РУСЛАНА ЛИЖИЧКО та
Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні
Відділ преси, освіти та культури Посольства США
ЗАПРОШУЮТЬ НА ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Національного Культурного Проекту

«Мережа Архівів Культурної Спадщини
України»
та Інтернет-Порталу: www.folk.org.ua
25 липня 2006, Київ
Прес-конференція розпочнеться о 14:00
За адресою: вул. Грушевського 4, кімната #305
в Офісі Програми Фулбрайта в Інституті літератури НАН України

На прес-конференції відбудеться презентація (для ЗМІ, фахівців, та широких
кіл громадськості) Національного Культурного Проекту «Українська
Автентична Музика. Мережа Архівів Культурної Спадщини України»,
присвяченого надзвичайно гострій і важливій тематиці збереження
унікальної етномузичної спадщини України. Буде оприлюднено як
подальшу концепцію розвитку самого Проекту, так і проведено презентацію
пілотної версії майбутнього спеціалізованого інтернет-порталу - Folk.org.ua.
У червні цього року вперше в Україні було проведено семінар «Створення
мережі архівів культурної спадщини в Україні». Ініціаторами його
проведення стали дві поважні іноземні інституції – Програма академічних
обмінів імені Фулбрайта в Україні та Відділ преси, освіти та культури
Посольства США. Участь у роботі семінару взяли понад 70 провідних
фахівців із різних областей України та з-за кордону – фольклористів,
архівістів, правознавців, урядовців, спеціалістів з інформаційних технологій
тощо.
Вже навіть цей стартовий захід набув достатньо широкого розголосу як у
вітчизняних ЗМІ, так і серед широкого кола закордонних фахівців.
Наслідком роботи семінару стало опрацювання власне самої концепції
даного Проекту, а також його найбільш пріоритетних завдань та стратегії
подальшого розвитку – в тому числі у якості національного культурного
проекту міжнародного рівня.

Вже у другій половині червня цього року було також проведено презентацію
цього Проекту у Бібліотеці Конгресу США. Проект отримав надзвичайно
позитивні відгуки – як такий, що принципово відрізняється своєю
масштабністю у регіоні Східної Європи, та пропозицію про його технічну
підтримку з боку фахівців Центру Американського Фольклору при
Бібліотеці Конгресу.
Варто зазначити, що презентований український Проект на даний час вже
став поштовхом для організації тотожних за своєю суттю заходів, що їх
планується провести на початку 2007 року у столицях трьох країн Кавказу
почергово - Грузії, Вірменії та Азербайджану. Планується, що спонсором
проекту виступить Фонд Дж.Сороса "Відкрите Суспільство". Організатором
цього майбутнього проекту є "Міжнародний центр традиційних культур"
(Тбілісі, Грузія), Президент якого, пан Зураб Єркомаїшвілі, був почесним
гостем червневого семінару в Україні.
Партнери українського Проекту прогнозують, що проведення подібної акції
у регіоні Кавказу сприятиме суттєво ширшій міжкультурній співпраці та
міжетнічному порозумінню у своєму регіоні шляхом діалогу культур. На
прес-конференції будуть висвітлені також і питання міжнародної співпраці
між Українською та Грузинською ініціативами.
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