
ФЕСТИВАЛЬ БУЛО ЗАСНОВАНО В 2015 РОЦІ



Мета
• Підвищити інтерес до Подолу та його історії серед киян та гостей міста
• Залучити дітей та молодь до активного вивчення історії Подолу та історії Києва
• Привернути увагу ЗМІ до Подолу

Ідея
Без Подолу Київ неможливий. В усій історії Києва з моменту заснування 
Міста до наших днів Поділ займає окреме місце. 
Дух Подолу, його непередавана атмосфера та унікальна субкультура скла-
дають невід’ємну частину іміджу Києва.
З часів Київської Русі та до наших днів разом з українцями на Подолі по-
стійно проживали, працювали та торгували представники різних народів.
Саме завдяки взаємопроникненню та взаємовпливу різних культур, зви-
чаїв і обрядів Поділ став таким, яким його люблять у всьому світі – гамір-
ним, веселим, гостинним, багатомовним, толерантним та віротерпимим. 
Так з’явилась ідея проводити Фестиваль культури народів Подолу – 
унікальний захід, що відображає самобутність Подолу та дозволяє ство-
рити інформаційно-розважальний контент, цікавий для представників усіх 
прошарків суспільства, спеціалістів і туристів.

Розуміння культуру інших народів замість упереджень, знан-
ня спільної історії замість недовіри, гордість за рідне місто 
побудоване разом – основні ідеї Фестивалю народів Подолу



Місце: Контрактова площа, сквер біля пам’ятника Сагайдачному
Основа фестивалю «національні дворики» – частини скверу, оформле
ні так, щоб показати побут і культуру кожного народу, що проживає на 
Подолі.

Головна відмінність Фестивалю – гості в дружній та неформальній  
атмосфері спілкуються з представниками різних народів, чия історія 
та культура нерозривно вплетені в історію культури Києва





 
Гуляючи від «дворика» до «дворика» гості фестивалю 
познайомлять ся з історією життя кожного народу на Подолі, 
спробують  страви національної кухні, візьмуть участь в майстер
класах, конкурсах, вікторинах, квестах та екскурсіях



https://www.youtube.com/watch?v=Jpw3AVwiXr0


На головній сцені Фестивалю виступають артисти – представники 
народів Подолу



https://www.youtube.com/watch?v=Jpw3AVwiXr0


В рамках дитячої програми волонтери читають дітям казки різних 
народів національною мовою з перекладом на українську мову, 
грають з дітьми в ігри різних народів, влаштовують майстеркласи 
з національних ремесл, майстеркласи з шахів від вірменської 
діаспори.



https://www.youtube.com/watch?v=Jpw3AVwiXr0
https://www.youtube.com/watch?v=rvPoMWmWxuY


Майстеркласи з танців народів Подолу, кримськотатарське золоте 
шиття, уроки польської мови, презентація віршів ромської поетеси



https://www.youtube.com/watch?v=Jpw3AVwiXr0


У ФЕСТИВАЛІ БРАЛИ УЧАСТЬ

• ВІДДІЛ ЗІ СПРАВ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТУ  

        КУЛЬТУРИ КГГА

• ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РГА

• ЦЕНТР ЮДАЇКИ НАУКМА

• МУЗЕЙ ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА

• СОЮЗ ВІРМЕН УКРАЇНИ

• ГРЕЦЬКЕ БРАТСТВО «ЕНОТІТА»

• ГЕТЕ-ІНСТИТУТ КИЇВ

• МОО ЕТНИЧНИЙ ЦЕНТР СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОСПІЛЬНОТ

• ЦЕНТР НІМЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ «ВІДЕРШТРАЛЬ»

• ГО «ПРОСТІР ТОЛЕРАНТНОСТІ»

• РОМСЬКЕ РАДІО СHIRIKLO

• ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР

• ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА ДОБРОСУСІДСТВА»
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