
Інформація про Молодіжний форум 
 «Етнотолерантність як формат комунікації сучасної молоді у протидії ксенофобії» 

 
У просвітницькій і превентивній роботі з протидії ксенофобії серед дітей та молоді важливу роль відіграє бібліотека як 

простір постійного спілкування між представниками різних національних та етнічних груп, адже вона як культурно-

інформаційний центр акумулює та розповсюджує об’єктивну інформацію про міжкультурне різноманіття, виступаючи важливим 

ресурсом зміцнення міжнаціонального спілкування. 

Тому невипадково саме на базі Національної бібліотеки України для дітей 29–30 листопада цього року проходив 

Молодіжний форум «Етнотолерантність як формат комунікації сучасної молоді у протидії ксенофобії», організаторами якого були 

бібліотека, Конгрес національних громад України та Рада національних товариств України. Форум проводився за фінансової 

підтримки Міністерства культури і туризму України. У заході взяли участь представники Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Державного комітету України у справах національностей та релігій, Дитячого фонду України, Конгресу 

національних громад України, представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, обласних бібліотек України для дітей 

та бібліотек м. Києва, навчальних закладів міста, громадських організацій та національних спільнот з різних регіонів України. 

Форум відкрила генеральний директор Національної 

бібліотеки України для дітей Анастасія Кобзаренко.  

З промовою виступила заступник Міністра культури і туризму 

України Вікторія Ліснича, яка побажала учасниками плідної 

роботи та зачитала вітання Міністра культури і туризму 

України Михайла Кулиняка. Олег Рудь виголосив вітальне 

слово від Голови Державного комітету України у справах 

національностей та релігій Юрія Богуцького. 
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У прес-конференції взяли участь представник 

Державного комітету України у справах 

національностей та релігій Олег Рудь, віце 

президент Конгресу національних громад України 

Йосиф Зісельс, старший координатор програм 

Міжнародної організації з міграції в Україні Дайва 

Вілкеліте, директор спеціалізованого видавництва 

літератури мовами національних меншин України 

«Етнос» Любов Головко.  

У рамках Форуму відбулося багато заходів, серед яких: дискусійне засідання 

«Ксенофобія у молодіжному середовищі: від вивчення до протидії», презентація 

фотовиставки «Афроукраїнці» американського фулбрайтівського стипендіата, 

журналіста Террелла Старра, виставки 

творчих робіт «Руки творять дива, 

якщо серце сповнене добра» 

вихованців Будинку дитячої творчості 

Шевченківського району м. Києва, 
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Дитячої художньої студії «Маленький принц» та учнів міжнародної школи 

«Меридіан». Для юних учасників пройшли майстер-класи «Ініціативи 

Розмаїття» і «Адаптація іноземних студентів в освітній простір України», 

презентація літератури видавництва «Етнос», зустріч з відомою дитячою 

письменницею Зіркою Мензатюк, етнокалейдоскоп «Паралелі духовних 

культур» та ігрові заняття з виховання толерантності. Форум завершився 

театралізованим святом «Земля у нас одна і сонце в нас єдине», участь в якому 

взяли представники національних меншин багатьох регіонів України. 

Проведення таких заходів дає змогу покращити взаємодію різних гілок 

влади, громадських організацій, бібліотек, освітніх закладів щодо 

впровадження інноваційних проектів, спрямованих на етнічне просвітництво та розвиток демократичної культури у державі. 


