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ПРОГРАМА 

9-30 

10-00 

РЕЄСТРАЦІЯ 

10-00 

10-30 

ПРИВІТАННЯ 

Роман Корж,  проректор з науково-педагогічної роботи  

Національного університету «Львівська політехніка» (Україна) 

Поліна Вербицька, завідувач кафедри історії, музеєзнавства і культурної 

спадщини Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного 

університету «Львівська політехніка» (Україна) 

Ruta Sermuksnyte, доцент Історичного факультету Вільнюського 

університету (Литва) 

10-30 

12-00 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1  

Музей як простір полілогу домінуючих і альтернативних наративів: від задуму 

до реалізації.  Поліна Вербицька, м. Львів 

Музей як частина історичної культури: репрезентація єврейської історії в 

Литовських музеях.  Ruta Sermuksnyte, м. Вільнюс 

Дворянська спадщина у вирі пам'яті: від радянських часів до нових перспектив. 

Литовський досвід.  Salvijus Kulevicius, м. Вільнюс 

Проблема наративності в художніх музеях: від пошуку альтернатив до індустрії 

розваг.  Odeta Zukauskiene, м. Вільнюс 

Загальна дискусія  

12-00 

12-30 

КАВА 

ПЕРЕРВА 



 

12-30 

13-00 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 2 

Наративи і уроки комунікації в експозиціях Литовських музеїв. Rimvydas 

Lauzikas, м. Вільнюс 

Дискурси музейних наративів в експозиції: соціокультурні аспекти. Василь 

Банах, м. Львів  

Загальна дискусія 

13-00 

14-00 

Музейна майстерня  «Аналіз наративів у музейних експозиціях». 

Модератори: Поліна Вербицька, Роман Кузьмин, Василь Банах 

14-00 

15-00 

ОБІД 

 

15-00 

15-30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 3 

Музейні наративи в Україні: сучасний стан і перспективи. Роман Кузьмин,  

м. Львів 

Інноваційні підходи у музейній практиці: case-study сучасних 

трансформаційних тенденцій. Ірина Гнідик, м. Львів 

 

Загальна дискусія 

15-30 

16-30 

КРУГЛИЙ СТІЛ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ 

Модератори: Ruta Sermuksnyte, Банах Василь  

 

16-30 

17-00 

Планування подальшої діяльності. 

Вручення сертифікатів 

 

Інформація про доповідачів: 

Поліна Вербицька – д.пед.н., професор, завідувач кафедри історії, музеєзнавства і культурної 

спадщини Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська 

політехніка» (Україна) 

Ruta Sermuksnyte – доктор, доцент історичного факультету Вільнюського університету (Литва) 

Salvijus Kulevicius - доктор, доцент, віце-декан історичного факультету Вільнюського 

університету (Литва) 

Odeta Zukauskiene - доктор, Інститут досліджень культури Литви, Відділ порівняльних 

досліджень культури. (Литва) 

Rimvydas Lauzikas – професор, декан факультету комунікації, завідувач кафедри музеєзнавства 

Вільнюського університету (Литва) 

Роман Кузьмин – к.і.н., старший викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини 

(Україна) 

Ірина Гнідик – к.і.н., асистент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини (Україна) 

Банах Василь - к.і.н., старший викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, 

старший науковий  співробітник Львівського музею історії релігії (Україна) 

 

 

 

 

 


