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 Місце проведення: Otto-Braun-Saal und Foyer der Staatsbibliothek zu Berlin 

(зала Отто Браун та фойє Державної бібліотеки 
Берліна), Potsdamer Str. 33, 10785 Berlin 

Дата події:  вівторок, 13 вересня 2022 року 

Учасники*: Українські, польські та німецькі установи та компанії з 

культури, науки та бізнесу; 
 професійна аудиторія, громадська аудиторія  

Організатор: Valfair International c/o DEUGE,  
Valfair Community Berlin International  

Патронаж: Посольство України у Федеративній Республіці 

Німеччина /  
DEUGE – Deutsche Gesellschaft für Gesundheit e. V. 

Партнери проєкту: Німецько-Українське Академічне Товариство / Hedwig-

Stiftung, Schloss Muhrau/ Morawa / IWEK e.V. Initiative 

für Wissensaustausch, Empowerment und Kultur / Musik-

gymnasium  C. Ph. E. Bach, Berlin / Ukraine-Hilfe Berlin e. V. / 

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w 
Berlinie 

Благодійність: >> C4C – Просування молодих українських талантів 

>> »Зупинимо кров в Україні« – Аптечки 

* Гібридна подія зі стендом і/або екраном/онлайн-присутністю 

Мета благодійного заходу: 

 представлення та просування культурної ідентичності, а також соціальної 

ідентичності ; цінності та здорове створення цінностей в Україні 

 сприяння співпраці громадянського суспільства між Україною, Польщею 

та Німеччиною  

 презентація українських товарів та послуг  

вхід вільний!                              Iнформація i прописка: bridge.valfair.net 

Valfair Community Berlin International є частиною Valfair International c/o DEUGE e. V., 

глобальна ініціатива зі створення здорової цінності  (www.valfair.net).  

Ініціатор та керівник Valfair Bridge Forum: Dr. Hubertus Glaser, Берлін. info@valfair.net.  

Усі права захищено. Valfair® є зареєстрованою торговою маркою. 

http://www.valfair.net/
mailto:info@valfair.net
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Ласкаво просимо ○ Serdecznie Witamy  
Herzlich willkommen! 

до  

Форум Valfair Bridge & 
C4C Благодійний концерт 

У 2015 році всесвітньо відомий історик Східної Європи Карл Шльогель 

написав у чудовій книзі, якій, на жаль, приділили занадто мало уваги:  

„Агресія проти України ставить під сумнів мирне співіснування 

європейських держав. Захід реагує невпевнено і нерішуче: напевно, тому, 

що там мало що відомо про історію української Нації і найбільшу за площею 

державу Європи.“ 

„Ми не знаємо, чим закінчиться боротьба за Україну; чи будуть вони 

протистояти російській агресії або встануть на коліна, чи будуть європейці, 

Захід, захищати або розкривати її. Але звичайно: Україна ніколи більше не 

зникне в наших серцях.“ 

(цитується з: Karl Schlögel, Entscheidung in Kiew – Ukrainische Lektionen, Carl Hanser Verlag, 

Мюнхен 2015) 

З 24 лютого 2022 року Росія продовжує агресію проти України, розпочату в 

2014 році, атакуючою війною, яка, очевидно, ведеться не тільки з 

територіальними загарбницькими цілями, а й спрямована проти 

українського суспільства та його культурної самобутності. Дуже багато 

людей в Німеччині та інших західних країнах не знають про історичний 

розвиток та сучасний стан України, з її самосвідомістю і способом життя 

українців, з їхніми цінностями та їх культурними, науковими та 

економічними досягненнями. 

Ми хочемо це змінити з Valfair Bridge Forum «Український стиль і цінності». 

Цей благодійний захід знаменує собою початок Шовкового шляху 

громадянського суспільства добрих цінностей, який веде з України через 

Польщу до Німеччини і назад. 

Ми переконані, що Україна врешті-решт переможе і таким чином захистить 

наші спільні цінності! Слава Україні! 

Програма 

Форум Valfair Bridge: український стиль та цінності 

14:00-21:00 у фойє та на відкритому повітрі (у гарну погоду) 

14:00-14:15 Відкриття та вітальні слова (зал Отто Брауна) 

14:15-15:30 Facts and insights – what you should know 

about our great European neighbour 

Тріалог-подіум (зал Отто Брауна)  

15:30-18:00 Форум з різноманітними заходами та 

дегустацією українських страв  

(фойє і відкритий майданчик) 

*** 

Благодійний концерт: C4C – Діти для дітей  

за підтримку розвитку молодих музикантів в 

Україні 

 Модерація: Марек Калина і Зоя Невгодоска 

18:00-20:30 в Залі Отто Брауна 

18:00-19:00 Перша частина за участю молодих музикантів 

 Концертна перерва  

 Друга частина за участю трохи старших 

музикантів 

*** 

20:30-21:00 завершення заходу (фойє) 

Ми щиро дякуємо Державній бібліотеці Берліна, нашим партнерам та 

спонсорам, а також усім учасникам і бажаємо всім збагачуючого та 

успішного заходу - і Україні заслуженої перемоги, миру, свободи та 

самовизначення! 


