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Положення про Український культурний центр в м. Карлсруе 

 
Український культурний центр в Карлсруе, надалі УКЦ, створений Німецько-
Українським товариством в Карлсруе «Українці в Карлсруе» для задоволення 
культурних, освітніх, просвітницьких потреб українців, що проживають в Карлсруе та 
околиць та українців, які тимчасово знайшли прихисток в Карлсруе від російської 
агресії проти України. 
 
Метою діяльності УКЦ є: 
 

• позиціонування української культури як інтегральної частини європейської 
культури, сприяння культурного обміну українців з німецьким суспільством та 
сприяння інтеграції українців в німецьке суспільство 

• популяризація здобутків української національної культури, відродження 
історичної пам’яті українців, формування національної свідомості в 
підростаючого покоління та піднесення його духовності, сприяти піднесенню 
авторитету української мови та культури, та ознайомлення зі здобутками 
української культури громадян Німеччини. 

• підтримка української громади регіону, місце зустрічі, спілкування і культурного 
обміну, підтримка розвитку спортивного життя української громади, підтримати 
розвиток освіти громади. 
Діяльність УКЦ контролюється керівництвом товариства Німецько - Українське 
Товариство «Українці в Карлсруе» (Vorstand) і повинна бути спрямована 
виключно для досягнення мети його створення. 
 

Для досягнення мети УКЦ: 
 

• сприяє організації та організовує лекції, тематичні вечори, інформативні заходи, 
дискусії, семінари, виставки, екскурсії, спортивні заходи, тощо; 

• організовує курси української мови, історії та культури, інші просвітницькі курси, 
школи народних майстрів та ремесел для дітей і дорослих, тощо; 

• організовує та підтримує діяльність бібліотеки української літератури 

• сприяє організації та організовує свята української мови, українського народного 
мистецтва й культури, козацької слави, конкурси тощо; 

• організовує навчальні і творчі курси з використанням німецької мови, вечори 
культурного обміну української і німецької культури, а також спільно 
українсько-німецькі свята; 

• організовує курси для покращення знань німецької мови для дітей і дорослих, 
мовні клуби німецької мови. 
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Робочими мовами УКЦ є українська та німецька мови. Мовою проведення всіх заходів є 
українська, або українська і німецька мова. 
 
Приміщення УКЦ надається для проведення тих чи інших заходів згідно з метою 
діяльності УКЦ тільки на підставі рішення Правління Німецько-Українського товариства 
в Карлсруе «Українці в Карлсруе» (Vorstand), а також відповідно до затвердженого 
Правлінням (Vorstand) графіка. 
 
Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється членами Правління 
(Vorstand). В разі виявлення порушень Положення з боку організаторів заходів, 
Правління (Vorstand) товариства Німецько - Українське Товариство «Українці в 
Карлсруе» має право призупинити, або припинити такі заходи та відмовити в 
подальшому наданні приміщень УКЦ. 
 
 


