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نوفم
الثا/

 30ت ين 

افتتاح الرسمي لجناح الكتاب 
اوكر  ا

الثا /نوفم – عرض وبيع الكتب  الجناح 


اوكر  ا


 30ت ين  
ديسم
 13كانون اول/

 8كانون 
ديسم
اول/


النا·ين 
اوكر  
وصول 
وممث¶ المعارض إ بوت
اني


 9كانون 
ديسم
اول/


اجتماعات عمل وعروض كتب  الجناج 
اوكر  ا


 10كانون 
ديسم
اول/


  
الدو للكتاب
العر
اليوم اوكر ا  معرض بوت  


 11كانون 
ديسم
اول/


ثنائية  
ب 
النا·ين العرب
اجتماعات عمل ولقاءات ،وتوقيع اتفاقيات تعاون ّ


اني ،وكذلك اتفاقية تعاون  
واوكر  
»كنيجو آرسينال« )ترسانة الكتب(
ب

نا·ي مدينة لفيف« ،والنادي 
العر واتحاد 
و»ملتقى 
النا·ين العرب.
الثقا  


ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
30 листопада
November 30

Урочисте відкриття стенду української книги.
Opening ceremony of Ukrainian book stand.

30 листопада–
13 грудня

Виставка та продаж українських книжок на стенді України.

November 30 –
December 13

Exhibition and sales of Ukrainian books at book stand.

8 грудня
December 8

9 грудня
December 9
10 грудня
December 10
11 грудня

Приліт до Бейруту видавців та представників Книжкових
ярмарків України.
Arrival of publishers and representatives of Ukrainian book fairs
in Beirut.
Ділові зустрічі, презентації на стенді України.
Business meetings, presentations at the Ukrainian book stand.
День України на Бейрутському міжнародному арабському
книжковому ярмарку.
Day of Ukraine at Beirut International Arab Book Fair.
Ділові зустрічі українських та арабських видавців, підписання
двосторонніх угод.
Підписання угод про співпрацю між Книжковим Арсеналом,
Львівським форумом видавців, Клубом арабської культури та
Асоціацією арабських видавців.

December 11

Business meetings of Ukrainian and Arab Publishers, signing of
bilateral agreements.
Signing of cooperation agreements between Book Arsenal, Lviv
Publishers’ Forum, Club of Arab Culture and Arab Publishers’.

Українську книгу представляють:


انية
ّ دور الكتب اوكر

Ukrainian book is presented by:

ГОЛОВНА ПОДІЯ
Презентація літературно-мистецького видання

Іван Франко
«Зів’яле листя»

арабською мовою
у перекладі Імадеддіна Раефа,
(художник Олександр Мельник)

الحدث الرئيس

الفنية
– دبية
ّ
ّ عرض الطبعة ا

إيفان فرانكو

«»ا وراق الذابلة

تعريب ونظم عماد الدين رائف
()الفنان ألكسندر ميلنيك

СENTRAL EVENT
Presentation of literature and art edition

«The Withered Leaves»
by Ivan Franko
translated by Imadeddine Raef
(Oleksandr Melnyk, painter)

اليوم 
اوكرا



الدو للكتاب بدورته الحادية والس ّت  
العر
 معرض بوت  


ديسم 2017
 10كانون اول/


النامج


 .Iبرنامج 
اطفال
11:00-13:00
11:00 – 11:15

11:15 – 12:00

اطفال .كلمات للسف 
حفل افتتاح برنامج 
اوكر  ا   لبنان إيهور أوستاش ،ورئيسة

الثقا 
جمعية »الجالية 
اوكرانية  لبنان« إيرينا فيسوتا ،ومديرة المركز 
اوكر  ا   بوت


يوليا لوتسينكو ،ومديرة فرقة الرقص 
اوكرانية ”الربيع“ مارينا سيدون ،ومديرة ”دار
ستاروهو ليفا 
للن“ ماريانا سافكا.
المحية الموسيقية ”بابوسا“ )الجدة( ،من أداء ت¬مذة استديو المح  المركز 
الثقا
ّ
ّ


 


ف Õمن سفيت¬نا نمر.
اف
بإ·
الباليه
واستديو
صقر،
إيرينا
من
ة
فني
اوكر ا ،بإدارة ّ


12:00 – 12:30

الموسيقية الراقصة ،من أداء ط¬ب استديو الرقص ”فيسنا“.
”كيلو كوجمياكا“
محية 
ّ

12:30 – 13:00

تحية 

المشارك من القديس ميكو )سانتا ك¬وس(.
ل¬طفال

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ

на Бейрутському міжнародному арабському Книжковому ярмарку
10 грудня, 2017

DAY OF UKRAINE
At the Beirut International Arab Book Fair
December 10, 2017

ПРОГРАМА
PROGRAM
І. Дитяча програма
Children program
11.00-13.00
11.00 –13.00 Виставка-продаж українських дитячих книжок.
Selling exhibition of Ukrainian books for children.
11.00 – 11.15 Урочисте відкриття дитячої програми.
Виступи Посла України в Лівані Ігоря Осташа, Голови ГО «Українці
Лівану» Ірини Висоти, директорки Українського культурного центру
в Бейруті Юлії Луценко, керівника українського танцювального
ансамблю «Весна» Марини Седун-Джозікян,
директорки Видавництва Старого Лева Мар’яни Савки.
Openings ceremony of children program. Speeches of Ihor Ostash, Ambassador
of Ukraine in the Lebanese Republic, Iryna Vysota, Head of the Association
“Ukrainian Community in Lebanon”, Yulia Lutsenko, Director of Ukrainian cultural
center in Beirut, Maryna Sedun-Josikian, Head of Ukrainian dancing group
“Vesna” (“Spring”), Marjana Savka, Director of the Old Lion Publishing House.
11.15 –12.00 Театралізований мюзикл «Бабуся» у виконанні учнів театральної студії
при УКЦ під керівництвом Ірини Сакр і балетної студії під керівництвом
Світлани Нимр.
Musical “Granny” performed by participants of UCC theatre studio
under the direction of Iryna Sakr and ballet studio under the direction
of Svitlana Nymr.
12.00 –12.30 Музично-театралізована вистава “Кирило Кожум’яка” учнів
танцювальної студії “Весна” при ГО «Українці Лівану».
Musical and theatre performance “Kyrylo Kozhumiaka” presented by dancing
studio participants “Vesna” affiliated with the Association “Ukrainian
Community in Lebanon”.
12.30 –13.00 Привітання дітям від святого Миколая.
Greetings to children from Saint Nicholas.

النامج الرسمي

15:00-18:00

القسم 
اول
افتتاح الرسمي
15:00-15:50

15:00 – 15:10
15:10 – 15:50

15:50 – 16:30

اللبنا 

واوكر  ا
الوطنيان
النشيدان
ّ

الكلمات الرسمية لـ:
السف 
اوكر  ا   لبنان إيهور أوستاش


اللبنا غطاس خوري
وزير الثقافة




سهي سوبوليف
اللمان اوكر  ا رئيس المجموعة النيابية اوكرانية اللبنانية 
النائب  
رئيس النادي 
العر فادي تميم
الثقا  



للنا·ين 
اوكر  
الكت Õ
انية.
اني ومدراء معارض الكتب اوكر ّ
عروض انشطة والنتاج   
السف اوكر  ا  لبنان 
الدو
النا·ة مارينا هريميتش ،مديرة المهرجان
كلمات :زوجة



»كنيجو آرسينال« )ترسانة الكتب( أوكسانا خميلوفسكايا ،إدارة ن »أنيتا أنتونينكو«،

مديرة دار ن »رودفيد« ليديا ليخاتش ،مديرة دار ن »نورا-دروك« إليانورا سيمونوفا،
Ý
مديرة برامج »ملتقى 
»هيكا-تسن«
نا·ي مدينة لفوف« صوفيا تشي¬ك ،مدير دار ن
فولوديم سامويلينكو.


І. Офіційна програма
OFFICIAL PROGRAM
15.00-18.00
Частина 1.
Урочисте відкриття
Part 1.
Opening Ceremony
15.00-15.50

15.00-15.10 Виконання гімнів Лівану та України.
Lebanon’s and Ukraine’s anthems.
15.10-15.50 Урочисті промови Посла України в Лівані Ігоря Осташа, міністра
культури Лівану Ґаттаса Хурі, депутата Верховної Ради України,
Голови Українсько-ліванської міжпарламентської групи
Сергія Соболева, президента Клубу арабської культури Фаді Таміма.
Speeches by Ihor Ostash, Ambassador of Ukraine in the Lebanese Republic,
Ghattas Khouri, Minister of Culture of Lebanon, Serhiy Sobolev,
Member of Ukrainian Parliament, Head of the Ukrainian-Lebanese
Parliamentary Group, Dr. Fadi Tamim, President of the Club of Arab Culture.
15.50-16.40 Презентація діяльності та книжкової продукції українських
видавництв та книжкових ярмарків. Виступи дружини Посла
України в Лівані Марини Гримич, координаторки Міжнародного
фестивалю «Книжковий Арсенал» Оксани Хмельовської, директорки
«Видавництва Анетти Антоненко», директорки видавництва «Родовід»
Лідії Лихач, головної редакторки видавництва «Нора-друк» Елеонори
Сімонової, програмної директорки «Форуму видавців у Львові» Софії
Челяк, директора видавництва «Ніка-центр» Володимира Самойленка.
Presentation of activities and book production of Ukrainian publishing houses
and book fairs. Speeches of Maryna Hrymych,
spouse of Ambassador of Ukraine in the Lebanese Republic,
Oksana Khmelovska, Coordinator of International festival «Book Arsenal»,
Director of Anetta Antonenko Publishing House, Lidia Lykhach,
Director of publishing house «Rodovid», Eleonora Simonova, chief editor
of publishing house «Nora-Druk», Sofiia Cheliak, program director of «Lviv
Publishers’ Forum», Volodymyr Samoilenko, Director of publishing house
«Nika-Center».


الثا
القسم 

16:30-17:30

المعربة من دراما
حفل عرض النسخة
ّ

إيفان فرانكو الغنائية »اوراق الذابلة«
ترجمة عماد الدين رائف
16:30 – 16:40

افتتاحية السف 
اوكر  ا   لبنان إيهور أوستاش


16:45 – 16:55

كلمة كاتب Ý
الجمة الشعريّة عماد الدين رائف

16:55 – 17:05

أغنية من Ý
الجمة الشعرية العربية لقصائد إيفان فرانكو ،بعنوان »ما ال وقد فتنت
ح Õ
Ý
الم« ،ألحان وغناء الفنانة أمل كعوش.

17:05 – 17:15

17:15 – 17:30

17:30 – 17:40



والعربية.
انية
لي¶ وماريا
ّ
جرما قصائد مختارة Þيفان فرانكو باوكر ّ

إلقاء 

تزورين   Õالحلم“ )كلمات :إ .فرانكو ،موسيقى :ك.
أغنية رومانسية بعنوان ”لماذا

فاليا خوبوت.
دانكيفيتش( أداء المغنية الشابة 
أغنية رومانسية بعنوان ”يا ربة القد اللطيف á
ا·“) ،كلمات :إ .فرانكو ،ألحان أ .كوس-
ّ ّ



والسف اوكر ا  لبنان إيهور أوستاش.
أنتولس ،(âأداء وائل حيدر



16.30 – 17.45
Презентація арабомовного видання
збірки любовної лірики
Івана Франка «Зів’яле листя»
у перекладі Імадеддіна Раефа
Presentation of Arabic-Language Publication of Love Lyrics Collection
of Ukrainian poet Ivan Franko “The Withered Leaves”
under the translation by Imadeddine Raef

16.30-16.40 Вступне слово Посла України в Лівані Ігоря Осташа
Opening speech of Ihor Ostash, Ambassador of Ukraine
in the Lebanese Republic
16.45-16.55 Виступ перекладача Імадеддіна Раефа
Speech by Imadeddine Raef, translator of the book
16.55-17.05 Виконання арабською мовою пісні
«Не знаю, що мене до тебе тягне» арабською співачкою
Амалею Кауваш (сл. Івана Франка, муз. Амалі Кауваш).
Performance in Arabic of the song
«I wonder why you attract me so much» by Arabian singer
Amal Kawash (lyrics I. Franko, music A. Kawash).
17.00 – 17.15 Декламація видатних віршів Івана Франка українською
та арабською мовами у виконанні Лілі та Марі Жарамані.
Declamation of Ivan Franko’s prominent poems in Ukrainian
and Arabic languages by Lily and Mari Zharamani
17.15 – 17.30 Виконання романсу «Чого являєшся мені у сні?»
(сл. Івана Франка, муз. К. Данькевича) Валерією Хобот.
Performance of romance “Why do you come to my dreams?”
(lyrics I. Franko, music K. Dankevych) by Valeria Khobot
17.30 – 17.40 Виконання романсу «Ой ти дівчино, з горіха зерня»
(сл. Івана Франка, муз. А. Кос-Анатольського)
у виконанні Ваеля Хайдара та Посла України
в Лівані Ігоря Осташа
Performance of romance “Oh you girl, from a nut grain”
(lyrics I. Franko, music A. Kos-Anatolskyi)
by Wael Khaidar and Ihor Ostash, Ambassador
of Ukraine in the Lebanese Republic

III. Заключний концерт
Final Concert
19.0 – 21.00

الحفل الموسيقي الختامي.III
У програмі:
The Program includes:


النامج
 

1.
«Українське різдво»
«Ukrainian Christmas»
українські колядки та щедрівки
у виконанні фольклорного ансамблю “Онуки” під керівництвом Наталії Зейнун
Ukrainian carols performed by the folk group “Onuky” under the direction of Natalia Zeinun

 “ãاوكر ا – لوحات غنائية راقصة من أداء الفرقة الفلكلورية ”اأونو
 عيد المي¬د

 Þ .()احفاد
Õالف
ّ


 ّ ا·اف
.لمديرة الفرقة ناتاليا زينون
2.
Виступ Бейрутського професійного театру танців «Зірка»
Performance of «Zirka Professional Dance Theatre in Beirut»

 Ý لوحات راقصة لفرقة الرقص
.(البوتية ”زيركا“ )النجمة
 اح ا
3.
“Українські пісні з ліванським колоритом”
“Ukrainian songs with Lebanese coloring”
виступ Посла України в Лівані Ігоря Осташа та Ваеля Хайдара
Performed by Ihor Ostash, Ambassador of Ukraine
in the Lebanese Republic and Wael Khaidar

Ý

السف
 أداء.لبنا

ّ أغنيات أوكر
  · انية يرافقها عزف


.اوكر  ا  لبنان إيهور أوستاش ووائل حيدر

Для нотаток
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Клуб арабської культури

 النادي
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