
За підтримки Генерального консульства 
Чеської Республіки у Львові та Закарпат-
ської торгово-промислової палати Закарпат-
ське товариство чеської культури 2 жовтня 
провело в Ужгороді у Центрі культур націо-
нальних меншин Міжнародний круглий стіл 
на тему: "Чехи в Україні: збереження куль-
турної та історичної спадщини (на прикладі 
Закарпатської області)".
До участі в круглому столі були запроше-

ні представники органів державної влади й 
місцевого самоврядування, дипломатичних 
установ, громадських організацій, вищих 
навчальних закладів, провідні вчені, науков-
ці, лідери громадської думки, мас-медіа.
Учасників заходу вітали Валерія Фюлеова 

– консул Генерального консульства Чеської 
республіки у м. Львові, Янка Буріанова – 
Генеральний консул Генерального консуль-
ства Словацької Республіки в м. Ужгороді, 
Андрій Сербайло – заступник голови Закар-
патської обласної ради, Мілан Шашік - пре-

освященний владика, епіскоп Мукачівської 
греко-католицької єпархії, Тетяна Сергієн-
ко – співголова Закарпатського товариства 
чеської культури, Отто Ковчар – віце-пре-
зидент ТПП України, голова Ради ТПП Кар-
патського регіону, президент Закарпатської 
торгово-промислової палати.
Серед основних тем, винесених на розгляд 

міжнародного зібрання, – сучасний стан 
українсько-чеських відносин, Закарпатське 
товариство чеської культури у збереженні 
культурної спадщини чехів на Закарпатті, 
музична культура Чехії в Україні, чеські слі-
ди на Підкарпатській Русі, розвиток освіти 
на Закарпатті за Чехословаччини, вплив Іва-
на Панькевича на збирання і вивчення закар-
патського музичного фольклору, Флоріан За-
плетал і його внесок у дослідження історії та 
культури Закарпаття, нововиявлена колекція 
фотографій Рудольфа Гульки із Закарпаття 
1920–1928 років, діяльність "Спілки чехо-
словацьких легіонерів" у відродженні істо-
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ричної пам’яті, відтворення чеськомовної 
періодики Закарпаття часів Першої Чехосло-
вацької Республіки в електронному форматі.
Доповідачами виступили словацький 

фоль клорист та українознавець, мистецтво-
знавець, літературознавець, доктор філоло-
гічних наук, професор, іноземний академік 
Національної академії наук України Ми-
кола Мушинка, кандидат історичних наук, 
координатор Центру історичних студій з 
богемістики і словакістики Ужгородсько-
го національного університету, співголова 
Закарпатського товариства чеської культу-
ри Тетяна Сергієнко, віце-президент ТПП 
України, голова Ради ТПП КР, президент 
Закарпатської ТПП Отто Ковчар, художній 
керівник та головний диригент заслужено-
го академічного Закарпатського народного 
хору, заслужений працівник культури Укра-
їни, доцент Наталія Петій-Потапчук, канди-
дат історичних наук, доцент кафедри нової і 
новітньої історії та історіографії, координа-
тор Центру історичних студій з богемістики 
і словакістики УжНУ Ігор Шніцер, канди-
дат історичних наук, заступник директора 
з науково-дослідної роботи і міжнародної 
діяльності Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти Михайло 
Басараб, старший викладач Ужгородського 
факультету Донецької  державної музичної 
академії ім. Сергія Прокоф’єва Віра Мадяр-
Новак, дослідниця зі Словаччини Магда Му-
шинка, голова ГО "Спілка чехословацьких 
легіонерів", член комісії з питань збережен-
ня  історичної спадщини та духовності при 

Закарпатській облдержадміністрації Богдан 
Пилипів, кандидат історичних наук, голова 
комісії з питань збереження історичної спад-
щини та духовності Громадської ради при 
Закарпатській облдержадміністрації, дирек-
тор Науково-дослідного інституту політич-
ної регіоналістики УжНУ, голова Агенції до-
сліджень регіонального соціуму "Карпатія" 
Маріан Токар, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри міжнародного права факуль-
тету міжнародного права та правознавства 
УжНУ, депутат Ужгородської міської ради 
Тетяна Безега, старший викладач кафедри 
міжнародного права факультету міжнарод-
ного права та правознавства УжНУ, здобу-
вач Інституту міжнародних відносин Лариса 
Жук.
Наглядним ілюстративним фоном слугу-

вала унікальна книжкова виставка "Спільні 
сторінки історії Закарпаття, Чехії та Словач-
чини", організована співробітниками Науко-
вої бібліотеки Ужгородського національного 
університету. 
По завершенні заходу у великій концерт-

ній залі Закарпатської обласної філармонії 
відбувся концерт симфонічного оркестру 
облфілармонії, присвячений Міжнародно-
му дню музики. На запрошення та за під-
тримки Закарпатської обласної філармонії, 
Закарпатської торгово-промислової пала-
ти, Генконсульства Чеської Республіки у м. 
Львові та Закарпатського товариства чеської 
культури відомий чеський диригент і соліст-
валторніст Ондржей Врабец дав прекрасний 
концерт.


