
 
РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ 

  

18 жовтня 2020р., м. Миколаїв 

Учасникам і гостям 

ювілейного 25-го всеукраїнського фестивалю  

національних культур «ДРУЖБА»  

Шановні друзі та колеги! 

Рада національних спільнот України має честь бути частиною 

Всеукраїнського фестивалю національних культур «Дружба», який традиційно 

щорічно проводиться у м. Миколаєві.  

Здавна так склалося, що на території України проживають люди різних 

національностей. І це ніяк не перешкода на шляху до порозуміння, бо кожен з нас 

є громадянином нашої країни. І незалежно від етнічної приналежності, ми всі – 

українці. В єдності наша міць! 

Україна – це наша Батьківщина, рідний край, земля, де ми народилися й 

живемо. Це велика незалежна держава славного, працьовитого народу зі своєю 

історією, мовою, самобутньою культурою, звичаями і традиціями. Наша Україна 

– це багатобарвний вінок, сплетений із різних мов, культур, історичних надбань 

понад 130 різних етносів, які її населяють. 

Цього року Всеукраїнському фестивалю національних культур «ДРУЖБА» 

виповнюється двадцять п'ять років! В умовах пандемії коронавірусу організатори 

вирішили не зраджувати традиції та провести Фестиваль «онлайн».  

Фестиваль «ДРУЖБА» давно став улюбленим для багатьох городян міста, 

адже він спрямований на формування толерантності, поваги до культури, звичаїв і 

традицій національних груп, він сприяє обміну досвідом між творчими 

колективами національно-культурних товариств області й України. 

Засновниками й організаторами Фестивалю «ДРУЖБА» є Рада 

національних товариств Миколаївської області. Кожного дня своїми діями вони 

демонструють те, що наш край – спільний дім для всіх, незалежно від 

національності, розрізу очей і кольору шкіри і зберігати в ньому мир і злагоду – 

завдання всіх нас.  

Важливу роботу у захисті громадських, економічних, соціальних й 

політичних інтересів громадян України різного етнічного походження, збереженні 

традицій, звичаїв, народних обрядів та інших цінностей проводить Почесний 
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Голова Ради національних товариств Миколаївської області, Голова 

Миколаївського обласного товариства - земляцтва «Дагестан», Заслужений 

працівник культури України Султан-Мурад Каймаразов. Залучення молодого 

покоління до витоків етнічних культур, як засобу духовного і громадського 

єднання, сприяння розвитку культурних творчих зв'язків між представниками 

національно-культурних товариств вже понад 30 років є чи не найголовнішою 

метою діяльності Султан-Мурада Каймаразова. 

Численні заходи та проєкти, що реалізуються на чолі з Лолітою 

Каймаразовою завжди соціально орієнтовані та спрямовані на вирішення 

нагальних проблем збереження, популяризації та розвитку етнічних культур 

народів, що мешкають на Миколаївщині. 

Ось уже 20 років Рада національних товариств Миколаївської області є 

регіональним представником Ради національних спільнот України на 

Миколаївщині. Лише спільними зусиллями ми можемо творити нову країну, 

орієнтовану на плідну співпрацю, демократію та мирне, взаємовигідне 

партнерство.  

Вітаю всіх учасників і гостей ювілейного 25-го всеукраїнського фестивалю 

національних культур «ДРУЖБА» та щиро бажаю невичерпної енергії, творчого 

натхнення, доброго настрою, прекрасних виступів і приємних незабутніх вражень, 

а Фестивалю «Дружба» - подальшого процвітання в ім’я добробуту України! 

Нехай на святі панує піднесена і доброзичлива атмосфера! 

Здоров'я і миру нам усім! 

З глибокою повагою 

Голова Ради національних спільнот України,                                                      

Заслужений діяч культури України, 

Посол Миру                                                                                          Ашот Аванесян    

   
 


