ЛЮТИЙ 2022 | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

КУЛЬТУРА
І РЕГІОНИ
Інформаційний дайджест Міністерства культури та
інформаційної політики України

ЗАЯВА ПРЕДСТАВНИКІВ КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОЇ ТА НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ
Представники культури ( письменники , митці ,
артисти , художники ) та науковці звернулись до
світових лідерів із закликом до миру .
Вони попросили світових лідерів зробити все
залежне , щоб українська держава та її народ
перебували в спокої , та висловили впевненість ,
що жити в мирному світі є пріоритетом для всіх .
« Вся історія України довела , що ми – миролюбна
країна , яка тільки розквітає , коли живе в мирі з
сусідами », - зазначають підписанти заяви .
Деталі >>>

ПРОГОЛОШЕНО МАНІФЕСТ ПРО
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ

Найвідоміші

шеф - кухарі

представники

та

державної

влади підписали Маніфест про
відродження української кухні .
Вони об ’ єднали зусилля аби
популяризувати

українську

етнічну кухню . Деталі >>>
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НОВИНИ
УРЯД
ЗАТВЕРДИВ
ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧІ КОШТІВ У РЕГІОНИ НА
ВІДНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
9 лютого 2022 року Кабінет Міністрів
України затвердив порядок та умови
надання у 2022 році субвенції , що
визначає як саме відбиратимуть проекти
з регіонів в рамках програми « Велика
реставрація », на яку в Державному
бюджеті передбачено 1,8 млрд гривень .
Деталі >>>

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

LEAGUE AMORE АБО ЯК НІМЦІ У
ПРИВІЛЬНОМУ КІНО ЗНІМАЛИ
Молодь
Привільненської
громади
Рівненської області спільно з німецькою

РЕГІОНИ

громадською
організацією
« АВС »
розпочали зйомки фільму про кохання .
Фільм має складатись з кількох частин ,
знятих молодими людьми з різних країн
у співпраці з юнаками та дівчатами з
Німеччини . Деталі >>>

«ДОВІДНИК
БЕЗБАР’ЄРНОСТІ»
ПЕРЕКЛАЛИ УКРАЇНСЬКОЮ ЖЕСТОВОЮ
МОВОЮ
« Довідник безбар ’ єрності » є першим в
Україні
посібником
з
нової
етики
спілкування без ярликів , стереотипних чи
образливих
термінів .
Відтепер
він
« заговорив » українською жестовою мовою ,
а
отже
й
сам
трансформувався
у
безбар ’ єрний . Деталі >>>

БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ
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НОВИНИ
В
УКРАЇНІ
З'ЯВИВСЯ
ПЕРШИЙ
ОНЛАЙН-ТЕАТР З УКРАЇНСЬКИМИ
ПОСТАНОВКАМИ
Стримінгова платформа Dramox зібрала
найбільшу
колекцію
українського
театрального контенту . Зараз на стримінгу
можна подивитися вистави 16 українських
і 15 зарубіжних театрів . Іноземні спектаклі
транслюють з українськими субтитрами .
Деталі >>>

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ ПЕРЕДАЛА
МУЗЕЯМ УКРАЇНИ ІСТОРИЧНІ ТА
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
Працівники Львівської митниці передали
українським
музеям
історичні
та

РЕГІОНИ

культурні цінності , які були вилучені при
спробі їх незаконного переміщення
через
кордон .
Загальна
вартість
переданих цінностей перевищує один
мільйон гривень .
Деталі >>>

ПРЕЗЕНТОВАНО БРЕНДИНГ ПРОЕКТУ
«СВІТ СКОВОРОДИ» ТА ПЛАНИ ЩОДО
ВІДЗНАЧЕННЯ 300-РІЧЧЯ ФІЛОСОФА
Міністерство культури та інформаційної
політики
України
презентувало
айдентику національної кампанії « Світ
Сковороди ». Вона стартувала рівно за
300 днів до святкування 300- річчя від
дня народження Григорія Сковороди .
Деталі >>>

КУЛЬТУРА
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НОРМАТИВНОПРАВОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Звіт за результатами громадського обговорення проекту Закону України
« Про внесення змін до Закону України « Про Український культурний
фонд » >>>
Громадське обговорення проекту наказу МКІП « Про внесення змін до
Порядку відбору , придбання та розподілу книжкової продукції для
поповнення бібліотечних фондів » >>>

МОЖЛИВОСТІ
МКІП оголосило мистецький конкурс з
виробництва 4-х відеороликів на військовопатріотичну тематику. Подробиці >>>
Весняна школа «Культура і політика пам’яті: від
ідеї до зміни». Подробиці >>>
ІІІ
Міжнародна
науково - практична
конференція « Стратегії розвитку бібліотек :
від ідеї до втілення ». Подробиці >>>
Постійний конкурс творців з метою підтримки
мікропідприємців крафтовиків і ремісників.
Подробиці >>>
Конкурс
для
Подробиці >>>

митців

від

EU4Culture.

Гранти на персональні проекти у сфері
культури
та
креативних
індустрій.
Подробиці >>>
Міжнародна навчальна програма «Creative
Enterprise Ukraine online». Подробиці >>>

Директорат стратегічного планування та
європейської інтеграції
E-mail: dgspei.mcu@gmail.com
Телефон: +38 (044) 235-22-33

Підписатися на дайджест
Поставити питання
Подивитись попередні випуски

