
«Art Hunters Club»  – літературний клуб, який з 2015 року працює при кафедрі 

української літератури ЧНУ імені Юрія Федьковича. Наш клуб – простір 

вільного інтелектуального спілкування для усіх, хто цікавиться культурою 

загалом, літературою – зокрема, не мислить свого життя без читання, хоче 

розібратися в кодах сучасної української культури. Клуб працює у двох 

режимах – реальному й віртуальному. Реальні зустрічі відбуваються в 6 

корпусі ЧНУ, а. 58, віртуальні – у фейсбук-групі: 

https://www.facebook.com/groups/967287433342720 

Модераторкою «Артхантерсу» є викладачка кафедри, канд. філол. н. Світлана 

Вардеванян.   

Учасники – усі зацікавлені черговою темою (студенти різних факультетів ЧНУ 

імені Юрія , викладачі, письменники, містяни). 

Цілі клубу: 

1. Промоція читання. Презентувати й обговорювати важливі літературні 

новинки, відстежувати тенденції книжкових конкурсів і фестивалів, 

популяризувати літературознавче наукове знання. 

2. Розвивати в студентів навики інтелектуальної рефлексії, здатність 

аналізувати явища культури, вміння дискутувати на ці теми. 

3. Брати активну участь у культурному житті міста Чернівці.  

4. Обмінюватися книгами, думками з приводу 

прочитаного/переглянутого/пережитого. Рефлексувати з приводу 

сучасного мистецтва. 

5. Зустрічатися з генераторами думок (інтелектуалами) і культурних кодів 

(митцями). 

 

Партнери клубу, з якими ми зреалізовуємо цікаві проєкти:  

• Steinbarg Gallery & Cafe. Лекції і дискусії у рамках міжнародного 

проєкту «Бієнале Довіри (про це: 

https://www.facebook.com/events/2148360305228259/ ). 

  

• Сайт ЛСД (Література, Сучасність, Діалог) (координаторка сайту Інґа 

Кейван). Сайт надає майданчик для наших публікацій – рецензій та 

інтерв’ю (про це: http://lsd.co.ua/shmid-vilghelm-dushevnyj-spokij-

retsenziya/ , 

http://lsd.co.ua/?s=%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%BE%D0%BA ). 
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• Лабораторія культури (координатор Андрій Тужиков), DocuDaysUA, 

Paul Celan Literaturzentrum. Разом переглядаємо та обговорюємо 

фільми у рамках фестивалю документального кіно DocuDaysUA.  

• Марафон літератури  і музики в рамках Букфесту. «Артхантерс» став 

співорганізатором марафону. 

• Обласна експертна рада з питань підтримки книговидання при 

Чернівецькій ОДА. 

• ГО «Європейський культурний простір» (голова Максим Дупешко), 

«Букініст» (директорка Марина Лібанова). Літературний клуб 

«Артхантерс» є співзасновником Літературної премії імені Василя 

Кожелянка (керівниця проєкту Інґа Кейван) (про це тут: 

https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-

%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-

%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-

%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D

0%BA%D0%B0-107949978256101 ). 

• Муніципальна бібліотека імені А. Добрянського та Культурно-

мистецький центр імені Івана Миколайчука, на базі яких відбуваються 

події Літературної премії імені Василя Кожелянка. 

• Центр Gedankendach. З яким організували конкурс поезії і видали 

Антологію молодої чернівецької поезії «Присутність» (про це тут: 

https://read-ukrainian.blogspot.com/2021/11/blog-

post_23.html?m=1&fbclid=IwAR3o2IfjtX2nyFYYZMM7jNEiSspT-

BepIOIzHnZ5Z7ocut-81ODNoFEO9Os тут: 

https://www.facebook.com/actionczernowitz/videos/286745490117163/ 

 і тут: https://books-xxi.com.ua/products/prisutnist-antologiya-molodoi-

chernivetskoi-

poezii?fbclid=IwAR0Px8Fk6pv60VY6D058XMJcYwiknI4hJmKzrXCIeK6

HSfnAaI6pXMslMu8 ). 

 

Те, чим пишаємося. Результати діяльності клубу: 

• Більше 50-ти захопливих засідань-дискусій. 

• Зустрічі з письменниками. За час роботи клубу поспілкувалися з Юрієм 

Винничуком, Андрієм Курковим, Раїсою Недашківською, Артемом 

Чапаєм, Олегом Шинкаренком, Максимом Дупешком, Інґою Кейван, 

Андрієм Тужиковим, Христею Венгринюк, Юлею Бережко-Камінською, 

Іриною Жураковською та ін. 
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• Проєкт літературного клубу ««Art Hunters Club» пройшов у фінал 

Міжнародного студентського конкурсу соціальних проектів "Золотий 

компас"- 2016 (м. Харків), зайнявши третє місце 

http://goldencompass.kh.ua/22032016.html 

• У рамках популяризації науки – організовуємо цікаві воркшопи. 

Зокрема, воркшоп письменника і ІА інженера А. Тужикова на тему: «Як 

штучний інтелект пише літературні тексти» (про це тут: 

http://new.litprostir.cv.ua/?p=1190 ). 

• Проводимо щорічні літературники «Обмін Речовинами», мета яких 

почути молодих чернівецьких поетів (про це тут: 

http://new.litprostir.cv.ua/?p=1245 і тут: 

http://new.litprostir.cv.ua/?p=1278). 

• Разом з Центром Gedankendach (засновниця Оксана Матійчук) 

організували конкурс поезії і за його результатами видали Антологію 

молодої чернівецької поезії: Присутність: антологія молодої 

чернівецької поезії/ упоряд.: Вардеванян С., Матійчук О.; передм.: 

Вардеванян С., Кейван І. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2021. – 144 с. (Про це 

тут: https://books-xxi.com.ua/products/prisutnist-antologiya-molodoi-

chernivetskoi-

poezii?fbclid=IwAR0Px8Fk6pv60VY6D058XMJcYwiknI4hJmKzrXCIeK6

HSfnAaI6pXMslMu8  ) 

• Разом з партнерами (Інґа Кейван, Максим Дупешко, Марина Лібанова) 

організували Премію імені Василя Кожелянка (про це тут: 

https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%8

0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-

%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-

%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-

%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D

0%BA%D0%B0-107949978256101  ).  
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