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Бюро Вільної держави Баварія в Києві
Про бюро у Києві
Офіційне відкриття Бюро Вільної держави Баварія в Україні відбулося 5 березня 2018 р.
Політичне рішення про заснування Бюро було ухвалене на засіданні Ради Міністрів 30 травня 2017 р. в рамках стратегічного майбутнього
спрямування міжнародного представництва Баварії.
Баварсько-українська співпраця розпочалася на початку 1990 року з ініціативи про заснування “Постійної Баварсько-Української робочої
комісії”. При цьому були досягнуті домовленості про співпрацю в галузях економіки, поліції, юстиції, загальної внутрішньої адміністрації,
енергетики, охорони здоров’я, а також сільського і лісового господарства.
Bayern in Kiew
Сім відтінків Баварії
З дивану прямо в Баварію

Баварсько-українські відносини
Події

Контактні дані

Онлайн конференція щодо навчання та практики в Баварії «Дізнайся про Баварію»

K o n f e r e n z „ Er l e be B a ye r n “ – B a ye r n

12 жовтня 2021 року у рамках «Тижнів Німеччини» Бюро Вільної держави Баварія в Україні організувало онлайн-конференцію
«Дізнайся про Баварію».

Баварсько-українські відносини

Баварсько-українські відносини.

Відкриття власного баварського Бюро в Україні в березні 2018 року призвело по подальшого зближення між Баварією і Україною. Сфера

діяльності Бюро охоплює адміністративну, політичну і культурну співпрацю, підтримку партнерських стосунків між містами-побратимами в
Баварії та Україні, в тому числі обмін молоддю.

Розбудовано тісне партнерство між німецькими інституціями на місцях в Україні, у тому числі передусім з Посольством Федеративної
Республіки Німеччина, Німецько-Українською Торгово-Промисловою Палатою (ТПП), Німецькою службою академічних обмінів (DAAD),
Інститутом Ґьоте в Києві, Німецьким Товариством міжнародної співпраці (GIZ), Радою німців України, товариствами міст-побратимів,
політичними фондами та німецькою школою в Києві. Бюро Вільної держави Баварія підтримує дружні стосунки з партнерами у цілій
країні (між іншим у Львові, Одесі та Харкові), з баварськими та українськими містами-побратимами і партнерськими регіонами.

В рамках 56 Мюнхенської безпекової конференції в лютому 2020 року Прем’єр-міністр Баварії д-р Маркус Зьодер зустрівся з
Президентом України Володимиром Зеленським. Партнери по переговорах домовилися про подальшу розбудову міжрегіональної
співпраці та зміцнення економічних зв’язків.

Державний Міністр європейських і міжнародних справ Баварії Мелані Хумль з 6 по 7 жовтня 2021 року відвідала столицю України – Київ.
Державний Міністр Хумль зазначила “Україна для нас – це міст в Східну Європу. Саме тому ми підтримуємо інтенсивні відносини ще з
1990 р. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. З цією метою ми активізуємо співпрацю з Україною на усіх рівнях”.
До серії фотографій
До прес-релізу

Події
Другий онлайн-фестиваль баварського кіно

З 10 до 19 грудня Бюро Вільної держави Баварія в Україні запрошує у Кіноподорож Баварією!
Фестиваль «Кіноподорож Баварією» проводится в Україні
вже вдруге. Як і минулого року, подія відбудеться в онлайнформаті, а перегляди фільмів будуть безкоштовними для
глядачів в Україні. Стрічки демонструються мовою оригіналу з
українськими субтитрами на сайті Кіноподорож Баварією
(bavarianfilmfest.com.ua). Перегляд можливий тільки на
території України.
©Arthouse Traffic

До програми увійшло п’ять фільмів, вироблених за підтримки
федеральної землі Баварія. Три з цих стрічок будуть
продемонстровані в Україні вперше.

1. «Раніше помер – довше пролежав»,
Режисер: Маркуса Г. Розенмюллер. Жанр: комедія, драма
2. «Чарівне дзеркало, або Подвійні неприємності», 2019
Режисер: Маркуса Г. Розенмюллер. Жанр: сімейна комедія
3. «Басейновий шериф», 2021
Режисер: Маркуса Г. Розенмюллер. Жанр: комедія
4. «Людвіг Баварський», 2012
Режисери: Марі Ноель, Петер Зер. Жанр: історична біографічна драма
5. «На рівні очей», 2016
Режисери: Йоахім Долльгопф, Ефі Ґольдбруннер. Жанр: сімейна комедія
Деталі на сайті bavarianfilmfest.com.ua, Артхаус Трафік та у Фейсбук.

Сім відтінків Баварії

Сумували за відеорепортажами з Баварії? Тоді Бюро Вільної держави Баварія в Україні пропонує Вам
продовження проєкту «З дивану прямо в Баварію» серію відео-мандрівок «Сім відтінків Баварії».
Найближчими тижнями та місяцями на нашому сайті з’являться відеоролики, в яких Ви зможете відкрити для
себе Баварію з нового ракурсу і познайомитися з її традиціями, спортивними звитягами та національною кухнею.
Тож, заваріть собі чашку гарячого чаю або кави і насолоджуйтесь віртуальною подорожжю різними куточками
Баварії!
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Перша частина відео-мандрівки „ У лісі“ буде доступна вже 23 листопада 2021 р.
Друга частина відео-мандрівки „Баварія для гурманів“ буде доступна вже 14 грудня 2021 р.
Третя частина відео-мандрівки „По горах, по долинах“ буде доступна вже 11 січня 2022 р.
https://s.bayern.de/bayern_siebenmal_anders_ukr
Онлайн виставка-ярмарок університетів 2021

Бажаєте дізнатись більше про навчання та проживання в Баварії?
Бюро Вільної держави Баварія в Україні запрошує Вас долучитися до онлайн виставки-ярмарку університетів
«Навчання в Німеччині», що відбудеться з 11 по 15 лиспопада 2021 року. Під час виставки Ви матимете змогу
поставити питання представникам провідних ВНЗ Баварії.
Навчання в Німеччині перетворилося з мрії на реальність вже для близько 7.000 українців. Понад 1.500 з них
навчаються в університетах Баварії.
Програми навчання в наведених нижче ВНЗ безкоштовні і, загалом, німецькомовні. Однак, існують й англомовні
програми. На користь навчання в Баварії говорять такі фактори як багатонаціональна спільнота, місцеві традиції,
звичаї та свята, а також прекрасна баварська природа. Розширте власний кругозір навчаючись в Баварії!

«Навчання в Німеччині»: баварські університети

Участь Баварії в онлайн-ярмарку координує Бюро Баварії в Києві у співпраці з Баварським академічним центром
для Центральної, Східної та Південно-Східної Європи – BAYHOST, який також візьме участь в ярмарку і
представить свої програми. Завдяки своєму досвіду та міжнародній компетенції BAYHOST підтримує баварські
університети та вищі школи у співпраці з науковими установами країн-партнерів та сприяє налагодженню
співпраці між такими установами.
У ході онлайн виставки «Навчання в Німеччині», що відбудеться 11-15 листопада, будуть представлені наступні
баварські університети:
Ansbach University of Applied Sciences
Augsburg University of Applied Sciences
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
Deggendorf Institute of Technology
East Bavarian Technical University of Applied Sciences Amberg-Weiden
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Hof University of Applied Sciences
Rosenheim Technical University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt
University of Bayreuth
University of Passau
Ознайомитись детальніше з учасниками онлайн виставки «Навчання в Німеччині» та зареєструватись на виставку
Ви можете за посиланням https://online.edu-abroad.com.ua/.
Реєстрація на подію – обов‘язкова; участь в заході – безкоштовна!
12-е засідання Постійної баварсько-української робочої комісії

7 жовтня 2021 року відбулося 12-е засідання Постійної баварсько-української робочої комісії. Його відкрили
співголови пані Мелані Хумль, Державний Міністр європейських і міжнародних справ Баварії, та Міністр розвитку
громад та територій України пан Олексій Чернишов. У центрі уваги робочої комісії стояли питання поглиблення
партнерства у сферах економіки, поліції, внутрішніх справ, юстиції, сільського господарства, харчування,
лісового господарства, науки та співпраці університетів, , а також нещодавно додані сфери водню та
водневих технологій, регіонального та муніципального розвитку, а також цифровізації.
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Обидві сторони погодилися продовжити розпочату співпрацю та домовилися про численні нові заходи та проекти,
зокрема про спільне проведення Баварсько-українського дня муніципалітетів у 2022 році між Бюро Вільної
Держави Баварія в Києві та Міністерством розвитку громад та територій України.
Онлайн конференція «Дізнайся про Баварію»

12 жовтня 2021 року у рамках «Тижнів Німеччини» Бюро Вільної держави Баварія в Україні організувало
онлайн-конференцію «Дізнайся про Баварію». Під час проєкту молоді люди з України були проінформовані
про різні можливості перебування в Баварії, а також отримали інформацію щодо існуючих програм
обміну. Захід проходив в режимі онлайн. Запис доступний на сайті Бюро Вільної держави Баварія в Києві –
Bayerisches Landesportal (bayern.de)
Під час заходу колишні стипендіати розповіли “з перших рук” про своє перебування в Баварії. Представники
DAAD, BAYHOST, Erasmus+ і IFP представили свої програми обміну.
Впродовж конференції учасники змогли отримати відповідь на наступні запитання:
1. Які стипендіальні програми існують в Баварії?
2. Як проходить процедура подачі документів на стипендіальну програму в Баварії?
3. Необхідні документи та терміни подачі.
4. Перебіг навчання та проживання в Баварії.

«Дізнайся про Баварію»

Erasmus+ – це програма ЄС, яка працюює у чотирьох сферах: освіта (мобільність та співпраця), професійна
підготовка (професійна та фахова передвища освіта), молодь та спорт (молодіжний обмін, шкільна освіта).
Програми навчання тривають від 3 до 12 місяців, а стажування від 5 днів до 2 місяців. Вже понад 80 закладів
вищої освіти України мають партнерів в Німеччині (загалом 343 проєкти підтримано та профінансовано у 20152020 рр.).
Детальніше: erasmusplus.org.ua

e-mail: office@erasmusplus.org.ua
Баварський академічний центр баварських університетів (BAYHOST) – це установа усіх баварських навчальних
закладів прикладних наук і коледжів музики і мистецтва, яка сприяє студентському і академічному обміну між
Баварією і країнами Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Байхост пропонує також чотирьохтижневі
курси в різних баварських університетах за стипендіальною програмою при наяності рівня володіння німецькою
мовою на рівні В1.
Детальніше: www.bayhost.de
e-mail: info@bayhost.de; doeppe@bayhost.de (Katrin Döppe)
DAAD – це Німецька служба академічних обмінів, яка консультує щодо системи вищої освіти у ФРН, а також щодо
можливостей навчання та отримання стипендії у Німеччині. Окрім цього служба академічних обмінів займається
організацією та проведенням конкурсу на отримання стипендій від DAAD.
Детальніше: DAAD Ukraine (daad-ukraine.org)
e-mail: info@daad-ukraine.org
IFP – католицька школа журналістики в Мюнхені, яка пропонує стажування насамперед німецьким, а також
німецькомовним журналістам із Центральної та Східної Європи. Під час стажування учасники програми мають
можливість відвідати трьохтижневу літню академію („Ostkurs“). Програма складається з обміну досвідом з
іншими журналістами, відвідання баварської радіостанції та взяття інтерв’ю у високопосадовців з Баварського
Ландтагу та Державної канцелярії.
Детальніше: https://journalistenschule-ifp.de/ostkurs
e-mail: info@journalistenschule-ifp.de
Відеозвернення державного міністра пані Мелані Хумль
з нагоди 30-річчя незалежності України

Videobotschaft anlässlich des 30. Jahrestages der Un…
Un…

Servus, Баваріє – фотовиставка біло-блакитного раю

З 16 червня по 21 липня 2021 в Музеї історії Києва відбулась Перша баварська фотовиставка «Servus, Баваріє –
фотовиставка біло-блакитного раю», організована Бюро Вільної держави Баварія в Україні. На виставці було
представлено 43 картини із понад 200 фотографіями баварського фотографа Грегора Марії Шміда.
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Виставку мали змогу побачити більше трьох тисяч відвідувачів. Під час виставки проводився фотоконкурс
найкращих селфі під девізом «Servus, Баваріє».
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Вітаємо наших переможців!

Бюро Баварії в Україні дякує всім, хто взяв участь у конкурсі та відвідав виставку!

Перша баварська виставка в Києві

Servus, Баваріє – фотовиставка біло-блакитного раю
Баварія – федеральна земля в Німеччині. Одна із 16. Це політично коректне визначення. Самі баварці вбачають
це – жартома підморгуючи – дещо інакше: Баварія – це Баварія, або “mia san mia”, що означає “ми – це ми”.
Виставка Баварії в Києві демонструє Вільну Державу з особливої сторони! Старі міста та контрастні ландшафти
поєднуються із традиційними звичаями та жвавою культурою. У Баварії технології та природа не виключають
один одного, а суттєво доповнюють одна одну. У Баварії релігійність завжди була частиною любові до життя, а
рай – це земне місце! Баварський фотограф Грегор М. Шмід підготував численні фотографії Мюнхена та семи
баварських адміністративних округів, які розкривають особливість його батьківщини.
Ласкаво просимо на першу баварську фотовиставку в столиці України Києві!
Виставка проходитиме з 16 червня по 21 липня 2021 року в
Музеї історії Києва за адресою вул. Богдана Хмельницького
7 (Вт.-Нд.: 11:00-19:00 та Пн.: 11:00- 16:00)
Ми даруємо подарунки від імені Баварського Бюро в Україні
першим відвідувачам виставки. Вхід безкоштовний протягом
всього часу проведення виставки, відвідувачів просять суворо
дотримуватися протиепідемічних норм безпеки Київської
міської державної адміністрації, пов’язаних з пандемією
COVID-19.
Під час виставки Ви матимете можливість взяти участь у конкурсі найкращих селфі з улюбленими фотографіями,
які будуть представлені на виставці. Переможці отримують призи з логотипом “Баварія”. Умови участі прості:
1. Зробіть селфі у період між 16 червня та 21 липня з однією чи кількома світлинами Грегора М. Шміда
2. Надішліть селфі на адресу kiew@internationaloffice.bayern.
3. Ми звертаємо Вашу увагу особливо на те, що будуть прийняті лише ті фотографії, які під час зйомки
відповідають усім нормам безпеки, що пов’язані з пандемією COVID-19, Київської міської державної
адміністрації: захисна маска на обличчі, відстань між особами не менше 1,5 метра.
Переможці будуть оголошені до 1 серпня.

Ми з нетерпінням чекаємо Вашої участі!

© Gregor M. Schmid photograpy picture agency

Інформація про художника: Gregor M. Schmid photograpy picture agency (gregorschmid.com)
Додаткова інформація про Вільну державу Баварія: Urlaub in Bayern | Offizielles Portal Bayern Tourismus
Marketing GmbH
Детальніше про Бюро Вільної держави Баварія в Україні: www.kiew.bayern.de
З дивану прямо в Баварію!

На сьогонішній день практично в усьому світі діють жорсткі
обмеження на поїздки і Україна, на жаль, не виключення. Тим
не менш, ми хочемо запропонувати Вам можливість побачити
Баварію – за допомогою танцю або концерту; Ви можете
відправитися в похід з нашими баварськими посланниками
або в казковий замок Людовіка II. Насмілюйтеся на
віртуальний візит і не пошкодуєте!

© Bayern Tourismus Marketing www.bayern.by /
Fotograf Peter von Felbert

Окрім того, ми проводимо невеликий конкурс для наших
глядачів – кожна серія дає шанс виграти подарунки з Баварії.
Хто хоче сьогодні спробувати свою вдачу?
Додаткову інформацію Ви можете знайти в супровідних
текстах до кожного відеоролика.
Випуск першої серії запланований на 1 вересня, ми будемо
інформувати Вас щодо оновлень!
Призи були надані при дружній підтримці BAYERN TOURISMUS
Marketing GmbH.

©bayern.by / Fotograf Peter von Felbert

Умови конкурсу – З дивану прямо в Баварію:
Можливість брати участь в конкурсі мають особи, які проживають в Україні.

З 01.09.2021 по 13.10.2021 на сайті Бюро Баварії в Україні публікуються чотири відеоролики. На кожне відео
запланований конкурс з трьох питань. Для участі у конкурсі надсилайте правильні відповіді на адресу
kiew@internationaloffice.bayern, кінцеву дату відправки відповідей можна знайти у супровідному тексті до
кожного відео. Для кожного учасника враховується лише один електронний лист з правильними відповідями на
наведений відеоролик.
Після закінчення дати відправки відповідей до конкретного відео Бюро Баварії визначає по три переможці/ниці. Повідомлення щодо виграшу у конкурсі надсилається на адресу електронної пошти, з якої були отримані
правильні відповіді.
Конфіденційність для нас важлива. Тому ми хочемо відзначити, що Баварська державна канцелярія і Бюро
Баварії в Києві обробляють персональні дані з метою проведення конкурсу. Беручи участь у конкурсі, Ви
погоджуєтеся на обробку даних (ім’я, адреса електронної пошти, адреса переможця, а також діючий номер
мобільного телефону для надсилання призів через Нову Пошту) відповідно до ст. 6 абзацу 1.a) DSGVO
(Загальне положення щодо захисту даних). Особисті дані учасників і переможців обробляються лише для
перевірки належної участі і після цього видаляються. Докладніші відомості щодо конфіденційності можна
знайти за адресою http://q.bayern.de/datenschutzhinweise.
Бюро Баварії в Києві залишає за собою право скасувати або змінити весь конкурс або його частину та/або
правила повністю або частково без попереднього повідомлення/сповіщення, якщо подія відбувається не під
відповідним контролем Баварського бюро. Будь-які зміни будуть опубліковані на веб-сайті Бюро.
Можливіть подання судового позову виключена.

© Bayern Tourismus Marketing www.bayern.by /
Fotograf Jan Greune

Конференція „Софі Шолль. Біла троянда. Мирний рух Опору“

Bild: Ukr ainischer Deutschlehr er – und Ger manistenv er band (UDGV )

Бюро Вільної держави Баварія в Україні у співпраці з Hanns-Seidel-Stiftung Ukraine, DAAD Wolhynien та
Асоціацією українських германістів запрошує усіх зацікавлених гостей до участі в онлайн-конференції „Софі
Шолль. Біла троянда. Мирний рух Опору“. Прохання зареєструватись до 11 травня о 12 год:
forms.gle/hFdERSveEnef5s2u6
Конференція відбудеться 12 травня об 11 год (за Київським часом).

Мова конференції: німецька з синхронним перекладом українською мовою.
Будемо дуже раді Вашій участі!
Організатори і партнери :
Hanns-Seidel-Stiftung Ukraine
Бюро Вільної держави Баварія в Україні
DAAD Wolhynien
Асоціація українських германістів
З нагоди 100-річчя з дня народження Софі Шолль (1921-1943), німецької студентки й політичної діячки, яка як
активна учасниця мирного руху Опору „Біла Троянда“ боролась проти нацизму, запрошуємо всіх охочих взяти
участь в конференції „Софі Шолль. Біла троянда. Мирний рух Опору“, яка відбудеться 12 травня 2021 року об 11
год (за київським часом). Програму конференції можна подивитись тут.

Bild: Ukr ainischer Deutschlehr er – und Ger manistenv er band (UDGV )

Також запрошуємо взяти участь у конкурсі есе на тему „Софі Шолль та жінки в мирному русі опору“, що
присвячена 100-річчю з дня народження Софі Шолль (1921-1943).

Bild: Ukr ainischer Deutschlehr er – und Ger manistenv er band (UDGV )

Прагнучи до демократії, свободи та дотримання прав людини, Софі Шолль поширювала ідеї, які не лише живуть
сьогодні, але й здаються сьогодні актуальнішими, ніж будь-коли. Опір як ціннісне рішення та боротьба за свободу і
демократію відігравали важливу роль для Софі Шолль. Як можна оцінити з точки зору того часу і з сучасної
перспективи те, що Софі, юна жінка, була однією з лідерок в боротьбі проти режиму несправедливості?
Пропонуємо Вам викласти свої ідеї в невеликому есе та отримати можливість стати переможцем!
Учасники конкурсу можуть бути студентами та аспірантами різних спеціальностей. На момент нагородження Вам
має виповнитись 18 років (10 жовтня 2021 р.). Переможці отримають можливість : відвідування Меморіалу Білої
троянди в Мюнхені (однотижнева екскурсія до Мюнхена). Найцікавіші роботи буде опубліковано у щоденнику
Асоціації українських германістів.
Додатково будуть визначені кілька переможців (переможниць), які отримають спеціальні стипендії від Баварського
університетського центру Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (BAYHOST) для українських студентів
/ аспірантів у розмірі 861 євро на місяць для навчання в Баварії на зимовий семестр 2021/2022 або літній
семестр 2022 року (залежно від обмежень, зумовлених пандемією коронавірусу в Україні та Баварії). Переможці
зазначених стипендій будуть визначатись Баварською державною канцелярією та Бюро Вільної держави Баварія
в Україні у співпраці з BAYHOST.
Якщо у Вас виникли запитання щодо спеціальних стипендій BAYHOST, будь ласка, зв’яжіться з пані Катрін Дьоппе
(doeppe@bayhost.de). Надсилання есе відбувається електронною поштою на адресу пані Тетяни Сопіли;
tanya.sopila@gmail.com
Кінцевий термін подання: 19 травня 2021 року
Посилання на сторінку заходу: Sophie Scholl und die Weiße Rose – Startseite | Facebook
Посилання на умови конкурсу есе: https://m.facebook.com/Sophie-Scholl-und-die-Weiße-Rose111431740985432/photos/113440420784564
Успіхів!
Результати конкурсу есеїв „Софі Шолль та жінки в мирному русі опору“
Бюро Вільної держави Баварія в Україні разом з Баварським академічним центром для Центральної, Східної та
Південно-Східної Європи BAYHOST раді оголосити переможців конкурсу есе на тему „Софі Шолль та жінки в
мирному русі опору“. Конкурс есе з нагоди 100-річчя від дня народження Софі Шолль (1921-1943) проходив під
патронатом державного міністра пані Мелані Хумль у рамках конференції “Софі Шолль. Біла троянда. Мирний
рух опору“.
Переможці отримають спеціальні стипендії від Баварської державної канцелярії для студентів / докторантів з
України для навчального візиту до Баварії у зимовий семестр 2021/2022 років.

переможців оголосити переможців конкурсу есе на тему „Софі Шолль та
жінки в мирному русі опору“

Вітаємо стипендіатів та бажаємо успіхів у навчанні!
В Україні вперше відбудеться онлайн-фестиваль баварських комедій

Бюро Вільної Держави Баварія в Україні та Arthouse Traffic запрошують на онлайн кіноподорож Баварією з 13 по
22 листопада 2020 року.
Враховуючи всі карантинні обмеження та рекомендації, фестиваль вперше відбудеться онлайн. Глядачі зможуть
безкоштовно відкрити для себе кінокультуру Баварії та ближче познайомитись із фільмами, які були зняті у тому
числі за сприяння федеральної землі Баварія. Переглянути фільми можна буде мовою оригіналу з українськими
субтитрами обмежену кількість разів на сайті – bavarianfilmfest.com.ua
До уваги глядачів – чотири комедії, три з яких до цього не демонструвались в Україні. Онлайн-фестиваль
баварських комедій – це чотири історії, чотири різні погляди на жанр, об’єднані гарним настроєм.
Трагікомедія «Тоні Ердманн» – це історія про вчителя музики, якому доводиться перевтілитись у іншу людину, аби
налагодити стосунки з дочкою. Стрічку відзначили 32 міжнародними кінопреміями, серед яких номінація на
«Оскар» за найкращий іноземний фільм та п’ять премій Європейської кіноакадемії.
Комедія «Зеленіше не стане – сказав садівник і полетів» режисера Флоріана Ґалленберґера, якого в 2001 році
нагородили премією Оскар за найкращий короткометражний ігровий фільм, розповість про втомленого від життя
садівника Георга (Шорша), який заледве утримує свій бізнес та шлюб. Чоловік знаходить втіху лише в польотах
на своєму кукурудзянику. І коли здається, що все життя наближається до краху, Георг вирушає в подорож,
яка змінить його життя.
Пригодницька комедія «25 км/год» возз’єднає двох братів на похороні батька. Після прощання, вони згадують, як
батько колись давно подарував їм по мопеду – от тільки скористатись ними вони так і не встигли. Робота
володаря двох премій Німецької кіноакадемії, сценариста Олівера Ціганебальга та режисера Маркуса Голлера
розповість про шлях героїв на мопедах до Балтійського моря.
Комедія «Ласкаво просимо до Хартманнів» – це історія про життя біженця із Нігерії в заможній мюнхенській
родині, а також піднімає важливі соціальні проблеми – нетерпимість, расизм, мігрантську кризу. Комедія-номінант
премії Європейської кіноакадемії (2017) та володар глядацької нагороди Кінофестивалю ЄС у Торонто (2018)
показує, де межа толерантності європейців.
Чотири комедійні стрічки, представлені на сайті bavarianfilmfest.com.ua, можна буде переглянути обмежену
кількість разів у період із 13 по 22 листопада безкоштовно. Приємного перегляду!

Online-Festival bayerischer Filme in der Ukraine vom
13. bis 22. November 2020. / В Україні вперше
відбудеться онлайн-фестиваль баварських комедій

Міжнародна виставка-ярмарок освіти 2020

Сім баварських університетів (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Hochschule
Augsburg, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Technische Hochschule Deggendorf, das EUROPAEUM der
Universität Regensburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Hochschule Würzburg-Schweinfurt), а
також BAYHOST взяли участь 29 жовтня 2020 року у міжнародній університетській виставці-ярмарку для
зацікавлених абітурієнтів та студентів з чотирьох країн – України, Білорусі, Грузії та Азербайджану.
Участь у виставці була ініційована та фінансово підтримана Бюро Вільної держави Баварія в Україні.
Учасники дізнались про можливості навчання в Баварії та про стипендіальні програми BAYHOST завдяки
проведеним інтернет-презентаціям та мали змогу отримати відповіді на свої питання на віртуальних стендах
університетів. Для того, щоб задати питання безпосередньо представникам відповідної вищої школи /
університету, учасникам був наданий спеціальний доступ до прямого чату.
Під час заходу учасники змогли створити власний рейтинг навчальних закладів та порівняти вимоги до вступу до
окремих університетів. Крім того, відвідувачі дізналися, як подавати документи до провідних університетів.
Захоплюючі семінари та презентації були також запропоновані для отримання додаткової інформації.
За даними організаторів в університетському освітньому ярмарку взяли участь понад 3200 зацікавлених осіб.
Наступний університетський ярмарок в Україні Бюро Вільної держави Баварія в Україні планує провести восени
2021 року.
Навчання в Баварії – це легко! / Шляхи фінансування навчання в Баварії / Стипендії для українських
студентів

До Вашої уваги пропонуємо ознайомитися з Баварським академічним центром для Центральної, Східної та
Південно-Східної Європи – BAYHOST, який сприяє науковому обміну між Баварією та країнами Центральної,
Східної та Південно-Східної Європи. BAYHOST завдяки своєму
досвіду та міжнародній компетенції підтримує баварські
університети та вищі школи у співпраці з науковими
установами країн-партнерів та сприяє налагодженню співпраці
між такими установами. З цією метою BAYHOST координує
стипендіальні програми Вільної держави Баварія та країнпартнерів у Східній Європі та надає гранти мобільності для
студентських та академічних обмінів, а також для
започаткування співпраці у науково-дослідній та викладацькій діяльності.
Інформацію про поточну співпрацю між університетами Баварії та українськими партнерами можна знайти тут
Ukraine – Universität Regensburg (uni-regensburg.de)
Пропозиції BAYHOST щодо стипендіальних програм Вільної держави Баварія та країн-партнерів у Східній Європі,
а також інформацію про надання грантів мобільності для студентських та академічних обмінів можна знайти на
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/index.html
BAYHOST може надати зацікавленим особам більш детальну інформацію про власні та альтернативні програми
фінансування. Контактні дані доступні за адресою Ansprechpartner – Universität Regensburg (uniregensburg.de)
Онлайн-засідання Постійної українсько-баварської міжурядової робочої комісії

© MK-Photo/© daboost – stock.adobe.com

В контексті міжурядового співробітництва в рамках Постійної українсько-баварської міжурядової робочої комісії у
вересні 2020 року з українською стороною була проведена проміжна онлайн-конференція. Метою зустрічі став
обмін інформацією стосовно поточного стану виконання спільної робочої програми Постійної українськобаварської робочої комісії на 2020-2021 роки, яка була узгоджена під час останнього офіційного засідання
Постійної українсько-баварської робочої комісії, яке відбулось 23-24 жовтня 2019 року в Нюрнберзі.
У цьому контексті проводились взаємні онлайн-зустрічі за такими напрямами:

eкономіка;
сільське, лісове господарство;
внутрішня безпека та співпраця між правоохоронними органами;
освіта та наука.

Окрім того в березні 2021 року було проведено онлайн-засідання з обміну досвідом між Міністерством юстиції
Баварії, Баварською академією юстиції у Пегніці та Службою судової безпеки (CSS) України. Зустріч була
організована на прохання української сторони з метою обміну досвідом та обговорення відкритих питань щодо
особистого захисту суддів службою охорони Баварії (органом юстиції).

Контактні дані

Як добратись:

Наша адреса

Громадський транспорт:

Бюро Вільної Держави Баварії в Україні

Рекомендуємо в Києві використовувати громадський транспорт і
виходити на одній з зазначених станцій:

вул. О. Гончара, 44, офіс 3

станція метро «Золоті ворота» (лінія М3)
зупинка автобуса «Вулиця Івана Франка» (автобус 5, 7, 8,

01054 Київ

17)

телефон: +38 044 465 76 49
адреса електронної пошти: kiew@internationaloffice.bayern
Паркування при прибутті на автомобілі:
Контактні особи Бюро Вільної держави Баварія в Україні:

Рекомендуємо використання таких (платних) паркомісць

Керівниця Представництва: Вікторія Калініченко.

неподалік:

У справах консультацій з приводу ситуації на ринку та збуту, а

Паркінґ ТРЦ «Гулівер»

також інвестиційних можливостей в Україні просимо звертатися до

Спортивна площа 1А, Київ

Репрезентанта Баварської економіки в Україні Александра
Маркуса. Бюро Вільної Держави Баварії тісно співпрацює з
Репрезентацією баварської економіки в Україні.

Inhalt

Datenschutz

Impressum

Barrierefreiheit

