Перебування в королівстві Бельгія

11 жовтня о 12.30 в ННІ педагогіки ЖДУ ім. І. Франка відбувся
науково-методичний семінар «Співпраця України та ЄС в галузі культури
та мистецтва», організаторами якого виступили науковий відділ, відділ
міжнародних та регіональних зв’язків та кафедра музики з методиками
викладання ННІ педагогіки. Доповідач – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання,
Президент Житомирської обласної громадської організації «Асоціація
об’єднаних мистецтв» Маргарита Моісєєва є учасницею міжнародного
проекту

«Тандем»,

спрямованого

на

підтримку

сучасної

транснаціональної практики в галузі мистецтва й культури у Західній та
Східній Європі шляхом створення нової співпраці між організаціями з
України, Молдови і країн ЄС.
Організаторами
проекту

цього

є

MitOst

(Німеччина), європейська
культурна

фундація

(Нідерланди),
Action

Culture

Europe

Центр

(Бельгія),

культурного

менеджменту

(Україна),

Фонд Сороса (Молдова).
В Житомирі проект
«Тандем» буде презентований на IV Міжнародному фестивалі сучасної
академічної музики «Житомирська музична весна» ім. О. Стецюка у квітні
2012 року. У ньому візьмуть участь митці з Житомира та Риги (Латвія).
Слід відзначити, що наш університет цього року вже вдруге взяв участь в
організації фестивальних
заходів
музичної

Житомирської
весни.

ЖОГО

«Асоціація

об’єднаних

мистецтв»

також

співорганізатором

є
цієї

значної для нашого міста
мистецької події.
У своїй презентації
М. Моісєєва
на

основних

зупинилася
напрямках

культурної політики Євросоюзу, зокрема щодо розвитку Східного
партнерства, представлених на Міжнародній зустрічі учасників проекту

«Тандем» з ЄС, України та Молдови у м. Брюсселі (Бельгія), що
відбувалася у вересні 2011 року. Слухачі – студенти та викладачі ННІ
педагогіки, члени Євроклубу університету – з цікавістю сприйняли
інформацію про основні заходи брюссельської зустрічі діячів культури:
візит до Європарламенту, ознайомлення з діяльністю Європейських
культурних інституцій, відвідування культурних організацій у Брюсселі та
партнерських організацій у країнах ЄС, різноманітну культурну програму.
Зокрема, було висвітлено діяльність Арт-центру НГО «Totaldobže»
(м.

Рига,

Латвія),

який

візьме участь у наступному
фестивалі

«Житомирська

музична весна».
Демонстрація
фотоматеріалів

численних
та

друкованих видань суттєво
доповнила інформаційний
блок семінару.
Зі

словами

вдячності

за

проведення

науково-

методичного

семінару

виступили проректор з
соціально-економічних
питань та міжнародної
науково-педагогічної
роботи Петро Кухарчук;
заступник

директора

ННІ педагогіки з науково-дослідної роботи, міжнародних та регіональних
зв’язків Наталія Колесник; голова студентського наукового товариства
ННІ педагогіки Наталія Зозуля.

