
Фестиваль «Меджибіж-2019. Пам’яті Олександра Авагяна» відбудеться 25-27 

липня 2019 року в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж», 

що в 25 км на схід від обласного центру Хмельницький. 

Основні гасла та принципи фестивалю: 

1. Все, що об’єднує людей – Добре, а все, що роз’єднує – не-Добре. 

2. Майстерність в творчості необхідна, але щирість – важливіша. 

3. В творчості нема понять «краще» чи «кепсько», є поняття 

«індивідуальність». 

4. Єднаймо мости поколінь! 

5. Ми всі – українські! 

Особливості фестивалю 

Фестиваль складається з двох частин: 

Перша – конкурсна – для участі в якій запрошується учнівська та студентська 

молодь віком 16-21 рік. Положення про проведення конкурсу – у додатку. У 

Меджибожі відбудеться заключний (очний), підсумковий етап Всеукраїнського 

конкурсу-фестивалю авторської патріотичної пісні «Моя Батьківщина. Пам’яті 

Олександра Авагяна». 

Друга – «День пам’яті Саші Авагяна» - як спільний проект Вірменського 

товариства культурних зв’язків «АОКС-Україна», Parajanov-ARTу, Управління 

культури Хмельницької Облдержадміністрації та Державного історико-

культурного заповіднику «Межибіж». 

Загальні питання 

1. Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» приймає учасників 

фестивалю на своїй території: наметні містечка будуть розташовані як 

безпосередньо на території Замку, так і на території маєтків, які належать 

Заповіднику. Розміщення - власними силами, на власному обладнанні,  але без 

плати за участь в фестивалі. Також безкоштовно надаватимуться теплі 

приміщення для розміщення на власному туристичному обладнанні (каремати, 

надувні матраци). Для бажаючих – самостійне розміщення в приватному секторі 

або готелях Меджибожа. 

2. Транспортні витрати та забезпечення наметами – силами учасників 

фестивалю.  

3.  Годування учасників фестивалю забезпечує Хмельницька обласна спілка 

вірменської національної культури. 

4.  Необхідна поліграфічна продукція та робота з ЗМІ забезпечується 

Вірменським товариством культурних зв’язків  «АОКС-Україна» 

5.  Додаткова інформація на e’mail фестивалю: ogelmi17@gmail.com  (044) 461 

9056;  (044) 461 9779; 093 488 5854; 097 484 5801 

 

Програма фестивалю 

25.07.2019 

9-00- 15-00 - заїзд, реєстрація, розселення учасників,  відвідання ними музеїв 

Заповідника. 

15-00 – Урочисте відкриття фестивалю: 
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- Відвідання пам’ятної дошки на стіні адміністративного будинку 

Заповідника; 

- Круглий стіл на тему: «Археолог, спелеолог, музикант, невтомний 

мандрівник Саша Авагян»; 

16-00 – концертна програма ветеранів Всеукраїнського проекту «Моя 

Батьківщина – очима дітей етносів України» та переможців цьогорічного 

Всеукраїнського історико-літературного конкурсу «Лицарі українського 

романтичного світосприйняття», друзів, послідовників та учнів Олександра 

Авагяна. 

18-30 – ужин 

20-00 – майстер-класи, розважальні програми 

23-30 – відбій 

26.07.2019 

9-00 – підйом 

10-00 - сніданок 

11-30 – початок прослуховування виступів учасників конкурсної програми  

почергово з двох номінацій. Подіум біля церкви, журі оцінює кожний виступ 

відкритим голосуванням. 

14-00 – 16-00 – обідня перерва 

16-00 – 18-30 – продовження виступів конкурсної програми 

18-30 – ужин 

20-00 – засідання кіно-клубу Parajanov-ARTу, концертна програма «Біля 

вогнища» - поза конкурсу, поетичний літ турнір, майстер-класи 

23-30 – відбій 

27.07.2019 

9-00 – підйом 

10-00 - сніданок 

11-30-15-00  – Офіційне закриття фестивалю, церемонія урочистого 

нагородження переможців Конкурсу-фестивалю та гала-концерт силами 

переможців конкурсу і ветеранів. 

15-00 – дегустація страв, які приготували учасники змагання кухарів –  за фахом 

археологи та спелеологи, музиканти, вчені та представники інших професій – 

друзі Олександра Авагяна 

17-00 – Організація прибирання території замку. Роз’їзд учасників 

Про нагороди фестивалю 

Головна нагорода – участь в фестивалі, зустріч неординарних особистостей - 

представників різних поколінь,  спілкування з однодумцями, людьми, 

закоханими в авторську пісню. 

Конкурс не матиме звичних 1.2.3 місць. Нагороди – за номінаціями пісенно-

поетичного конкурсу наступні: 

 

1. За кращу авторську патріотичну пісню 

2. За кращу виконавчу майстерність 

3. За кращу сатиричну пісню 

4. За кращу жартівливу пісню 



5. Приз «Надія» 

6. Приз «Юність» 

7. За поетичну майстерність 

8. За поетичні знахідки 

9. Кращий ансамбль 

10. Кращий дует 

11. Краще тріо 

12. За кращу ліричну пісню 

13. За оригінальність виконання 

14. За кращу музику до пісень  

15. За краще володіння музичним інструментом  

16. За використання в авторській пісні нетрадиційних форм 

17. Головний приз фестивалю – Приз глядацьких симпатій. 

 

        Репортажні матеріали фестивалю ввійдуть до фільму «Археолог, спелеолог, 

історик, музикант, поет та невтомний мандрівник Саша Авагян», який буде 

презентований 12 листопада 2019 р. в Київському Будинку кіно. 

На презентацію будуть запрошені переможці Конкурсу-фестивалю для 

отримання відповідних нагород від Міністерства освіти і науки України та 

організаторів Проекту. 

 

           На всіх тих, хто бажає підтримати фестиваль, прийняти участь в роботі 

організаційного комітету чекає зовсім несподівана нагорода: наша вдячність, 

дипломи, призи за номінаціями: 

18. Генеральний партнер фестивалю 

19. Почесний гість фестивалю 

20. Меценат фестивалю 

21. Спонсор фестивалю 

22. За підтримку фестивалю 

23. За допомогу в проведенні фестивалю 

24. За вірність ідеалам авторської пісні 

25. Глядач-меценат 

         Нагадуємо: на всій території замку під час проведення фестивалю діє 

«сухий закон». 
 

 


