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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

ЗАПРОШУЮТЬ 

взяти участь у круглому столі 

 «Культурне розмаїття Південної України – вагомий чинник європейської інтеграції» 

(м. Одеса, Одеська національна наукова бібліотека, 4-5 жовтня 2018 р.) 

 

Організатори:  Міністерство культури України 

                         Одеська національна наукова бібліотека 

 

За сприяння:   Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ООДА                       

                         Департаменту культури та туризму Одеської міської ради 

    Одеського відділення Національної спілки краєзнавців України 

                         Національної історичної бібліотеки України 

 

Мета круглого столу: 

 сприяння збереженню і розвитку культурно-етнічної самобутності національних меншин, задоволення їх культурних, 

мовних та інформаційних потреб; 

 збереження і забезпечення культурного та мовного розвитку національних меншин; 

 формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, проявам 
дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, релігії, мови; 

 сприяння діяльності громадських об’єднань, які створені національними меншинами, щодо організації і проведення 
культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, розвитку етнокультурних зв’язків громадських об’єднань, 
створених національними меншинами, з відповідними громадськими об’єднаннями за межами України; 

 сприяння забезпеченню захисту гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин; 

 сприяння розширенню міжнародного співробітництва з державами, що мають в Україні етнічно споріднені спільноти; 

 поглиблення краєзнавчої діяльності бібліотек як вагомого фактора у досягненні національної єдності українського 
суспільства. 

 

Програма круглого столу передбачає обговорення таких питань: 

 Національна культура етнічних груп Півдня України: збереження та популяризація 

 Співпраця бібліотек, національно-культурних товариств, громадських організацій, центрів національних культур у 

забезпеченні захисту прав національних меншин 

 Роль культурно-просвітницьких, наукових, освітянських закладів у збереженні та розвитку культурного розмаїття Півдня 

України 

 Місце і роль бібліотеки у забезпеченні прав і свобод різних етнічних груп на шляху до європейської інтеграції 

 Бібліотека як центр формування культури міжетнічних відносин і міжетнічної толерантності 

 Краєзнавча діяльність бібліотек як інструмент реалізації державної політики зі збереження та розвитку полікультурної 

спадщини етносів України 

 Наукові розвідки – вагома складова культурного розвитку багатонаціонального регіону 

 Міжнародне співробітництво з державами, які мають на теренах України етнічно споріднені спільноти 

 

До участі запрошуються: 

 представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

 краєзнавці, науковці, дослідники національних та мовних культур етнічних спільнот; 

 керівники та фахівці провідних бібліотек України; 

 керівники та члени національно-культурних товариств, об’єднань і громад; 

 представники засобів масової інформації. 

 

Про вашу участь у круглому столі просимо повідомити до 10 вересня 2018 року. 

 

Адреса: Одеська національна наукова бібліотека,  

         Одеса, 65023, Україна, вул. Пастера, 13, 

                Факс: (048) 723-02-52 

          E-mail: ognb@ukr.net, metodonnb@ukr.net (тема – «круглий стіл») 

 

 

Координатор заходу:  

               (048) 723-11-84 – Бєльницька Ольга Миколаївна, заст. ген. директора з бібліотечної роботи 

Члени робочої групи: 

               (048) 723-21-97 – Сердюк Світлана Григорівна, зав. науково-методичного відділу 

               (063) 056-93-96 – Саєнко Людмила Іванівна, зав. відділу краєзнавства «Одесика» 

 
Оргкомітет 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
mailto:ognb@ukr.net

