Звіт про виставку
"Український єврейський сімейний альбом"
Ім'я відповідальної особи / організатора: Наталія Сипливець
Організація / школа / населений пункт / країна: Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ст. №7, м.Ніжин,
Чернігівська обл., Україна
Дата та місце офіційного відкриття виставки: 03.12.2018 р. актова зала Ніжинської ЗОШ
І-ІІІ ст. №7.
Тривалість проведення виставки: з 28.11-до 05.12.2018 р.
Проведені заходи в день відкриття виставки (згідно наведених пунктів):
● Вступне слово та представлення організації Centropa/ Trans.History (Сардак Н.О.
-заступник директора з навчально-виховної роботи, Сипливець Н.А. -учитель історії
Ніжинської ЗОШ ІІІ ст. №7, Левицька Т.М.- голова міського методичного кабінету )
● Лекція «Комеморативні практики в історії» (Сипливець Н.А., учитель історії
Ніжинської ЗОШ ІІІ ст. №7)
● Панельна дискусія «Євреї та українці – нас об’єднує історія?» ( Валерій Фінкельштерн
– науковець, співробітник Центральної міської бібліотеки міста, представник від
єврейської громади міста; Яніна Бальоніс – викладач польської мови, представниця
польської громади міста; Кресан Жанна – учитель історії ЗОШ № 10).
● Виставка літератури (до тематики юдаїки книги видавництва Інституту «ТКУМА» та
UJE; до теми Голодомору в Україні, Бабин Яр:Історія і пам’ять; до теми співжиття
українців та євреїв).
● Мистецька хвилина – виступ з піснею О.Білозір «Свіча», у виконанні А.Тимченко,
учениці 9-а кл. Ніжинської ЗОШ ІІІ ст. №7.
та в період проведення:
● Перегляд короткометражного фільму знятого організацією Centropa та його аналіз
(Фільм «Повернення до Рівного»-для учнів 9-х-11-х кл.)
● Практичне заняття для 9-х «Жіноче обличчя війни» (за матеріалами з порталу
Trans.History та шкільного архіву про вчительок єврейського походження, які
працювали у нашому закладі).
Кількість відвідувачів на відкритті виставки: у день офіційного відкриття – 60 осіб.
Підсумки за день відкриття виставки:
На мою думку, відвідувачам сподобалося, що експозиція була насичена саме біографічними
фактами людей, а не сухими історичними подіями. Персонажі виставки розповідають про своє
життя, описують, які емоції вони переживали, що дійсно важливо для них у певний момент
життя.

Після завершення заходу, відвідувачам запропонували висловити свої думки. Декілька
прикладів з карти рефлексії:
« …я зацікавився інформацією про життя євреїв, а не тільки про Голокост як явище, про яке
написано в підручнику з історії. Хочеться дізнатися більше про їх культуру або традиції ….»
«…Мені найбільше сподобалася світлина з дівчинкою, яка, напевно хотіла стати балериною
(останній стенд, здається).Вона така впевнена в собі!».
«Сьогодні я почула багато цікавих фактів, уважно розглядала фото, але найбільше
запам’ятала молоду жінку в купальнику, яка знехтувала прихильністю Марка Шагала!».
«Кожне фото, ніби оживало, ніби не дівчатка-екскурсоводи розповідали, а ці світлини!»
Загальна кількість відвідувачів виставки: у період експозиції,відвідувачів було 260-270
осіб.
Учні, які в якості гідів проводили екскурсію виставкою: 9-А кл. Тимченко А., Залозна Д.,
9-Б кл. -Іванова А., Кущ Є., Баргамін І., Басиста Я.
Гіперпосилання на висвітленняя події у місцевій газеті «Вісті»
https://www.facebook.com/Ніжинська-міська-газета-Вісті-1622191481331540/?__tn__=kCR&eid=ARAG6sNxTIBnC_MJ3Q1b53OQuk-z0yWAvNE-7jb-QUEbVhipWO4GSqgWGa8-k4Sz_Tz37ktj0wyeme4&hc_ref=ARR_DR3JEjJjEWmFqvYI4vayC4kuYwN9ZbNW9VJD9k-tgg-brdvS6uip
FBxXqLLmCMo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAcu3i3j1RmTUhUwQkftLrQ_HBoIAUG9Tc5q2LsVI1
0T8FoynWSKb2Zhs_8FHR4Q2qNDHoInbFbhpYuKt2nBk-ULsfz2PCmyObOuw8xGf04T0Ugv2-J
tFAXEyWzWSnFNudW9KtF3zg5elZ0EsyVn4nUBIuoodD_lSjfUHs-Vh3nU20459OKYWGylBUj3c
7pweXI1JeH8s5fLhZDVWiQ9beHwaNPTzQXOmWjPXEHURDQjSDJXLJ7F7hn3UuwIGBQE3iO-j
HfefnKKaCs6hQIo83pJHv-SDpCD-ITS-oyMxRT8Snhl39QQrm_Gdme-JOn9ZGgWzGvIjDV2aSTP4
_5LtH6Xacp
та «Nizhynnews»
https://nizhynnews.com/2018/12/03/у-ніжині-діє-унікальна-виставка-укра/?fbclid=IwAR1
yqPrt1wvbkh4rz8PBff2fbHpWIiw1ZOvzv_woo73lIOOK23245hDF5Os

Зауваження та пропозиції від організатора виставки:
Добре, що ви так натхненно працюєте і долучаєте іншеих!
Примітка: будь ласка, надайте деякі фотографії з відкриття виставки / інших заходів
приурочених до проведення виставки

