
ПЛАН ДІЙ

щодо реалізації заходів Інформаційного центру Румунії  при  ІДГУ на 2020 рік

*Цей  план  був  складаний  згідно  зі   ст.2  (п.2.1.)  Угоди між  Міністерством  закордонних  справ  Румунії,
представленої Генеральним  консульством  Румунії  в  Одесі  та  Ізмаїльським  Державним  гуманітарним
університетом. 

* План дій на 2020 рік був затверджений Генеральним консульством Румунії в Одесі

№ Назва заходу Період 
проведення/ місце

Бенефіціари

1. Позакласні заходи, спрямовані на просування 
румунської мови, культури та цивілізації

Інформаційний 
центр Румунії в 
Ізмаїлі при ІДГУ

1.1 Курси румунської мови, культури та 
цивілізації для молоді та дорослих.

1.2 Курси румунської мови, культури та 
цивілізації для дітей - "Школа румунської мови 
для дітей з Ізмаїла", 2-е видання

червень-грудень 
2020

Дорослі, молодь та діти етнічних румун 
та інших етнічних спільнот Одеської 
області.

2. Організація культурних заходів та святкування 
важливих державних свят

Інформаційний 
центр Румунії в 
Ізмаїлі при ІДГУ

2.1 День національної культури

 а) Книжкова виставка:

"Видатні імена румунської культури"

"Михай Емінеску - повноправна людина 
румунської культури"

15-18  січня 2020 Викладачі, вчителі, учні та студенти 
університету, представники румунських 
асоціацій, поети.

2.2 Святкування весни "Mерцішор-2020"

а) "Майстерня-Mерцішор", 3-е видання

б) Культурна програма

в) Відкриття виставки мерцішорів - " Мерцішор 
починає весну", 3-е видання

28 лютого – 1 
березня 2020

Представники румунських етнічних 
спільнот: вчителі, учні, викладачі 
університету, студенти, художні 
колективи, поети, гості.

2.3 Зустріч з поетами Румунії та поетами 
Буджака

а) Програма в рамках літературного обїєднання 
«Відлуння Буджака» в Ізмаїлі

березень 2020 Вчителі, учні, викладачі університету, 
студенти, представники румунських 
асоціацій, південно-бессарабські поети, 
гості.



б) Книжкова виставка "Поети південної 
Бессарабії"

б) Дарування художньої літератуи для 
національних шкіл Одеської області

- відвідування Камишовської ЗОШ

- відвідування Борисівської ЗОШ

2.4 КАРАВАН  КАЗОК 

a) Румунський інститут культури у партнерстві з
Асоціацією Румунського інформаційного центру
(CIRo) та Інформаційним центром Румунії в 
Ізмаїлі при  ІДГУ здійснюють проект 
КАРАВАН КАЗОК  для національних шкіл 
Одеської області.

жовтень 2020 5 національних шкіл Одеської області:

-Борисівська ЗОШ, Татарбунар р-н 

- Дмитрівська ЗОШ, Кілійський р-н

- Камишовська ЗОШ,Ізмаїльський р-н

- Озернянська ЗОШ, Ізмаїльський р-н

- Орлівська ЗОШ, Ренійський р-н

2.5 День румунів звідусіль

а) Програми з освіти, з наукових досліджень та з
культури

травень 2020 Вчителі, викладачі університету, учні 
студенти, гості тощо.

2.6 Національний фестиваль для дітей "Гала 
маленьких талантів",  3-е видання

a) Румунський інститут культури в партнерстві з
Асоціацією Румунський інформаційний центру 
(CIRo) та Інформаційним центром Румунії в 
Ізмаїлі при  ІДГУ здійснюють проект "Гала 
маленьких талантів" в Ізмаїлі, третє видання

червень 2020 Понад 40 талановитих дітей з 
національних шкіл Одеської області

2.7 День румунської мови

а) Конференція "Румунська культура, 
духовність та ідентичність"

в) Культурна програма «Румунська мова — 
рідна мова», ІІІ видання 

серпень 2020

2.8 Національний день Румунії

а) Семінар "1 грудня - Національний день 
Румунії та всіх румун"

грудень 2020 Викладачі університету, вчителі, 
журналісти, письменники, культурні 
діячі, тощо.

2.9 Зимові традиції та звичаї

Колядки, колядки! Місцеві традиції та звичаї

грудень 2020 Дидактичний матеріал для національних
шкіл Одеської області



 а) Навчальний матеріал - збірка матеріалів, що 
стосуються місцевих традицій та звичаїв у 
Буджаку для журналу "Limba noastră" (“Наша 
мова”), видавництво Галацький університет  
“Нижній Дунай”,  м. Галац

3. Заходи з просування культурної, освітньої та 
туристичної Румунії

3.1 Організація тематичних  екскурсій

«Відкрий і впізнай Румунію», 3-е видання

липень-вересень 
2020

Курсанти (дорослі/ молодь) етнічні 
румуни та інші етнічні спільноти з 
Одеської області.

4. Заходи стосовно розробці, ініціювання та 
реалізації проектів у мовній галузі

4.1 Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет у партнерстві з Інформаційним 
центром Румунії в Ізмаїлі реалізує проект 
"Регіональна література та  живопис етнічних 
груп  Українського Придунав’я як засіб 
формування колективної ідентичності на 
місцевому рівні", проект, що фінансується МОН
Україні.

Румунський інформаційний центр в Ізмаїлі 
представляє Румунський блок

 січень-грудень 
2020

Дидактичний матеріал для національних
шкіл Одеської області

 ЗАТВЕРДЖЕНО         

Генеральне консульство Румунії в Одесі                          Їзмаїльський державний гуманітарний університет

Генеральний консул,  Еміл РАПЧА                               Ректор ІДГУ, Кічук Я.В.

 


