Всесвітню культурну спадщину – молоді
Л. Драпалюк,
зав. сектору реклами,
відділу зв’язків з громадкістю
27 вересня 2016 р. в приміщенні Митрополита Національного
заповідника «Софія Київська» відбулася прес-конференція, присвячена старту
Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього проекту «Всесвітня
спадщина ЮНЕСКО в руках молоді». Цей проект спрямований на
усвідомлення важливості збереження універсальних цінностей національної
та всесвітньої культурної спадщини для теперішнього і майбутнього поколінь,
розвиток міжкультурного діалогу, підвищення рівня толерантності та
виховання патріотизму, поваги до української мови, культури, національних
традицій.

У прес-конференції брали участь: представник Міністерства культури
України народний артист Остап Ступка, представник Міжнародного фонду
культурного співробітництва Національної Академії державного управління
при Президентові України Людмила Шикота, генеральний директор
Національного заповідника «Софія Київська» заслужений працівник культури
України Неля Куковальська та працівники заповідника, директор Державної

бібліотеки України для юнацтва кандидат педагогічних наук Георгій Саприкін
та працівники бібліотеки, провідний аналітик Міжнародного інформаційноаналітичного центру «Росія-Україна» політолог кандидат філософських наук
Олександра Решмеділова, студентська молодь Міжнародного університету
«Україна» та Університетського коледжу Київського педагогічного
університету ім. Б. Грінченка, журналісти.
У рамках Міжнародного молодіжного культурно-освітнього проекту
«Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді» у жовтні 2016 р.
розпочнеться Всеукраїнський конкурс «Наша спадщина», організований
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фондом культурного співробітництва. На базі національних університетів
України заплановано проведення тематичних лекцій провідних експертів та
науковців, надзвичайних та повноважних послів іноземних держав.
Передбачаються зйомки фотопроекту «По місцях об’єктів всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО в Україні» у співпраці з одним із суспільно-політичнх
видань та циклу відеосюжетів спільно з державними телеканалами. Готується
до видання науково-популярне видання «Всесвітня спадщина в руках молоді.
Знати. Цінувати. Діяти».
Завершиться проект Всеукраїнським форумом зі всесвітньої спадщини,
присвяченим 45-річчю прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону
всесвітньої культурної та природної спадщини. У травні 2017 р. переможців
та учасників Всеукраїнського конкурсу «Наша спадщина» буде нагороджено
спеціальними призами.
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