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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківське міжобласне 
відділення Національної спілки театральних діячів України, Асоціація істориків театру і 
театральних аналітиків за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща у 
Харкові проводять науковий семінар «Польські рефлексії в літературі та мистецтві 
Слобожанщини».  

 
У семінарі планується участь мистецтвознавців, літературознавців, краєзнавців, 

бібліотечних працівників, а також представників Генерального консульства Республіки 
Польща у Харкові.  

 
Теми для обговорення: 
• Вклад митців польського походження в культуру Слобожанщини 
• Польська драматургія на харківській сцені 
• Польська тематика в літературі та мистецтві Слобожанщини 
• Польсько-українські театральні зв’язки Харкова 
• Польська музика у Харкові 
• Літературна і мистецька полоністика у дослідженнях харківських учених  
• Польська книга у фондах бібліотек Слобожанщини 

 
 
 
 
Контактна інформація:  
(057) 707-53-65 - Малиновська Віра Миколаївна; 
(057)707-53-49 - Полякова Юліана Юріївна. 
 
 



Харківський національний університет імені В. Каразіна 
Харківський національний університет мистецтв імені І. Котляревського 

Харківське міжобласне відділення  
Національної спілки театральних діячів України 

Асоціація істориків театру і театральних аналітиків 
за сприяння  

Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові 
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Харків, 17 вересня 2014 р. 

 

 



Шановний (-а)___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі наукового семінару «Польські рефлексії в 
літературі та мистецтві Слобожанщини». 
  

Семінар проходитиме  17 вересня 2014 р. у Харківському національному університеті 
імені В. Каразіна (зал засідань Вченої Ради, 4-й поверх) з 10.00 до 17.00. 
 

Початок реєстрації учасників о 9.00 у холі 4-го поверху. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська. 
 

Доповіді планується надрукувати у черговому випуску «Польського альманаха». 
 

Оргкомітет 

 

ПРОГРАМА 

 

10.00 - 10.30  
 

Відкриття семінару.   
 Вітання учасникам семінару: 

 
Ректор Харківського національного університету мені В. Каразіна 

В. Бакіров  
 

Проректор Харківського національного університету мені В. Каразіна  
З. Назиров 

 
Генеральний консул Республіки Польща в Харкові  

пан Я. Ґранат 
 

Декан театрального факультету Харківського національного університету мистецтв  
імені І. Котляревського 

Г. Ботунова 
 
 

I сесія (10.30-13.00) 
 

Модератори: Л. Посохова, Ю. Полякова 
 

1. Польська театральна альтернатива в Україні: звук, ритуал, емоція.  
Баженова С. , молодший науковий співробітник відділу сучасного мистецтва КЗ 

«Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» 
 

2. «Semiotica Polonica» и теория визуально-вербального синтеза в искусствоведении 
Слобожанщины. 

Коваль О., мистецтвознавець, філолог, член ХВ НСХУ (секція критики та 

мистецтвознавства), старший викладач ОКЗ "Харківське художнє училище", 

завідуючий кабінетом історії мистецтва 
 



3. Режисерсько-педагогічна діяльність Олександра Скибневського у Харкові у контексті часу. 
Ботунова Г., декан театрального факультету, завідуюча кафедрою театрознавства 

Харківського національного університету мистецтв імені І. Котляревського 

 

4. Семья Нижинских в контесте театральной культуры Харькова первой половины ХХ века. 
Лобанова І., старший викладач кафедри театрознавства Харківського 

національного університету мистецтв імені І. Котляревського 
 

5. Участие семейства Розальон-Сошальских в харьковской литературной жизни второй 
половины XVIII – XIX вв. 

Глибицька С., головний бібліограф науково-бібліографічного відділу ЦНБ 

Харківського національного університету імені В. Каразіна 
 

6. Етнокультурна близькість: українсько-польська виставка в Харківському художньому музеї. 
Чумак М. , аспірантка Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М. Рильського НАН України 
 

7. Гастролі  Польського державного театру у Харкові  у другій половині XIX ст. 
Усик М., студентка 4 курсу Харківського національного університету мистецтв 

імені І. Котляревського 
 

8. Вистави за творами польських драматургів на сцені Харківського драматичного театру ім. 
Т.Г. Шевченка.  

Полякова Ю., головний бібліограф науково-бібліографічного відділу ЦНБ 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 

9.  «Театрик "Зелений Гусь", або Не дражніть публіку» К. Галчинського: досвід європейського 
театру абсурду на сцені ХАТЛ ім. В. Афанасьєва. 

Коваленко Ю., старший викладач кафедри театрознавства Харківського 

національного університету мистецтв імені І. Котляревського 
 

10. «Miej serce i patrzaj w serce…» : («Марія» Антонія Мальчевського у Харкові). 
Журавльова О., головний бібліограф науково-бібліографічного відділу ЦНБ 

Харківського національного університету імені В. Каразіна 
 

11. Польща як алегоричний образ світової кризи у п’єсі М. Куліша «Маклена Граса». 
Лічман О. , театрознавець 

 

12. Польське відлуння у житті і творчості Гната Хоткевича. 
Партола Я., доцент кафедри театрознавства Харківського національного 

університету мистецтв імені І.  Котляревського, кандидат мистецтвознавства 

 

13.00- 13.30 

Перерва на каву 

Хол 4 поверху 
 

Продовження семінару 

II  сесія (13.30-16.00) 
 

Модератори: Т. Біткова, І. Журавльова 
 

13. Польские реминисценции в ансамбле Харьковского классического университета.  
Куделко С., директор Центру краєзнавства імені академика П. Тронька 

Харківського національного університету імені В. Каразіна, професор кафедри 

історіографії, джерелознавства і археології Харківського національного 

університету імені В. Каразіна 



 

14. Наукові бібліотеки Варшавського і Харківського університетів: історія та сучасність. 
Журавльова І., директор ЦНБ Харківського національного університету імені 

В. Каразіна 

 

15. Польські зв’язки Миколи Сумцова. 
Красиков М., кандидат філологічних наук, директор Харківського відділення 

Українського етнологічного центру Iнституту мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології НАН України, директор Етнографічного музею «Слобожанські скарби» 

імені Г. Хоткевича НТУ «ХПІ»,  доцент кафедри етики, естетики та історії культури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 

16. Польська книга в особистих бібліотеках харківських інтелектуалів XVIII ст. 
Посохова Л., доктор історичних наук, професор кафедри історії України 

Харківського національного університету імені В. Каразіна 
 

17. Про створення «Каталогу польських стародруків із фондів Центральної наукової бібліотеки 
ХНУ імені В.  Каразіна». 

Кононенко І. , завідуюча сектором відділу книжкових пам'яток, цінних видань і 

рукописів ЦНБ Харківського національного університету імені  

В. Каразіна 
 

18. «Врубелевский» отзвук харьковской майолики. 
Коваль О., мистецтвознавець, філолог, член ХВ НСХУ (секція критики та 

мистецтвознавства), старший викладач ОКЗ "Харківське художнє училище", 

завідуючий кабінетом історії мистецтва 
 

19. Разноцветный мир: мастер народного творчества – Эдита Каминская. 
Проценко М., замісник директора Центра краєзнавства імені академіка 

П. Тронька Харківського національного університету імені В. Каразіна 
 

20. Творчі контакти польського театру «Брама» з харківськими митцями.  
Дроботова Д., студентка 4 курсу Харківського національного університету 

мистецтв імені І. Котляревського 

 

21. Спектакль «Прощай, Юдо…» по пьесе И. Ирединского в постановке Анджея Щитко на 
презентации в Познани и Гнезно в рамках международного фестиваля культуры 
«Украинская весна–2014» (по материалам польской прессы). 

Седунова О., завідуюча літературною частиною Харківського академічного 

драматичного театру імені Т. Шевченка 
 

22. Хирурги Императорского Харьковского университета Юлиан Пенский, Бронислав 
Пржевальский  и Болеслав  Шарецкий  и их вклад  в развитие европейской хирургической 
школы ХХ века.  

Серебренніков І., координатор Клубу історії медицини при Харківській науковій 

медичній бібліотеці, Мікуліна О., завідуюча відділом наукової медичної 

інформації та бібліографії відділом Харківської наукової медичної бібліотеки, 

Сухомлін О., завідуючий поліклінічним відділенням Лозівської центральної 

районної лікарні 
 

23. К 10-летию выхода Польского альманаха в Харькове – 2004-2014 гг.: библиометрический 
анализ.  

Журавльова І., директор ЦНБ Харківського національного університету імені 

В. Каразіна 

 
16.30-17.00 

Підсумки роботи  семінару,  дискусія 
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