
Люблінські літературні зустрічі – «Місто поезії»

Загальна інформація

Фестиваль –  традиційна  подія,  вперше  організована  в  Любліні  в  2008  році. 
Символом фестивалю є знаний у всій Польщі «крилатий тролейбус» - метафора, 
що поєднує поезію, яка окриляє, та характерний люблінський засіб пересування – 
тролейбус. Ми, налагоджуючи співпрацю з мешканцями міста за допомогою таких 
засобів,  як  освіта  та  анімація,  з  використанням  інтернету,  мультимедіа, 
новаторських  способів  впровадження  поезії  в  простір  міста:  хеппенінгів, 
перформансів, графіті, концертів, театральних вистав, кінопоказів, інсталяцій.

Сила  «Міста  поезії» -  це  відкриття  себе  назустріч  цілком  новому  простору, 
публічному  (храми,  вулиці,  площі,  автобусні  зупинки,  транспортні  засоби,  бібліотеки,  кав’ярні, 
школи та дитсадки) та приватному (квартири та будинки). Ми запрошуємо поетів з Польщі та інших 
країн.  Ми виходимо з  того  принципу,  що «Місто  поезії»  будують  самі  мешканці  Любліна,  тому 
співпрацюємо з різними середовищами та людьми. Широкі програмні рамки дозволяють зустріти в 
«Місті поезії» як аматорів, так і відомих поетів та критиків.

Події:

Нагорода «Камінь». Кам’яний репринт сторінки дебютної збірки поезії  Юзефа Чеховича щороку 
присуджується  поету,  вибраному  спеціально  сформованою  комісією.  Серед  лауреатів  попередніх 
років  –  Ришард  Криницький  (2008),  Юлія  Хартвіг  (2009),  Томаш  Ружицький  (2010),  Пьотр 
Мативецький (2011).

Житло поезії. Зустрічі  в приватних кватрирах,  відкриті  для всіх.  «Житло поезії» - це громадська 
ініціатива, яка пропагує активну участь в культурі. Це можливість для кожного організувати у себе 
вдома  зустріч  на  поетичну  тематику.  Способи  організації  зустрічі  різноманітні,  форма  є  досить 
вільною і залежить переважно від відкритості та фантазії організатора. Наприклад:

а) зустріч з гостем (поетом), запрошеним оргкомітетом;

б) тематична зустріч з гостями, запрошеними оргкомітетом;

в) запрошення свого знайомого або улюбленого поета, який читає власну поезію;

г) представити свою власну поезію або поезію своїх улюблених авторів.

Свідчення. Щодня в ліцеях та гімназіях відбувається цикл зустрічей, де представники світу науки, 
культури та мас-медіа на спеціальній лекції розповідають про своє захоплення літературою.

Голоси  поетів. Збір  аудіозаписів  поезії,  яку  читають  люблінські  поети,  артисти  та  аніматори 
культури. Це як твори відомих поетів, так і поезія з люблінського літературного середовища. Поезія, 
записана на аудіоносіях, звучить кілька раз на день у вибраних кав’ярнях, ресторанах та пабах.

Поезія  2.0. Цей блок  презентує  явище взаємодії  літератури  та  інтернету.  Метою є  пропагування 
нових технологій, а саме,  Web 2.0, як інструменту освіти та комунікації. Результатом цього блоку 
стане  підготування  молоді  до  більш  впевненого  користування  технічними  засобами,  а  також 
підвищення ефективності роботи вчителів шляхом застосування сучасних методик роботи з учнями. 
До блоку входять майстерні для молоді (мультимедійна поезія, відеопоезія), дискусія з запрошеними 
спеціалістами, діяльність в інтернеті (створення «електронної поезії», блогінг),  а також супровідні 
події  (концерти,  виставки).  «Поезія  2.0»  дає  можливість  презентувати  літературну  творчість  за 
допомогою  міждисциплінарних  засобів,  продемонструвати  широкий  спектр  форм  творчості 



(мультимедійна  поезія,  блоггінг,  гіпертекст  в  літературі,  електронна  книга,  створення  архіву 
літератури  в  інтернеті,  «селф-паблішінг»).  Новаторська  форма  трактовки  літератури  позитивно 
впливає на покращення громадської комунікації.

Розмови  з  Богом. Читання  священних  текстів  у  люблінських  храмах:  католицькому  костьолі, 
євангелітській,  православній  та  греко-католицькій  церквах,  синагозі,  мечеті.  Тексти  читають  та 
коментують духовні особи відповідних конфесій.

Уроки поезії. Майстерні графіті, під час яких створюються стіни графіті в школах. За допомогою 
муралі  учні  діляться  своїми  враженнями  від  вибраного  поета  чи  від  особи,  чиїм  іменем  названа 
школа. Згодом ці стіни стануть основою для інноваційних уроків про поезію.

Поезія для наймолодших. Поетичні зустрічі в дитячих садках на тему казок, байок та дитячої поезії.

Поетична терапія. Поетичні зустрічі в будинках громадської допомоги та в лікарнях, поетичні міні-
спектаклі  з  музикою  та  сценографією,  щоб  за  допомогою  мистецтва  зробити  ці  місця  більш 
привабливими.

Поетична мураль. Вибраний вірш пишеться на будівлі однієї школи.

Тролейбус  поезії. Група  аніматорів  готує  акторську  програму,  яка  розігрується  в  тролейбусах, 
автобусах та  на зупинках.  Транспортні  засоби для цього спеціально винаймаються та  заздалегідь 
декоруються. Тролейбуси та автобуси безкоштовно надає Міське транспортне підприємство Любліна 
(MPK Lublin).

Поетична шафа, Поетичний стіл. В міському просторі розміщуються предмети (стіл, шафа, книги 
поезії), навколо яких відбуваються поетичні події (читання віршів, зустрічі з поетами, хеппенінги).

Поетичний театр. Театральна програма.

Поетичне кіно. Показ фільмів, створених під впливом поезії.

Ніч поезії. Поетичні концерти, які відбуваються вечорами в Фестивальному Клубі. Поетичне кабаре 
– виступ групи театрально-поетичної імпровізації. Поетичні слеми за участі запрошених гостей.
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