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НОВІ ЗАХОДИ
У СФЕРІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Анотація. У статті йдеться про напрями діяльності Генеральної дирекції з обслуговуванні іноземних представництв, одним із найфундаментальніших визначено завдання
на найвищому рівні забезпечувати іноземні посольства, міжнародні організації належними умовами для їхньої діяльності, виконання своїх обов’язків. Проте зазначено, що не
меншого значення представники ГДІП приділяють культурній дипломатії.
Завдяки активній співпраці наукових інституцій, дипломатичних установ України та
іноземних країн у 2017–18 рр. було проведено наукові імпрези (конференції, круглі столи, подіумні дискусії), що завжди супроводжуються виставкою архівних документів про
зародження національно-державницьких, дипломатичних традицій 100 років тому.
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Політична міць кожної держави залежить не тільки від військового й
політичного потенціалу, а й від її інтеграції у світову спільноту. Реалії цього – дипломатичне визнання та міждержавні відносини високого рівня,
які є взаємовигідними для сторін. Й одним із найфундаментальніших є
завдання на найвищому рівні забезпечувати іноземні посольства, міжнародні організації належними умовами для їхньої діяльності, виконання
своїх обов’язків. Окрім цього, як гостинні господарі, ми прагнемо ділитися культурою, збагачуючи її.
У 2018 році колектив Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв продовжив долучатися до реалізації заходів у сфері
культурної дипломатії, зокрема й до проведення наукових конференцій,
присвячених 100-річчю дипломатичних відносин. У березні делегація
ДП “ГДІП” взяла організаційну участь у науковій конференції «Україна й
Грузія: століття дипломатичних відносин», підготовленої у взаємодії з На733

Наукові хроніки в медіа-центрі ГДІП, «Україна – Швейцарія: сто років дипломатичної присутності»: Ірина
Матяш, професор, голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, Артем
Рибченко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Швейцарській Конфедерації, Сімон Піду, заступник
глави місії Швейцарської Конфедерації в Україні, Валентина Піскун, доктор історичних наук, Олександр
Кучерук, директор Музею Української революції 1917–1921 рр.
Scientific chronicles at GDIP Media Center, “Ukraine-Switzerland: One hundred years of diplomatic presence”: Iryna Matiash, Head of the Scientific Society of History of Diplomacy and International Relations, Artem Rybchenko, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the Swiss Confederation, Simon Pidu, Deputy Head of Mission of the
Swiss Confederation in Ukraine, Valentyna Piskun, doctor of Historical Sciences, Oleksandr Kucheruk, Director of the
Museum of Ukrainian Revolution of 1917–1921

уковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин (голова –
Ірина Матяш, доктор історичних наук, професор) за підтримки МЗС
України та реалізованої спільно із грузинськими партнерами з Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі. Також у Національному архіві Грузії було урочисто відкрито міжнародну виставку архівних
документів, присвячену зазначеному періоду. Нагадаємо, що торік було
проведено низку аналогічних заходів у місті Батумі.
Цьогоріч було продовжено реалізацію проекту «День України в Європі», основна мета якого полягає в поширенні позитивної інформації про
Україну та історію її державності, презентації здобутків української науки
й культури у світі, формуванні дієвих контактів з іноземними організаціями українців. Засновниками проекту стали Міністерство закордонних
справ України, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних
відносин і Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. Завдяки активній співпраці наукових інституцій, дипломатичних
установ України та іноземних країн у 2017–18 рр. було проведено наукові
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імпрези (конференції, круглі столи, подіумні дискусії), що завжди супроводжуються виставкою архівних документів про зародження національно-державницьких, дипломатичних традицій 100 років тому, у Республіці Австрія, Словацькій Республіці, Угорщині, Грузії, Республіці Болгарія,
Грецькій Республіці, Румунії та Республіці Молдова.
Також ГДІП продовжує активно залучати до реалізації проектів своїх
партнерів, зокрема «Outlook». Учасниками «Diplomatic Greetings» – 2018
стали дуаєн дипломатичного корпусу, Надзвичайний і Повноважний Посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе, Надзвичайний і Повноважний Посол Узбекистану в Україні Алішер Абдуалієв, консул та офіцер
із питань протоколу Посольства Індонезії в Україні Аді Брасмато, Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад,
Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндської Республіки в Україні
Юха Віртанен, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі та представники-засновники проекту. Такі зустрічі працівників
дипломатичної сфери зі студентами, зокрема Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Національного університету
«Острозька академія», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є ідеєю ГДІП. Сьогодні ми задоволені, що проект вдалося
реалізувати на високому рівні, тож ми продовжимо його втілення й в майбутньому. Інтерес засвідчили усі залучені до зустрічі сторони для обміну думками. Заходи було проведено в медіа-центрі ГДІП (Пирогова, 6-А),
який упевнено став майданчиком культурної дипломатії. Ми переконані,
що нині культурна дипломатія набула особливого значення в контексті
м’якого впливу держав задля досягнення зовнішньополітичних цілей та
реалізації навіть економічних інтересів. Ідеться, зокрема, про такі інструменти культурної дипломатії, як мистецькі акції, твори, зустрічі, які можуть вплинути на загальну думку світової спільноти про державу.
Активна робота медіа-центру ГДІП дозволила організувати та провести
чимало важливих для двосторонніх відносин заходів, а саме: наукові хроніки «Україна–Австрія–Угорщина: сто років відносин», круглий стіл «Європейський вибір України після Революції гідності», презентація книги Надзвичайного і Повноважного Посла Індії в Україні Маноджа Кумара Бхарті
«Індійська філософія крізь призму сучасної науки», круглий стіл «Чого
слід очікувати Україні від Брюссельського саміту НАТО-2018», брифінг
Надзвичайного і Повноважного Посла Туркменістану в Україні Нурберди
Аманмурадова, присвячений міжнародному авторалі «Амуль-Хазар–2018»,
японсько-українська молодіжна зустріч, брифінг Посла Таджикистану Файзулло Холбобоєва у зв’язку з ухваленням Резолюції ООН «Вода для стійкого розвитку», «Україна–Швейцарія: 100 років присутності» тощо.
735

Екскурсія студентів Національного університету «Острозька академія» до Посольства Туркменістану
в Україні в рамках проекту – “Diplomatic Greetings”
Excursion of students of the National University of Ostroh Academy to the Embassy of Turkmenistan in Ukraine
within the framework of Diplomatic Greetings project

ГДІП співпрацює з органами державної та місцевої влади, тож продовжує
відкривати для дипломатів мальовничі міста й дивовижну природу України.
З 1 до 3 вересня 2018 року посли іноземних держав, представники дипломатичних місій, міжнародних організацій за сприяння та участі Генеральної
дирекції з обслуговування іноземних представництв відвідали з офіційним
візитом Південну Пальміру – місто Одеса. Саме на початку вересня в місті
святкують день його заснування, тож дипломати та гості Одеси мали змогу долучитися до пов’язаних із цією датою заходів. Окрім урочистостей до
дня міста, 1 вересня на території Одеського дипломатичного клубу відкрили нове консульство Республіки Корея. Іноземні делегації з понад 40 країн
світу відвідали Одесу для участі у офіційному візиті з нагоди свята.
Аби в майбутньому покращити комфорт таких подорожей ми плануємо
оновити автопарк ГДІП, зокрема придбати сучасний автобус «Mercedes
Setra». Після візиту до Одеси Марек Шафін, Надзвичайний і Повноважний
Посол Словацької Республіки в Україні, зазначив: «Я вже бував у цьому
чудовому місті, коли працював помічником Посла в Україні. Але саме ця
подорож мене вразила. Я вдячний Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв за можливість участі в прекрасній мандрівці
з такими чудовими людьми. Особливо мені подобається ця подорож тим,
що ми їдемо всі разом в автобусі, тож маємо можливість поспілкуватися».
736

Брифінг Надзвичайного і Повноважного Посла Таджикистану в Україні Файзулло Холбобоєва у зв’язку
з ухваленням резолюції ООН «Вода для стійкого розвитку 2018–2028 рр.»
Briefing of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Tajikistan to Ukraine, Faizullo
Kholboboev regarding the adoption of UNGA Resolution “Water for Sustainable Development 2018-2028”

Японсько-українська молодіжна зустріч у медіа-центрі ГДІП (7 вересня 2018 р.)
Japanese-Ukrainian Youth Meeting at GDIP Media Center (September 7, 2018)
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