Лідовська, 
керівник музею 
«Слідами галицьких євреїв»

вхід вільний
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Софіївка та Крайова виставка

«Кав’ярняний» смак шахів

Мандруючи Софіївкою та теренами виставки Крайової, ми поговоримо про 
вулиці, кам’яниці, храми, заклади спортові та інші розмаїтості цієї неперевер-
шеної дільниці. Не маючи інтернету, мешканці і гості Софіївки творили полотна, 
скульптури, будівлі, веселились і розважались, знаходили світлі миті навіть в 
темні часи. А завітавши на терени колишньої виставки Крайової ми спробуємо 
відчути масштаб і велич цієї події, уявити смак солодощів, запах кави, котрі 
колись так щедро дарували кав’ярні, цукерні, ресторації.

Задовго до того як шахи стали спортом, чимало віків вони були грою для осві-
ченої шляхти та аристократів. Це була королівська гра, а хорошими шахістами 
завжди пишалися. Розвиток і поширення шахової гри пов’язують із виникнен-
ням так званої кав’ярняної культури. Місцем, де зустрічалися, щоб розіграти 
кілька партій, найчастіше ставали кав’ярні, куди біднота не заглядала. Тут шахі-
сти могли розігрувати свої партії, розкошуючи смаком свіжозмеленої кави та 
потягуючи свої сигари із запашного тютюну. Під час екскурсії дізнаємось про 
львівські кав’ярні та місця, що стали осередками шахового життя львів’ян.

екскурсія

екскурсія

СБ 16:00-18:00

пам’ятник І. Трушу 
(вул. І. Франка, 108)

Оксана Братун,
гід-екскурсовод

20 осіб, реєстрація

СБ 16:00-18:00

просп. Свободи, 12

Іван Яремко,
спортивний журналіст

25 осіб, реєстрація
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Помилка 404: перевірте інтернет-з`єднання

Інтернет – джерело корисностей або чорна діра. Усе залежить від способу 
використання. Втім, зараз дуже складно уявити своє життя без нього. Тут пра-
цюють, навчаються, розважаються і спілкуються. Ще років 30 тому все це було 
на межі фантастика-реальність. «Помилка 404: перевірте інтернет-з’єднання» 
– розмова з істориком Андрієм Павлишиним про Палац Хоткевича як місце 
зустрічі та часопроведення, місце свободи ідей, вільне від цензури, відкрите до 
творчості та орієнтоване на мистецький розвиток у часи без інтернету.

розмова

Оркестри за колючим дротом ІІІ Райху

«Там був симфонічний оркестр, понад 100 чоловік. Зараз не пам’ятаю двох 
диригентів, один з Варшави, один з Парижа, знамениті. . .» – згадував Богдан 
Кох, колишній в’язень табору примусових робіт «Янівська». Музиканти, які у 
мирний час збирали повні зали, змушені були грати при виході в’язнів на робо-
ту і за свідченнями очевидців створили особливу мелодію – «Танго смерті», яку 
виконували під час страт. Під час лекції ми поговоримо про феномен «танго 
смерті» і табірних оркестрів нацистських таборів, про музику, яка у час війни з 
розваги стала примусом і водночас вісником трагедії.

розповідь-лекція

СБ 17:00-18:30

Музей «Територія Терору» 
(просп. Чорновола, 45г)

Олександр Пагіря,
к. іст. н., ст. наук. співробітник 
музею

вхід вільний

СБ 17:00-18:00

Палац Гната Хоткевича 
(вул. Кушевича, 1)

Андрій Павлишин, 
історик

вхід вільний
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Не махлюй, тепер моя черга

Пам`ятаєте, як це – «забивати» чергу до комп`ютера чи то до приставки, бо 
апарат один, а пограти хочеться?«Не махлюй, тепер моя черга» – можливість 
пірнути у дитинство й відчути все це знову. Будемо бавитися у «вічні» настільні 
ігри: карти, шахи, лото, доміно, нарди. Влаштуємо перегони «Formula 1», по-
граємо в «Пак-мена», «Маріо» та інші ваші улюблені ігри на приставці. Поз-
магаємося кмітливістю та азартністю у грі в мафію, дженгу, а ще згадаємо, як 
складати тетріс та виховувати тамагочі. Розважатимемося, як колись, у часи 
без інтернету.

вечір настільних ігор

Музичні історії однієї галицької родини

Гучна молодіжна вечірка 1950-х років. Звуки фортепіано закликають до при-
страсного танго, повільного вальсу, запальної польки. . . Щоб відтворити цю ат-
мосферу, «перенесемося» до одного львівського помешкання, де жила родина 
Королевичів. Без музики не обходилося жодне сімейне свято, а пісня стала тим 
центром, який об’єднував декілька поколінь. Запрошуємо поринути у світ попу-
лярної музики та авторських пісень Лідії Королевич і відчути себе учасниками 
ретро-вечірки.

інтерактивна розповідь

СБ 18:00-21:00

Палац Гната Хоткевича 
(вул. Кушевича, 1)

вхід вільний

СБ 18:30-19:30

музей С. Крушельницької
(вул. С. Крушельницької, 23)

Роксоляна Пасічник, 
ст. наук. співр. музею

30 осіб, реєстрація
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Тільки у Львові

Вокально-інструментальний ансамбль єврейської фолькової пісні «Варнічкес» 
заснований у січні 2007 року і молодий не тільки за часом існування, але й за 
віком учасників (18-25 років) та за характером творчого підходу. Його мета – 
довести те, що музика ідишкайту не релікт, а цілком сучасна платформа для 
розвитку молодіжного культурного простору, що вона є цікавою не тільки для 
представників єврейської нації, але й для широкого кола людей, небайдужих 
до музики. У репертуарі ансамблю – старовинні та сучасні пісні українською, 
ідіш, нігуни, що виконується a capella.

ретро-концерт

СБ 19:00-20:30

кав’ярня-галерея «Штука» 
(вул. Котлярська, 8)

ВІА «Варнічкес»

40 осіб, реєстрація
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Кінні розваги: спорт, мистецтво та відпочинок

Під час пішохідної мандрівки вуличками Львова почуєте про те, що об’єднує 
цирк, полювання, перегони, Олімпійські ігри, театральні вистави, гру в шахи і 
. . . пам’ятник Адамові Міцкевичу. Дізнаєтеся де, як і коли Львів отримав першу 
Олімпійську медаль і ще багато цікавих та маловідомих моментів з історії на-
шого міста. 
P.S. Цікавим продовженням буде екскурсія на Каретний двір.

екскурсія

Відпочинок і розваги відомих та маловідомих 
львів’ян

Театр, кіно, риболовля, гра в карти, фотографування, лещатарство. . . Запрошую 
пройтися стежками Личаківського некрополя і поговорити про те, як розважа-
ли і розважалися відомі львів’яни, разом відшуковуючи імена тих, кого нащад-
ки вже встигли призабути.

екскурсія

НД 12:00-14:00

вхід у музей Личаківський 
цвинтар (вул. Мечнікова, 33)

Ігор Мончук, 
дослідник історії Львова

20 осіб, реєстрація

НД 12:00-14:00

Головний корпус ЛНУ ім. Івана 
Франка (вул. Університетська, 1)

Тетяна Цюлюпа, 
інженер, екскурсовод

20 осіб, реєстрація
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Від лицарських боїв до полювання parforce

У нас на Кракідалах!

Радо запрошуємо на Каретний двір! Тут ви почуєте цікаві історії про лицарів 
і їх походи, шляхту та кінні прогулянки і полювання. Дізнаєтеся як виглядали 
обладунки лицаря і його коня, скільки коней і чому брав лицар у похід. А ще 
– познайомитеся з кіньми торійської породи, які беруть участь у реконструк-
ціях лицарських боїв на різноманітних фестивалях не лише в Україні, а й за 
кордоном.
P.S. Цей захід є гармонійним продовженням екскурсії «Кінні розваги: спорт, ми-
стецтво та відпочинок»

Кракідали – назва району міста Львова в межах Краківського передмістя, ос-
новну частину якого до Другої світової війни складали незаможні євреї. Цей 
район ще називався міською торговицею, адже більшу частину тижня тут від-
бувалась жвава торгівля. Як каже прислів’я: годину втісі, а праці час. Саме про 
відпочинок та дозвілля на Кракідалах ми з вами поговоримо на нашій прогу-
лянці.

екскурсія

екскурсія

НД 15:30-17:30

Каретний двір (вул. Винни-
ця, 43, зупинка «Фанерний 
завод», через колію і 200 м 
прямо)

Тетяна Цюлюпа, 
інженер, екскурсовод

вхід вільний

НД 12:00-14:00

вул. Вугільна, 3

Олександр Назар, 
керівник ГО «Товариство куль-
тури ім. Шолом-Алейхема»

вхід вільний
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Змагання і видовище: львівський спорт  
у 1900-1939 рр.

На зламі XIX-XX ст. у світі динамічно розвивається спорт, з’являються його су-
часні види. У Львові активно поширюються командні види спорту, що виклика-
ли найбільше зацікавлення у публіки. Місто стає значним футбольним і хокей-
ним осередком, його представники не без успіху виступають на Олімпійських 
іграх, європейських та світових чемпіонатах. А ще можна буде дізнатися про 
досягнення львівських команд і окремих спортсменів, про участь львів’ян у 
спортивному житті як вияв національної і соціальної активності, і про резонанс, 
який викликáли спортивні події в міському просторі.

лекція

Дозвілля львів’ян (прогулянка парком 
«Знесіння» від г. Лева до Старої Стрільниці)

Прогулянки, зокрема вихідного дня, з давніх часів були традиційним видом від-
починку львів’ян – чи це променади по проспектах, алеях парків чи біг, ровер 
або проста прогулянка пішки по міських і підміських лісопаркових та лісових 
територіях. Часто маршрути, які вибиралися з включенням цікавих природних 
та історико-культурних місць, характеризувалися невибагливістю до зручності 
на користь краси та оригінальності. Скажімо хоча б сімейні шпацери по давній 
залізничній колії. Пропонований сьогодні маршрут пройде поруч або лише, на 
жаль, по слідах популярних колись відпочинкових місць.

екскурсія

НД 14:00-16:00

на вході до парку Високий 
замок (кінець вул. М. Криво-
носа)

Олександр Завадович,
заступник директора парку 
«Знесіння»

25 осіб, реєстрація

НД 14:00-15:00

Наукова бібліотека ЛНУ ім. 
Івана Франка (вул. Драгома-
нова, 5)

Ігор Петрій, 
к. і. н., зав. сектору бібліології 
Наукової бібліотеки ЛНУ ім. 
Івана Франка

вхід вільний
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Котильонова забава

Кав’ярні та література – локації, середовища, 
історії

Інтерактивний захід за участю музейних працівників та гостей, під час якого 
відтворюється давня галицька молодіжна забава, а відвідувачі беруть активну 
участь у грі. У співпраці ГО «КонтрФорс», Львівська СЗШ №50, музей «Літера-
турний Львів» запрошують вас на першу лекцію Лекторію «Гордість міста» 4.0. 
Особливістю даної інтерактивної лекції буде те, що школярі (актори Мобіль-
ного театру пісні «Левеня» СЗШ № 50) в театралізованій формі познайомлять 
присутніх із настільною дидактичною грою «Котильонова забава». Гру розро-
били О. Железник, І. Федорова, О. Журавльова на основі унікальних матеріалів 
кін. ХІХ - поч. ХХ ст. з сімейних архівів. Усі бажаючі зможуть взяти участь у грі й 
відчути особливу львівську атмосферу початку ХХ ст.

Чи не найважливішою функцією кав’ярень у світі на зорі їхнього існування була 
соціальна: в Лондоні з кав’ярні Ллойда виникла одна з найбільших страхових 
компаній світу, у Відні та Парижі з XVII ст. кав’ярні виконували роль осередків 
для обговорення політики, фінансових і мистецьких справ, читання газет і гри в 
шахи. Львів успадкував віденські традиції. Письменники, журналісти та усі, хто 
вели жваве громадське життя, правдоподібно, до 1939 р. проводили у кав’яр-
нях стільки ж часу, скільки сучасні – у Фейсбуці та Інстаграмі. Під час лекції 
зосередимось на літературних локаціях.

театралізоване дійство з елементами гри

розповідь-лекція

НД 14:00-15:30

Львівський історичний музей 
«Літературний Львів»
(вул. Героїв Майдану, 18)

Ольга Железник, 
вчитель муз. мист. СЗШ 50, 
керівник театру пісні «Левеня»;
Ірина Федорова, зав. музею;
Ольга Журавльова,
ст. наук. співр. музею

20 осіб, реєстрація

НД 16:00-18:30

кав’ярня-галерея «Штука» 
(вул. Котлярська, 8)

Ольга Лідовська, керівниця 
музею «Слідами галицьких 
євреїв»

36 осіб, реєстрація
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Міська Стрільниця, або де у Львові діяв
перший кегельбан 

Перший ботанічний сад, перший кегельбан та перший парк культури і від-
починку у Львові, як не дивно, мають дуже багато спільного, оскільки розмі-
щувались за одною адресою та були пов’язані з діяльності славнозвісного 
Куркового товариства у Львові. Під час екскурсії ви дізнаєтесь історію цього 
загадкового та багатого на історію місця, побачите як мінявся вигляд будівлі 
протягом століть та дізнаєтесь, чи зберігся найдавніший львівський кегельбан 
до наших часів.

екскурсія

Сторінками концертного і театрального 
життя Львова у 20-30 рр. ХХ ст.

У 20-30-ті рр. ХХ ст. Львів стає одним із вагомих культурних центрів Європи. 
Успішно розвиваються різні ділянки музичного життя – освіта, композиторська 
творчість, виконавство, музикознавча думка, фольклористика; влаштовуються 
численні концерти, в яких виконується різноманітна та різножанрова музика. 
Мистецькі заходи не лише заповнюють дозвілля львів’ян і гостей міста, але 
й надзвичайно позитивно впливають на формування і збагачення художніх 
смаків публіки. Про деякі імпрези розповідають концертні та театральні про-
грами, які знаходяться в особистому архіві Станіслава Людкевича.

розповідь-лекція

НД 16:00-17:00

музей С. Людкевича 
(вул. С. Людкевича, 7)

Мар’яна Зубеляк, 
ст. наук. співр. музею 
С. Крушельницької

20 осіб, реєстрація

НД 16:00-17:00

Музей визвольної боротьби 
України (вул. Лисенка, 23а)

Володимир Прокопів,
історик-публіцист

25 осіб, реєстрація
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Дитинство в часи #безінтернету або  
«безгрішні літа» Станіслава Лема

Безтурботне дитинство у Львові. Чи читали і що читали, про що мріяли та як ба-
вилися, чи наказували і що було забороненим, де гуляли та в якому віці закоху-
валися, про кишенькові гроші та улюблені смаколики, про учнів і вчителів, про 
хобі та репетиторів, про гімназійну «субкультуру» і популярні забави школярів, 
про прогульників і шкільну форму і. . . ще про тлуми інших дрібниць. А віртуаль-
ним провідником у мандрівці стане «фантастичний» львів’янин Станіслав Лем.

екскурсія

Як відпочивала львівська інтелігенція

Пропонуємо зібратися в затишній атмосфері і згадати як відпочивала львівська 
інтелігенція, поговорити про її хобі та захоплення. Учасник зустрічі, Олександр 
Калиніченко, свого часу дружив із сином Івана Труша, Романом. У них навіть 
було спільне захоплення – стрільба з лука, завдяки чому вони і познайомились. 
При зустрічах Роман ділився із Олександром спогадами про своє дитинство та 
юні роки, багато згадував батька, Івана Труша, та його оточення. Ці розповіді 
ніде не зафіксовані, і тим цікавіші для нас: адже це як жива книга-спогад, до-
торкнутися до якої ви зможете під час нашого заходу.

вечір спогадів

НД 16:30-19:00

бібліотека ім. В. Стефаника 
(вул. Стефаника, 2)

Зубик Наталія, 
екскурсовод

15 осіб, реєстрація

НД 17:00-18:30

СРК «Медик» 
(вул. І. Горбачевського, 24)

Олександр Калиніченко,
доц., к. педаг. наук, президент 
Львівської обласної федера-
ції стрільби з лука

30 осіб, реєстрація
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Загальні види Львова, аерофотографія

На відміну від карт, фотографічні загальні види Львова надають можливість 
простежити просторовий розвиток міста, побачити неіснуючі нині об’єкти. Но-
вий жанр фотографії – аерофотозйомка, що виник на початку 1920-х років, 
задовго до конструювання безпілотників допоміг створити справжню галерею 
видів Львова, що мають як безперечну художню вартість, так і науково-доку-
ментальну. І досі такі знімки викликають неабияку цікавість і загальне захо-
плення.

лекція

НД 17:00-18:30 

Львівський туристичний офіс 
(вул. Руська, 20, вхід з вул. 
Підвальної)

Ірина Котлобулатова,  
незалежний шукач

вхід вільний

Минуле і теперішнє в загадках і легендах  
(Пасаж Грюнерів, театр Воскресіння)

На зустрічі ви почуєте дивовижні історії будівлі, де зараз знаходиться Львівсь-
кий академічний театр Воскресіння та живе душа найдовготривалішого в 
Україні міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев». Приходьте і 
відчуйте чарівну атмосферу мистецького духу.

розповідь-лекція

НД 18:00-19:00

Львівський академічний 
театр Воскресіння (пл. ген. 
Григоренка, 5)

Жанна Мурая, 
головний адміністратор 
театру

вхід вільний
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