РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Організація заснована в 1992 р. До складу Ради входять 17 національно-культурних товариств
і культурологічних організацій.
Місія – збереження міжнаціонального миру та згоди в суспільстві через просвітительську
діяльність, підтримку становлення і розвитку етнічних громад регіону, захист прав
національних меншин.

Задачі:











збереження і розвиток культури національних груп регіону;
координація й об`єднання зусиль за рішенням проблем національних меншин,
міжнаціональних питань;
протидія проявам нацизму, расизму, екстремізму, шовінізму, ксенофобії, спробам
розпалення міжнаціональної ворожнечі;
проведення національних і міжнаціональних культурологічних і просвітительських
акцій;
сприяння участі членів організації в міських, обласних, усеукраїнських, міжнародних
святах і фестивалях;
співробітництво з навчальними закладами, установами освіти та культури, органами
влади, громадськими організаціями й ін. для виконання основних цілей і завдань Ради;
методична допомога членам в організації недільних шкіл, семінарів, лекцій і інших
просвітительських і культурологічних акцій;
сприяння у випуску інформаційної, навчальної, методичної літератури для внутрішньої
діяльності Ради, її членів, а також для інформування населення;
установлення контактів з подібними українськими і міжнародними організаціями;
надання членам організації методичної, юридичної та матеріальної допомоги.

Активісти
Голова – заслужений працівник культури України Мурад Каймаразов.

Голови національно-культурних суспільств:
1. Аладдин Магеррамов - обласна регіональна організація Конгресу азербайджанців
України.
2. Гарік Мкртчян, заступник Сергій Шамян - обласне товариство вірменської культури ім.
Месропа Маштоца.
3. Олександра Маврокордато - обласне товариство греків Еллада; член організації Олена
Радайкіна.
4. Этері Пілюк - обласне товариство-земляцтво грузинської культури Мамулі.
5. Мурад Каймаразов - обласне товариство-земляцтво Дагестан.
6. Михайло Гольденберг – міське товариство єврейської культури.
7. Нам Данило - міська Асоціація корейців, член організації – Людмила Юн.
8. Мустафь Калоев - курдська громада, член організації – Ґулі Алоян.
9. Марат Расулов - всеукраїнське товариство месхетинських турков Ватан; Марія Расулова
– член організації.
10. Дмитро Папук – обласне товариство молдавської культури.
11. Василь Майснер - обласне товариство німців України Видергебур т .
12. Єлизавета Селянська - обласне товариство поляків.
13. Тамара Бєлоусова - обласна російська національна громада Русичъ

14. Анас Сахабіев - товариство татарської культури Агидель, Гульнара Бойченко – член
організації.
15. Йосип Гардт - обласне товариство чеської культури; Надія Андрш – член організації.
16. Галина Зінов`єва - міське молодіжне просвітительське товариство японської культури
Татикадзе
17. Анатолій Золотухін - Пушкінський клуб.
Співробітники: Лоліта Каймаразова, Алла Шилова.
Волонтери: історик-краєзнавець Ігор Гармашов, Фатіма Агаева та ін.

Діяльність:





надання членам організації методичної та юридичної допомоги;
проведення досліджень по історії етнічних громад Миколаївщини;
організація круглих столів з міжнаціональних питаннь з органами влади, громадськістю;
проведення зустрічей зі студентами та школярами.

Проекти:








День рідної мови. Проект присвячено міжнародному Дню рідної мови, що відзначається
21 лютого. Складається з конкурсу творів про мову і свята мов «Мова кожного народу –
неповторна і – своя»;
Фестиваль національних культур “Дружба” Південного регіону України – традиційне
щорічне свято етнічних груп Миколаївщини та України. Сьогодні “Дружба” по своїй красі
не уступає найсучаснішому шоу, а ідея, що лежить в основі його проведення - зберегти
самобутню культуру кожного народу - несе в собі могутній заряд доброти та любові;
Фестиваль слов`янських народів розповідає про цінності слов`янської культури і
духовне єднання слов`ян. Присвячується Дню слов`янської писемності та культури.
Проводиться разом з Південнослов`янским інститутом КСУ;
Науково-практичні конференції: “Національні меншини Миколаївської області: історія та
сучасність”; студентські “Причини етнічних конфліктів, тероризму і способи їх
попередження”, “Національні меншини і державна політика, Права людини в Україні;
Курс лекцій для вищих навчальних закладів Миколаєва “Міжнаціональні відносини в
Україні: історія і сучасність”, куди входить і інформація про культуру етнічних груп
Миколаївщини;
Книга ”Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот регіону”, у якій
містяться матеріали про історію і сучасне життя етнічних груп Миколаївської області.

Нагороди і співробітництво:







Рада національних суспільств нагороджена Українським Фондом культури медаллю “За
подвижництво в культурі”; відзнаками Міністерства культури та туризму України,
грамотами Державного Комітету України в справах національностей та міграції, інших
установ.
Діяльність Ради підтримують Міністерство культури та туризму України, Державний
Комітет України в справах національностей та міграції, Миколаївська
облдержадміністрація, спонсори і меценати.
Організація плідно співробітничає з управліннями культури, освіти та науки, відділом в
справах національностей Миколаївської облдержадміністрації, управляням в справах
сім`ї, дітей і молоді міськвиконкому, обласним краєзнавчим музеєм, міським Палацом
творчості учнів, Центральною міською бібліотекою ім. М.Л. Кропивницького, вузами і
школами, ЗМІ міста.
Рада є членом мережі європейських організацій UNITED for intercultural action
(Об`єднанні за міжкультурну взаємодію).

Контакти:

Вул. 3-я Подовжня, 21, м. Миколаїв, 54028, Україна
Тел. 0512 23-00-38, 24-29-03
E-mail: sm@sno.mk.ua

Додаткова інформація:

СТАТИСТИКА
В області за даними перепису 2001 р. мешкають представники 133 національностей, з них 13 найбільш чисельні. Українці становлять 81,9 %, росіяни - 14,1 %, молдавани – 1 %, білоруси 0,7 %, болгари - 0,4 %, євреї - 0,3%, вірмени - 0,3 %, корейці - 0,1 %, азербайджанці – 0,1 %,
роми (цигани) - 0,1 %, поляки - 0,1 %, татари - 0,1 %, німці - 0,1 %, інші (чехи, дагестанці,
грузини, греки, курди, месхетинські турки тощо) – менше за 0,1 %.
Компактно в області мешкають: болгари, месхетинські турки, курди, чехи.

ГІМН РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Музика Євгена Долгова
Слова Лариси Матвєєвої
(мовою оригіналу)

В том краю, где впадает Ингул в Южный Буг,
Тишину сторожат тополя,
Где поля золотые и степи вокруг
Всех навек породнила земля.
Нас судьба швартовала к твоим берегам,
Николаев – надежный причал.
Пусть мы верим и молимся разным богам –
Общей родиной город стал.
Припев:

Мы братья, мы друзья – единая семья,
Благословен будь край хлебов и гордых кораблей.
Наш добрый отчий дом, всем хватит места в нем,
Нет в целом мире Николаева родней.
Мы друг другу поможем, поймем и простим
В самый трудный отчаянный миг.
На одном языке мы всегда говорим –
Это добрососедства язык.
В том краю, где акации в белой фате
Льют на город чарующий свет,
Нашей дружбе и братству, любви и мечте
Нет границ и препятствий нет.
Припев:

Мы братья, мы друзья – единая семья,
Благословен будь край хлебов и гордых кораблей.
Наш добрый отчий дом, всем хватит места в нем,
Нет в целом мире Николаева родней.

