
 

 

 

Програма  

Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно  

про права людини Docudays UA-2020  

у Тернопільській області 

Жовтень - листопад 2020 року 

*  *  * 
 
31 жовтня,  18-00  - ОНЛАЙН - Захід публічний 
Відкриття Мандрівного фестивалю у Тернопільській області, прес-показ  та обговорення   фільму 

"Медова земля"  
Дискусія експертів стосовно засадничих принципів екологічної етики, сталого розвитку та проблем у 
практиці бджільництва в Україні 
 

 
2 листопада, 11-00 - ОНЛАЙН - Захід спеціалізований  

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка  
Перегляд та обговорення фільму "Голубки з передмістя" 
Аудиторія  - викладачі та студенти університету, факультету іноземних мов  
 

 
3 листопада, 14-00 - ОНЛАЙН - Захід спеціалізований 

Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  
Перегляд та обговорення  фільму "Панки" 
Аудиторія: співробітники Чортківського центру, бюро правової допомоги у містах Борщові, Бучачі, 
Гусятині, Заліщиках, Монастириську, а також центрів пробації 
 

 
4 листопада - Захід спеціалізований 

Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя 
Перегляд та обговорення фільмів "Ловець пташок", "Карла і Нордал" та серії "Український 

короткометражний блок" 
Аудиторія  - викладачі та студенти коледжу  
 

 
5 листопада 14-00 - ОНЛАЙН - Захід спеціалізований 

Тернопільський  регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Перегляд та обговорення  фільму "Хороша смерть" 
Аудиторія: співробітники Тернопільського центру, бюро правової допомоги у містах Збаражі, Козовій, 
Підволочиську, Теребовлі, а також окремі журналісти  
 



 

6 листопада 12-50 - Захід спеціальний 

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. О. Барвінського 
Перегляд та обговорення фільмів "Ловець пташок", "Карла і Нордал"  та серії "Український 

короткометражний блок" 
Презентація до 160-ї річниці від народження видатного архітектора, викладача та теоретика мистецтв,  
нашого земляка проф. Яна Сас-Зубжицького, яке відзначається в Україні вперше 
Аудиторія  - викладачі та студенти коледжу  
 
 

7 листопада 18-00 - ОНЛАЙН - Захід публічний 
Перегляд фільму "Межа" та дискусія  у колі експертів 
 
 

8 листопада 15-00 - Захід публічний 

Бучацька центральна районна бібліотека  
Перегляд та обговорення фільму "Зарваниця" 
Презентація до 210-ї річниці від народження видатного скульптора, академіка Томаша Оскара 
Сосновського 
 
 

9 листопада - Захід спеціальний 
Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого 
Перегляд та обговорення фільмів "Ловець пташок", "Карла і Нордал"  та серії "Український 

короткометражний блок" 
Представлення українського видання екологічної енцикліки Папи Франциска "Laudato Si" - "Про турботу 
за наш спільний дім" 
Аудиторія  - викладачі та студенти коледжу  
 

 
10 листопада 15-00 - Захід публічний 

Заліщицька центральна районна бібліотека  
Перегляд та обговорення фільму "За кордоном" 
Презентація до 160-ї річниці від народження видатного архітектора, викладача та теоретика мистецтв,  
проф. Яна Сас-Зубжицького 
 
 

11 листопада 15-00 - Захід публічний 

Чортківська центральна районна бібліотека 
Перегляд та обговорення фільму "Тунель" 
 
  

12 листопада 15-00 - Захід публічний 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Перегляд та обговорення фільму  "Про звірів і людей" 
Презентація про життя і творчість Соми Моргенштерна до 130-ї річниці від народження. Представлення 
першого українського видання творів письменника, книжки  "В інші часи" 
 
 

13 листопада 15-00 - Захід публічний 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
Перегляд та обговорення фільму "War Note"   
 
 

14 листопада 15-00 - ОНЛАЙН - Захід публічний 
Збаразька центральна районна бібліотека 
Перегляд та обговорення фільму "Про звірів і людей" 
 
 

15 листопада 16-00 - Захід публічний 

Конференц-зала Єпархіального управління Бучацької єпархії УГКЦ 



Перегляд та обговорення фільму  "Зарваниця" 
Презентація до 160-ї річниці від народження видатного архітектора, викладача та теоретика мистецтв,  
проф. Яна Сас-Зубжицького 

 


