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«Ніч українського кіно» 

 в Сумській міській бібліотеці ім.Т.Шевченка   



8 вересня 2018 року, в зв’язку з Днем українського кіно, 
який  відзначається щорічно в другу суботу вересня, у 
Сумській міській бібліотеці ім. Т. Шевченка   вперше 
пройшла мистецька акція «Ніч українського кіно». 

Цей арт-проект був організований зусиллями учасників 
клубу інтелектуального кіно «Кінодиск» спільно з відділом 
мистецтв бібліотеки ім.Т.Шевченка при підтримці відділу 
культури та туризму Сумської міської ради. 

 

  



Голова читацького клубу «Кінодиск» Володимир 
Пошва розповів: 

 «Наш клуб інтелектуального кіно існує вже 

вісім років, втім, ми нечасто виходимо в 

публічний формат. Але нас захопила ідея 

популяризації українського кіно. Зараз 

знімається все більше українських фільмів – 

ігрових і документальних, але про них мало 

знають. Ідея почати заповнювати цю 

прогалину шляхом подібної акції народилася 

спонтанно, акцію підготували за півтора 

місяці». 



Відкрив арт-проект своїм виступом відомий в місті 
журналіст і кінознавець Олександр Гвоздик. Тема його 
лекції «Документальне кіно та воскресіння мертвих» 
нікого не залишила байдужим та викликала щирий 
інтерес і багато питань.  

 

Олександром була продемонстрована унікальна 
кінострічка «Монпарнас» 1929 року, знята українським 
емігрантом, колишнім вояком армії УНР Євгеном 
Деславом (Слабченко).  



 

 

Під бесіди кінокритик згадав і порекомендував книгу з 
фонду бібліотеки «Війни художників» Станіслава 
Стеценка про українського художника і розвідника 
Миколу Глущенка. 

 

 



Бібліотечні працівники провели пізнавальну кіно-
вікторину «Шедеври українського кіно», метою  якої було 
викликати інтерес присутніх до історії українського 
кінематографу та до читання художніх творів, які були 
екранізовані 



Серед багатьох учасників вікторини, найкращим знавцем 
українського кіно і переможцем став Олексій Шипунов, 
який отримав приз – диск з фільмами «Українське 
культове кіно». 

 

 

 

Бібліотекарі відділу мистецтв представили також цікаву 
книжкову виставку про видатних діячів вітчизняного кіно 
«Все життя на кіноплівці» та показали віртуальний огляд 
книг з фонду бібліотеки про Богдана Ступку. 

 



Після невеликої кави-паузи, глядачі вперше побачили 
добірку українських короткометражних фільмів 2011-2017 
років, яку представив голова читацького клубу «Кінодиск» 
Володимир Пошва.  

 

 

Обговорення переглянутого між учасниками акції 
відбувалося дуже жваво и суперечливо, втім, у 
доброзичливій обстановці. 

 

 



Далі присутні змогли оцінити найкращі музичні фрагменти 
фільмів у інтерпретації музикознавця, активного члена 
кіноклубу, Ганни Приходько в лекції-ностальгії «Музика в 
українському кіно».  

 

Були прослухані кращі музичні уривки із українського кіно, 
зокрема, музика з фільму-опери по мотивам поеми  
Т.Шевченка «Наймичка», кінокласики «Тіні забутих 
предків» та маловідомої стрічки «Літа молодії» - де 
вперше прозвучала легендарна «Пісня про рушник» 
Платона Майбороди. 

 



Одночасно з заходами у відділі мистецтв на другому 
поверсі в читальному залі читачі переглянули 
відеотрейлери нових українських фільмів та обговорили 
екранізацію українських творів для молоді. 

 

 

Абонемент для дорослих підготував книжковий перегляд 
української художньої літератури «Екранізовані твори 
українських письменників». 

 

 



Майже опівночі найстійкіші кіномани – відвідувачі 
бібліотеки дізналися про прем’єри українських фільмів 
останніх років і переглянули їх трейлери в оглядовій лекції 
історика, учасника кіноклубу Олександра Кравченка 
«Сучасні українські фільми 2015-2018 рр.». 

 

 

Були представлені, зокрема, прем’єрні “Нескорені”, 
“Гніздо горлиці”, “Червоний”, “Кіборги”, “Стрімголов”, 
“Рідні”, “Слуга народу” та інші. 

 



Безперечно, арт-проект «Ніч українського кіно» став 
яскравою культурною подією для сумчан. Бібліотекарі, 
члени кіноклубу та гості заходу сподіваються, що такі 
зустрічі стануть традиційними. 



 

Посилання на ресурси в Мережі про «Ніч українського кіно в 

бібліотеці»: 

 Як пройшла “Ніч українського кіно” в Сумах 

 У Сумах вперше пройшла “Ніч українського кіно” 

 Ніч українського кіно в бібліотеці ім Т Шевченка 

http://sumypost.com/sumynews/sobytiya/yak-projshla-nich-ukrayinskogo-kino-v-sumah-foto/
https://tribuna.sumy.ua/news/u-sumah-vpershe-projshla-nich-ukrayinskogo-kino/
https://youtu.be/rUvTtrM32Lg

