
 

Переклад з румунської мови 

ПЛАН ДІЙ 

Інформаційного центру Румунії при ІДГУ на 2021 рік схвалений Генеральним консульством Румунії в Одесі  
 

 

*Цей проєкт Плану дій був складений Урсу Н.Г., адміністратором ІЦР,  відповідно до статті 3, пункт 3.3. УГОДИ 
                                   

№ НАЗВА ЗАХОДУ ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ                           МЕТА 

1. НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ  

 

Інформування, просування та викладання 

румунської мови, культури та цивілізації. 

 1.1. Школа вихідного дня  для дітей з румунською 

мовою навчання  в рамках ІЦР  

1.2. Курси румунської мови, культури та цивілізації в 

рамках ІЦР 

 

 травень - серпень  

       2021 року  

 

Навчальний захід адресовано румуномовним дітям  

та дітям зі змішаних сімей віком 7-16 років, а також 

молоді та студентам ІДГУ, які бажають вивчати 

румунську мову, культуру та традиції шляхом 

неформальної освіти.  

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ ТА 

ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ СВЯТ  

 

 Організація культурних заходів, спрямованих на 

просування румунської мови, культури та 

цивілізації, важливих державних свят та 

традиційних румунських цінностей. 

 2.1. День національної культури 

а) Книжкова виставка «Ім'я Моє пронесуть крізь віки», 

присвячене національному поетові Міхай Емінеску  

б) Культурно-мистецький захід під назвою «Культура 

без кордонів», 1-е видання 

15-16 січня 2021 року  

 

 

Просування румунської культури та видатних 

культурних особистостей; просування національних 

цінностей, підвищуючи обізнаність про важливість 

літературної творчості М.Емінеску. 

  2.2. Мерцішор – традиційне свято зустрічі весни 
 

Фестиваль румунського народного 

 мистецтва  «Мерцішор» 

а)Творча майстерня , 4-е видання 

б) Культурна програма "Мерцішор -2021" 

 28 лютого – 1 березня  

        2021 року  

 

Міжурядовий комітет ЮНЕСКО із захисту 

культурної спадщини проголосував за включення до 

списку всесвітньої культурної спадщини свята 

«Мерцішор». Мерцішор – традиційне свято зустрічі 

весни, яке відзначається 1 березня. 

Мета фестивалю – підтримка та популяризація 

дитячого та юнацького мистецтва, збереження 

традиційного свята зустрічі весни – Мерцішор. 



   2.3. Міжнародний день поезії  

Фестиваль румуномовної поезії «Să ne cunoaștem 

poeții», 2-е видання 

а) Книжкова виставка "Південно-Бессарабські поети" 

б) Презентація книги  

в) Художня культурна програма 

21 березня 2021 року  

 

 

Міжнародний день поезії відзначається щорічно 21 

березня. Основна мета діяльності – підтримка  

поетичної творчості, налагодження діалогу між 

поезією та іншими жанрами творчості, редагування 

та популяризація румунської поезії.  

 

 2.4. День румунів звідусіль 

Круглий стіл на тему «Румуномовна спільнота 

України»  

 

 29 травня 2021 року  

 

В останню неділю травня відзначається День 

румунів звідусіль. 

 Мета круглого столу: обговорення актуальних 

питань найважливіших напрямків діяльності 

румунських громадських організацій та розвиток 

гармонійних міжетнічних відносин, згуртування 

представників національних меншин навколо 

спільних етнічних інтересів, національна 

ідентифікація на основі рідної мови, історичної 

пам‘яті, традицій і культури. 

 2.5. Національний фестиваль для дітей "Гала 

маленьких талантів", 4-е видання  

24 червня 2021 року Мета фестивалю – виявлення та підтримка 

талановитих дітей етнічних румунів  Одеської 

області. 

 2.6. День румунської мови 

Конференція на тему: "Румунська культура, духовність 

та ідентичність", 3-є видання 

 

30 серпня – 4  вересня  

        2021 року 

Мова – важлива ознака національної ідентичності, 

культури та історії народу. Мета конференції: 
визначення поняття «рідна мова», «культурна 

традиція», "етнічна ідентичність" - як основні 

елементи в процесі формування і збереження 

національної ідентичності. 

 2.7. Національний день Румунії  

a) Дитяча творча майстерня з національним колоритом  

б) Виставка дитячих робіт  

1 грудня 2021 року 

 

День національного єднання Румунії щорічно 

відзначається 1 грудня. Мета – ознайомити дітей зі 

значенням свята за допомогою художніх творів та 

національної символіки, розвинути почуття любові 

до рідної мови, культури, історії та народної 

творчості. 

  



 2.8. Румунські різдвяні традиції 

а) Різдвяна майстерня 

б) Культурний захід «Колядуємо з дому», 2-е  видання  

 19 грудня 2021 року  

 

Діяльність спрямована на просування, 

популяризацію, відродження та використання серед 

дітей та молоді прекрасних румунських різдвяних 

традицій. 

 

 

 

*Щодо окремих питань  плану дій  інформаційного центру Румунії при ІДГУ на 2021 рік: 

 У контексті пандемії COVID-19  цей  план може зазнавати змін.   

 Деякі види діяльності потребують фінансової підтримки 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Генеральне консульство Румунії в Одесі 

 

Тіберіу-Леоніда ШАРПЕ,  в. о. Генерального консула  

 


