
ПРОГРАМА  УКРАЇНСЬКОЇ  ЧАСТИНИ 

«XXVI   MIĘDZYNARODOWEJ  GALICYJSKIEJ  JESIENI  LITERACKIEJ» 

 

ІІ  МІЖНАРОДНОГО  ЛІТЕРАТУРНОГО  ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  

МОЛОДИХ ПОЕТІВ  «ГАЛИЦЬКА ОСІНЬ» 

 

«ПОЛЬЩА – УКРАЇНА – ОДНИМ ГОЛОСОМ» 

27.09 - 03.10.2016р. 

 
№ Дата Час і місце проведення заходів 

 

 

 

1. 

 

Січень-вересень 

2016 р. 

 

Відбірковий тур. Відбір учасників ІІ Міжнародного Літературного 

фестивалю-конкурсу молодих поетів «Галицька Осінь»  «Польща-

Україна-одним голосом» серед молоді Миколаївського, 

Дрогобицького районів Львівської обл., м.Львова та  

м. І.Франківська. 

 
 

2. 
 

27.09.2016р, 

вівторок 
 

 

- 15:00 – Відкриття «XXVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesiena 

Literackiej»,  ІІ Міжнародного Літературного фестивалю-конкурсу 

молодих поетів «Галицька Осінь»  «Польща-Україна-одним 

голосом», Палац Потоцьких, м. Львів. 

- 17:00 –зустріч українських і польських поетів  у Львівській 

обласній організації Національної спілки письменників України. 
 

 

3. 
 

28.09.2016р, 

середа 
 

 

- 10:00 - зустрічі українських і польських поетів з молоддю в 

бібліотеках і навчальних закладах м. Львова. 

– 12:00 - зустрічі українських і польських поетів з молоддю в 

народних домах і навчальних закладах І. Франківської обл. 

Екскурсії та відвідання музеїв І. Франківщини. 

- 17:00 - літературно-музичний концерт  за участі українських і 

польських поетів, молодих поетів - переможців відбіркового туру 

в Центрі польської культури та європейського діалогу в  

м. І Франківську. 
 

 

4. 
 

29.09.2016р, 

четвер 
 

 

- 10:00 - зустрічі українських і польських поетів з молоддю в 

бібліотеках і навчальних закладах м. Львова. 

- 10:00 – круглий стіл «Іван Франко, Станіслав Лем – рідне слово в 

етнокультурному вимірі» у Львівському Національному 

університеті ім. І. Франка.  

- 12:00 - зустрічі українських і польських поетів з молоддю в 

народних домах і навчальних закладах Миколаївського району. 

Екскурсії та відвідання музеїв Миколаївщини. 

- 14:00 – участь у передачі «SMS»  на ТРК «Львів». 

- 17:00 – літературно-музичний концерт  за участі молодих поетів 

та музикантів у Львівській філармонії (камерна сцена). 

- 18:00 – літературно-музичний концерт  за участі українських та 

польських поетів та музикантів у Львівській філармонії (камерна 

сцена). 

 

 
 



 

5. 
 

30.09.2016р., 

п’ятниця 
 

 

- 10:00 - зустрічі українських і польських поетів з молоддю в 

бібліотеках і навчальних закладах м. Львова. 

- 10:00 – відкриття спільної українсько – польської виставки 

графіки, Львівський музей етнографії та художнього промислу. 

- 13:00 - зустрічі українських і польських поетів з молоддю в 

народних домах і навчальних закладах Дрогобицького району. 

Екскурсії та відвідання музеїв Дрогобиччини. 

- 17:00 – літературно-музичний концерт  за участі молодих поетів 

та музикантів у Львівській філармонії (камерна сцена). 

- 18:00 літературно-музичний концерт  за участі українських та 

польських поетів та музикантів у Львівській філармонії (камерна 

сцена). 
 

 

6. 
 

01.10.2016р., 

субота 
 

 

- 10:00- літературно-музичний концерт  за участі українських та 

польських поетів, та музикантів в Родинному домі «Покрова», м. 

Львів 

- 15:00 – участь у радіопередачі Польського радіо «Львів» і Радіо 

«Незалежність». 

- 17:00 – літературно-музичний концерт  за участі молодих поетів 

та музикантів у Львівській філармонії (камерна сцена). 

- 18:00 – літературно-музичний концерт  за участі українських та 

польських поетів, молодих поетів - переможців відбіркового туру 

та музикантів у Львівській філармонії (камерна сцена). 
 

 

7. 
 

02.10.2016р., 

неділя 

 

 

- 11:00- відвідання храмів, екскурсія по м. Львові. 

– 13:00  зустріч українських і польських поетів з членами 

Львівського Університету Третього Віку, СШ №10 

- 15:00 – закриття ІІ Міжнародного Літературного Фестивалю-

конкурсу молодих поетів «Галицька Осінь», нагородження 

переможців, Палац Потоцьких, м. Львів.  

 
 

8. 

 

 

03.10.2016р., 

понеділок 

 

- 10:00 – від’їзд до Республіки Польща.  

 


