
Арт-простір 
“Культурний барбакан”

Наші партнери:

Відділ культури і туризму Острозького 
міськвиконкому

Острозька міська рада



Чому
«Культурний 
барбакан»?

Унікальність
ідеї

 не одинична подія, а локація-стимул 

культурного розвитку громади;

 проект – трансформація від «Острог 

екскурсійний» до «Острог подієво-

туристичний;

 Татарська брама – портал від забутої 

середньовічної історії до відродження 

культури.



Програма відкриття арт-простору 
«Культурний барбакан» 

- відкриття брами барбакану вартовими;
- презентація художньої виставки і фото-
проекту «До і після»;

початок  роботи дитячої зони (квести, 
майстер-класи, середньовічні забави) 

інтерактивна екскурсія з 
використанням QR кодів;

зміна варти та концерт відкриття з

бенкет  у князя Острозького

15:00

15:15

15:30

16:00

17:00

майстер-клас середньовічного танцю18:00

вечірнє  світлове шоу

кінопоказ19:00

18:30



ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ БЕРЕЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬЧЕРВЕНЬ

o Місяць ініціатив 
громадських 
організацій

o Фотовиставка 
«Татарська культура в 
об’єктиві»

o Ряд тематичних 
екскурсій 
«Мультикультурний 
Острог»

o Фотовиставка «Захисники 
України»

o Вежа – резиденція Святого 
Миколая 

o Робота різдвяного 
ярмарку місцевих 
майстрів

o Новорічне світлове шоу
o Конкурс різдвяних 

шопок релігійних громад 
міста

o XIV міський фестиваль 
колядок і щедрівок 

o Театралізоване 
дійство  «День 
народження князя 
В-К. Острозького»

o Цикл відео сюжетів 
«На варті культури» 

o Поезія Шевченка. 
Відомі острожани. 
Прочитання

o Заходи до відкриття 
туристичного сезону

o Великодня виставка-
ярмарок з майстер-
класами 

o Цикл лекцій для дітей про 
історичні епохи

o Локація IV Всеукраїнського 
фестивалю «Острог-
Ренесанс»

o Акція «Ніч в музеї. 
Барбакан» 

o Родинний арт-пікнік 

o «Танці в барбакані»
o Етномузика на Івана 

Купала
o Весільні церемонії в 

вежі

o Акція «Діти на варті культури» 
o Презентація арт-простору для 

делегацій міст-побратимів
o День вуличної музики біля 

вежі
o Стилізована молодіжна 

вечірка в барбакані.

o «Кіно в барбакані»
o Культурно-мистецька 

акція «Острог 
мультикультурний»

o Вечір барокової 
музики

o Інтерактивний квест
до Дня туризму

o Перший 
Всеукраїнський 
фестиваль «Музичний 
ренесанс»



Цільова аудиторія проекту

Школярі

10-18 років

Студенти, місцева 
молодь

18-30 років

Мешканці Острога та 
околиць
30+ років

Туристи

різна вікова категорія

мистецькі подіїлекції,майданчик для 
вільного простору

Інтерактивні
екскурсії, квести

Тематичні екскурсії, 
світлове шоу



Назва  етапу Терміни Відповідальні особи

Підготовчий Квітень – травень 2018 Начальник відділу культури і туризму 

Острозького міськвиконкому

Директор Державного історико-культурного 

заповідника м. Острога

Основний / трансформуючий Червень  – серпень 2018 Директор Державного історико-культурного 

заповідника м. Острога

Начальник управлінні містобудування, 

архітектури,ЖКГ, благоустрою та 

землекористування 

Директор ТОВ «Вежа»

Рекламно-інформаційний  Травень -вересень 2018 Керівник Туристично-інформаційного центру 

м. Острога

ГО «TOWNIMAGE STUDIO»

Культурно-подієвий Серпень-вересень 2018 Завідувач відділу туризму та охорони 

культурної спадщини ЦКД м. Острога

Директор Державного історико-культурного 

заповідника м. Острога

ГО «Мистецькі експедиції»

Підсумковий Вересень 2018 Начальник відділу культури і туризму 

Острозького міськвиконкому

Етапи реалізації проекту





Популяризація історії міста та його 

національних груп шляхом проведення 

тематичних екскурсій («Татари в 

Острозі», «Шляхами штетлів. Острог»);

Шляхи інтеграції 
культурної спадщини

в життя громади

 Організація та проведення 

всеукраїнських та міжнародних 

культурно-мистецьких заходів із 

залученням місцевого населення

 Відкритий простір для лекцій, 

зустрічей, місцевих громадських 

ініціатив. 



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІДЕЇ

Арт-простір стане рекламним майданчиком  для 

місцевого туристичного та іншого бізнесу.

Попит на ночівлю в місті породить пропозицію, тобто 

готельно-ресторана справа розвиватиметься, що 

допоможе зменшити відтік молоді у великі міста.

Поява сувенірних лавок - збільшення відсотку 

самозайнятих осіб та розвиток місцевої мануфактури.

Відео, аудіо, мультимедійна складова проекту створить 

необхідність розвитку творчих спеціальностей. 



ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

Тематичні 

історичні екскурсії  

з елементами 

театралізації

(10 тис осіб/рік)

Фотосесії в 

історичних 

костюмах 

(4 тис осіб/рік)

Вечірнє світлове 

шоу

(12 тис осіб/рік)

Всеукраїнський 

історико-культурний 

фестиваль «Острог-

Ренесанс»



Інтерактивні

екскурсії Використання QR кодів

допоможе людям з 

обмеженими

можливостями відчути і 

дізнатись більше про 

пам’ятку та культуру міста

ТУРИСТИЧНИЙ 
ПРОДУКТ

Аудіо гіди, старі 

фотокартки Татарської 

вежі, звуки середньовічного 

міста, острозький наспів, 

легенди, оповідки 

старожилів



На варті культури!

Д я к у є м о  з а  у в а г у !

П р и в і д  п р и ї х а т и ,  с т и м у л  з а л и ш и т и с ь


