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ЗАХОДИ
Скільки коштує: Вхід вільний.
Зустріч з Левком Лук’яненком
Друзі, доля дарує нам шанс зустрітись і
поспілкуватись з великою людиною, дисидентом,
багаторічним
політв'язнем,
видатним
громадським діячем, автором Акту проголошення
незалежності України та просто справжнім
українцем Левком Григоровичем Лук'яненком.
Левко Григорович розповість свій життєвий
шлях, про Україну, про патріотизм і про
важливість молоді на сучасному етапі історії
України.
Організатори: Студентська академічна рада
КНЕУ,
МГО
"Молодіжний
центр
Києва",
Студентський парламент Академії адвокатури
України
за
підтримки
юридичної
фірми
"Балдинюк
та
партнери"
Обов’язкова
реєстрація:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dG10Wk1yanViUGhBSUVVRUhXZDVmSV
E6MQ#gid=0
Де: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана м. Київ, Проспект
перемоги
54/1,
конференцзал;
Коли: 20 лютого о 14:40;
Скільки коштує: вхід вільний.
Зустріч із послом Австрійської Республіки
Журнал “Український тиждень” та Книгарня “Є”
запрошують на зустріч в рамках проекту
“Європейський досвід”. Наш гість — Вольф Дітріх
ХАЙМ, Надзвичайний та Повноважний посол
Австрійської Республіки в Україні. Тема зустрічі:
«Україна має натиснути на кнопку «прискорення»
для забезпечення енергоефективності»
Де: Адреса книгарні «Є»: вул. Лисенка, 3, (ст. м.
«Золоті Ворота»);
Коли: 15 лютого о 18:00;

Літературний вечір в КНЕУ
Страховий клуб КНЕУ імені Вадима Гетьмана
запрошує всіх, хто пише літературні твори у будь
якому стилі виступити на літературному вечорі.
Невимушена та тепла атмосфера допоможе вам
отримати задоволення від літературних читань,
ви зможете зустріти однодумців та вислухати їх
враження від ваших творів.
Проведіть свій час з користю та у полоні
натхення.
Зареєструватися: тут.
Де: І корпус КНЕУ, 305 ауд.;
Коли: 17 лютого 19.0021.00;
Скільки коштує: вхід вільний.
Ніч фільмів з Одрі Тоту
Одрі
Тоту
–
чарівна
та
неперевершена
французька кіноактриса. Фільми з її участю
стали улюбленими для багатьох із нас, а її ім’я –
серед найвидатніших актрис світу.
17 лютого в кіноклубі “The not pop corn movie
club” ми присвятимо її творчості всю ніч, до
самого ранку насолоджуючись прекрасною грою,
атмосферою Франції та романтики. А дивитися
будемо такі фільми:
Габріель Агійон, 2000 р.);
Амелі (реж. ЖанП’єр Жене, 2001 р.);
Салон краси “Венера” (реж. Тоні Маршалл, 1999
р.).
Списки за тел.: +38 (096) 9542696
Де: вул. Шота Руставелі, 19, м. «Палац спорту»;
Коли: 17 лютого з 23:00 до 6:00 4 лютого;
Скільки коштує: 70 грн. За попередніми
списками — 50 грн.
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МОЖЛИВОСТІ
Конференція у ДНУ ім. Гончара
Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара запрошує Вас взяти участь у
роботі
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
«Міжнародні
відносини
та
інтеграційні
проекти
на
пострадянському
просторі», яка буде проводитися буде проводитися
1819 травня 2012 р. в Дніпропетровську.
Мета конференції
об’єднавши зусилля
представників
різних
наукових
напрямків,
визначити перспективи інтеграційних проектів,
що існують, створюються в пострадянському
просторі, чи мають на нього суттєвий вплив, їх
значення для сучасних суспільств і похідні від
них структурні трансформації в міжнародних
відносинах. В центрі уваги
широкий перелік
організацій: «Східне партнерство», СНД, ЄврАзЕС,
ЄЕП, ОДКБ, ШОС, ГУАМ, Митний союз,
Євразійський союз тощо.
Теми конференції охоплюють широке поле
досліджень політичних, економічних, правових та
культурних
аспектів
інтеграції
на
пострадянському просторі, поширюючись на
політичні умови появи інтеграційних проектів,
культурні передумови їх появи, правові засади їх
утворення та імплементації в законодавстві
державучасниць, економічні наслідки реалізації.
Можливою є як очна так і заочна участь в роботі
конференції.
Кожен
з
учасників
отримає
програму конференції та збірник матеріалів. Очні

ІНФОРМАЦІЯ

учасники отримають програму при реєстрації, а
збірник матеріалів буде їм надісланий поштою,
заочні
учасники
отримають
і
програму
конференції, і збірник матеріалів поштою, за
вказаними ними адресами.
Інформація: ntsa.fs@gmail.com
Інтелектуалізація.
Соціальний
освітній
проект.
Якщо тобі 18—25 років, ти готовий творити
майбутнє і маєш ідею, що здатна перевернути
уявлення людей про звичні речі або зробити
науковий прорив, тоді конкурс проектів для
молоді в рамках Інтелектуалізації — твій шанс!
Попереду
шлях
з
17
кроків:
Детальнiше
• Вмикай мозок.
• Знайомся з правилами конкурсу.
• Завантажуй
стандартну
презентацію
PowerPoint для студентських проектів.
• Починай роботу над проектом в одній з 9 сфер
та 27 підкатегорій науки та людської
діяльності.
• Додавай свій проект на сайт в період 31.01 —
31.03.2012р.
• Запрошуй друзів допомагати тобі в роботі та
голосувати за свій проект.
• Отримай кошти на розвиток свого проекту або
один з багатьох інших призів!

http://your-idea.com.ua/konkurs#

З питань внесення інформації до тижневика, підписки чи відписки, а також зауважень і пропозицій
звертатися: ntsa.fs@gmail.com
Матеріал готували: Тарас Саламанюк, Андрій Кришталь.
Верстка: Андрій Кришталь.

