
 
 

Програма 
Мандрівного фестивалю документального кіно про права 

людини Docudays UA-2018 у Тернопільській області 
 

Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Чортківський райони, 

міста Тернопіль та Чортків 

 

*  *  * 

 

ЖОВТЕНЬ 

11 жовтня   

15-00 Бучацька центральна районна бібліотека (м. Бучач, вул. Галицька, 21) – перегляд та 

обговорення фільму «Віддалений гавкіт собак», режисер Сімон Вільмонт (Данія, Швеція).  

Представлення книжки Енвера Джулімана «Примирення. Орієнтири на шляху». Модератор – 

член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Олександр Степаненко 

 

12 жовтня 

14-00 Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 

15) – Спеціальна подія Docudays UA-2018, перегляд фільму «Ex Libris: Нью-Йоркська публічна 

бібліотека» (197 хв.), режисер Фредерік Вайсман (США). 

Дискусія: «Бібліотека як центр спільноти: мегаполісу, містечка, села – це утопія чи реальність?»  

Модератор – заступник директора бібліотеки з наукових питань Галина Польова 

18-00 Галерея «БункерМуз» (Тернопіль, бульвар Шевченка, 1) – перегляд та обговорення фільму 

«Гвендолін», режисерка Рут Казерер (Австрія).   

 

 



13 жовтня 

16-00 Молодіжна платформа «Вулик» (м. Заліщики, вул. Крушельницької, 48) – перегляд та 

обговорення фільму «Дівчата «Золотого світанку», режисер Ховард Бюстнес (Данія, Норвегія, 

Фінляндія). Модератор – член Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 

 

15 жовтня 

16-00 Чортківська центральна районна бібліотека (м. Чортків, вул. Зелена, 1) – перегляд та 

обговорення фільму «Діти териконів», режисер Фредерік Брюнкель (Франція). Модератор – член 

Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 

 

29 жовтня 

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського      (м. Чортків, 

вул.  Подільська 41).  

Перегляд та обговорення фільму «Гірчиця в садах», режисер Пьорт Армяновський (Україна) 

 

31 жовтня  

Чортківський державний медичний коледж (м. Чортків, вул. Гоголя, 7)  

Перегляд та обговорення фільму «Прозорий світ», режисер Вахтанг Кунцев Габашвілі (Грузія). 

 

ЛИСТОПАД 

3 листопада  

Військова частина А 1915 (Чортківський район) 

Перегляд та обговорення фільму «Віддалений гавкіт собак», режисер Сімон Вільмонт (Данія, 

Швеція). Модератор – член Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 

Ілюстрована презентація «Основи міжнародного гуманітарного права» від ГО «Гельсінска 

ініціатива-ХХІ».  

До 100-річчя проголошення Української державності - представлення книжки «Генерал Мирон 

Тарнавський «Спогади». 

 

 

4 листопада  

12-00 Чортківський заклад виконання покарань № 26  (м. Чортків вул. Лесі Українки, 1) 

Перегляд та обговорення фільму «Гірчиця в садах», режисер Пьорт Армяновський (Україна) 

 

5 листопада   



12-30 Чортківська міська бібліотека для дітей № 1 (м. Чортків, вул. Залізнична, 33) .  

Перегляд та обговорення фільму «Гірчиця в садах», режисер Пьорт Армяновський (Україна). 

Інформаційно-просвітницький захід, приурочений до 100-річчя проголошення Української 

державності. Модератор – член Правління УГСПЛ Олександр Степаненко  

 

5 листопада  

15-00 Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Чортків, 

вул. С. Бандери, 20)  

Представлення історій успіху» громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав 

людини у Тернополі та практики центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Модератор – Марія Гамбаль, директорка Центру.   

Перегляд та обговорення фільму «Зворотний бік усього», режисер Міла Турайлич (Сербія, 

Франція) 

 

6 листопада  

Лосяцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Скала-Подільської селищної ради (с. Лосяч 

Борщівського р-ну) – Перегляд та обговорення фільмів у різних вікових групах учнів: 

«Вихідний», «Гірчиця в садах», «Коли я чую спів птахів». 

 

7 листопада 

12-00 Збаразька центральна районна бібліотека (м. Збараж, вул. Незалежності, 8) -  спеціальна 

подія Мандрівного фестивалю, перегляд та обговорення  фільму «Ex Libris: Нью-Йоркська 

публічна бібліотека» (197 хв.), режисер Фредерік Вайзман (США). Модератор Олександр 

Степаненко 

 

14 листопада 

Звиняцька загальноосвітня школа І – ІІ ст. Чортківського району  

Перегляд та обговорення фільму «Гірчиця в садах», режисер Пьорт Армяновський (Україна). 

Презентація «100 років Української незалежності. Михайло Галущинський». Модератор - член 

Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 

 

22 листопада 

Гусятинська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. (смт Гусятин, вул. Шевченка, 5)  

«Люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах» (до 70-річчя проголошення 

Загальної декларації прав людини. Інформаційно-просвітницький захід.  

Перегляд та обговорення фільмів у різних вікових групах учнів: «Вихідний», «Гірчиця в садах», 

«Коли я чую спів птахів». Модератор - член Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 



 

4 грудня  

11-00 Заліщицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Осипа Маковея (м. Заліщики, 

вул. Шкільна, 1)  

«Люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах» - до 70-річчя проголошення 

Загальної декларації прав людини. Інформаційно-просвітницький захід.  

Перегляд та обговорення фільмів у різних вікових групах учнів: «Вихідний», «Гірчиця в садах», 

«Коли я чую спів птахів». 

Модератор - член Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 

 

15-00 Заліщицька центральна районна бібліотека (м. Заліщики вул. С. Бандери-66)  

«Люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах» - до 70-річчя проголошення 

Загальної декларації прав людини. Інформаційно-просвітницький захід. Модератор - член 

Правління УГСПЛ Олександр Степаненко 

Перегляд та обговорення фільму «Гвендолін», режисерка Рут Казерер (Австрія).  

Закриття фестивалю. 

 

 

 

 


