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Будучи одним із елементів соціальної політики
держави, культура посідає виняткове місце.
Розвиток культури тісно залежить від рівня
забезпечення інших складових – освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту, – але водночас є
метою, до якої й спрямовані всі зусилля в царині
соціальної політики. Адже саме культура творить те
середовище, в якому освічені, здорові та соціально
захищені громадяни здатні отримати гарантоване
право і можливість самореалізації. Що, власне, є
основною метою демократичного розвитку як
окремого суспільства, так і світової спільноти. 

Потреба чітко визначити орієнтири державної
політики в галузі культури, сформулювати концепцію
культурного розвитку на найближчі роки та
далекосяжну перспективу передбачає широкий
суспільний діалог, який дозволить реально оцінити
становище, в якому ми перебуваємо, і врахувати
інтереси всіх і кожного.

Метою пропонованого видання є обговорення як
загальних питань культурної політики, так і вужчих,
що стосуються окремих галузей культури, а також
механізмів сучасного менеджменту, фінансування та
економічної ефективності, прибутковості та
цінності, творчості та захисту митців, ролі
державного і недержавного секторів тощо. 

Діалог – це зміна способу мислення – від монопольно
монологічного до суспільно діалогічного. 

Досвід інших країн у розв'язанні схожих проблем,
світові тенденції розвитку культури як одного з
ключових елементів державної політики, всебічний
аналіз власної культурної діяльності – все це, на нашу
думку, сприятиме глибшому і ґрунтовнішому діалогу в
суспільстві та активній участі громадськості у
прийнятті важливих політичних рішень – базового
механізму сучасної демократії. 

З м і с т
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Переднє слово Шведського інституту

Протягом 2006	2008 років діяльність
Шведського інституту зосереджується на
розширенні співпраці з Україною. Насампе	
ред ми хочемо сприяти розвиткові культур	
них зв'язків. Метою великого проекту, що
починається 2007 року, є побудова нового
партнерства молодих шведських та ук	
раїнських митців, що працюють у різних га	
лузях. Молоді художники, музиканти, тан	
цюристи, актори, письменники, фотографи
та дизайнери зберуться, щоб спільно щось
створити, й здобутки їхньої співпраці 
демонструватимуться в різних містах Ук	
раїни протягом цілого року. Результат має
бути несподіваним, творчим та іннова	
ційним. Темами для творчості є сучасність,
буденне життя і образ своєї країни у світі.
Аудиторія для нас не менш важлива за влас	

не творчий процес – ми хочемо прийти до
молодої та активної публіки, яка була б
зацікавлена більше дізнатися про Швецію,
але водночас захоплювалась сучасною куль	
турою в усіх її виявах. Культурою, яка про	
мовляє тут і тепер. Нашою метою є реальна
зустріч Швеції та України, від якої підуть
імпульси, наче кола по воді, й яка закладе
основу майбутньої співпраці – або двосто	
ронньої, або в межах європейського
співробітництва. Поряд із цим культурним
проектом ми проведемо також низку
семінарів на тему «Культурна політика і
практика» спільно з Центром розвитку «Де	
мократія через культуру». Семінари відбу	
дуться в різних містах України й торкати	
муться питань культурної політики – теорії
та практики. Шведські та українські експер	
ти, а також безпосередні виконавці зберуть	
ся, щоб обговорити актуальні питання.

Шведський інститут, Стокгольм, 
червень 2006 р.

Країна без культури була б нудною і
сірою. Культура живить людську ду4
шу. Дуже важливо, щоб люди мали
можливість виражати себе в куль4
турі, а не просто бути спостерігачами.

Антон Гаґвал. «Десять інтерв'ю».

Протягом останнього десятиліття Швеція переживає «творчий бум» у
цілій низці галузей культури. Країна наче навстіж розчинила двері своїх твор4
чих майстерень усьому світові. Якщо раніше ми переважно імпортували про4
дукти творчості з інших країн, то тепер перетворились на одного з великих
експортерів музики, літератури, кіно, танцю, моди та дизайну. Шведська
творчість у цих галузях стала настільки успішною, що феномену вигадали
особливу назву «креативна індустрія» (upplevelseindustrin). І тепер її поряд з
інформаційними технологіями та біомедициною дедалі частіше згадують як
одну з найважливіших галузей Швеції у майбутньому.

«Бути народженим у Швеції в ХХ столітті – це відчуття, мабуть, можна
порівняти з великим виграшем у лотереї» – так висловився свого часу один із
міжнародних експертів з питань суспільного розвитку. 

Клас Бритон. «Швеція & шведи». 
Шведський інститут, 2004 р.



Упродовж майже всього ХХ століття
політичні реалії складалися так, що Україна і
Швеція трималися роз'єднано. Проте дві
наші країни мають дивовижну спільну
історію, від доби вікінгів до здобуття Ук	
раїною незалежності. Наша співпраця сьо	
годні спирається на спільність демократич	
ного вибору.  

Досягнення України визначатимуть, як
розвиватиметься це співробітництво. Є ціла
низка галузей, в яких можна досягти успіху
і до яких готова долучитися Швеція. Уряд
Швеції прийняв рішення про подвоєння
своєї двосторонньої допомоги Україні. Те	
пер ми спільно працюємо в таких галузях, як
контроль над ядерними матеріалами,
рівність між жінками та чоловіками, охоро	
на навколишнього середовища, енергетика,
сільське господарство, охорона здоров'я і
розвиток приватного підприємництва.

Україна пройшла нелегкий період після
здобуття незалежності 15 років тому. Швид	
ше за все, майбутня дорога також не буде
гладкою. Але Україна має величезний по	
тенціал – і політичний й економічний. Я в за	
хопленні від досягнутих результатів. У круго	
верті змін українці встановлюють норми своєї
держави. Ви – будівничі нового суспільства! 

Протягом десятиліть Швеція провадить
політику створення системи загального доб	
робуту, покликаної заохочувати до праці й
розвитку й водночас соціально забезпечити
всіх – шведська модель. Наша політика
спрямована на запровадження справедливо	
го розподілу доходів, подолання бідності,
досягнення рівності між жінками та чо	
ловіками, забезпечення дітей рівними мож	
ливостями життєвого розвитку та стирання
регіональних відмінностей.

Нашими інструментами є належно спла	
новані школи, заклади охорони здоров'я,

соціальні служби, медичне страхування, тру	
дове законодавство та допомога з безробіття.
Це фінансується за рахунок податків, спла	
чуваних за принципом солідарної відпо	
відальності, що веде до перерозподілу до	
ходів між окремими людьми та групами.

Велика різниця між людьми дорого кош	
тує і неефективна для суспільства. Коли ве	
ликі групи людей опиняються на узбіччі, це
створює конфлікти на ринку праці й переш	
коджає економічному розвитку, вигідному
для всіх. З другого боку, соціальна захище	
ність сприяє ініціативності, розвиває вміння
розв'язувати проблеми, творчо мислити. 

Приклад Швеції показує, що не обов'яз	
ково вибирати між рівністю та економічним
ростом – солідарна відповідальність є про	
дуктивною силою. Показник темпу еко	
номічного росту Швеції за останні десять
років перевищує середній показник країн
Організації економічного співробітництва і
розвитку. В рейтингу конкурентноздатності
Швеція посідає одне з перших місць. У на	
шому активі – видатні наукові дослідження
і провідні світові компанії. 

Шведська модель ґрунтується на таких
основоположних ідеологічних поглядах: 

У певний період кожна людина буває
слабкою. Ми потрібні одне одному. Ми ста	
немо заможнішими, якщо всім буде дозволе	
но брати участь у суспільному житті й ніко	
го не буде відкинуто. Ми станемо міцніши	
ми, якщо соціальна захищеність поширюва	
тиметься на всіх, а не на обмежене коло. Ра	
зом ми досягнемо набагато більше, ніж ко	
жен окремо. 

Це справедливо як для окремих країн,
скажімо, Швеції чи України, так і для
взаємин між ними. Нам потрібна як
внутрішня солідарна відповідальність, так і
міждержавна.   
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Формуючи наше спільне майбутнє 

Єран Персон, 
прем'єр�міністр Швеції 

Газета «День», січень 2006 р. (фрагменти) 



Державна політика має бути спря4
мована на створення культурного
клімату.

Ульрика Чернборґ, журналіст

Достеменно невідомо, як складалися зв'яз	
ки між скандинавами та слов'янами протягом
раннього середньовіччя. Але безперечно, що
ці зв'язки сприятливо вплинули на те, що
Скандинавія та Київська Русь посіли провід	
не місце у європейській економічній, полі	
тичній та культурній спільноті. Вивіз рабів,
хутра, меду, дьогтю й воску сприяв перетво	
ренню таких міст, як Київ, Псков і Новгород,
у важливі торговельні центри. Торговельні та
шлюбні зв'язки сприяли тому, що великий
князь Володимир прийняв християнство. 

Київські князі брали собі дружин не тільки
з візантійського двору, а й з родин чільних
європейських володарів. Так, Ярослав Мудрий
в ХІ сторіччі одружився з дочкою першого
християнського короля Швеції Улофа Шетко	
нунґа, Інґеґердою. В ХІ сторіччі Київ був од	
ним із європейських центрів і міг рівнятися з
Парижем і Неаполем. Існування паломниць	
кого шляху від Києва до Сантьяго	де	Компос	
тела свідчить про тісний зв'язок між Київсь	
кою Руссю та Західною Європою. Стокгольма
у ті часи ще не існувало. Найближчим
відповідником Києву у Швеції була Сиґтуна,
але в житті Європи це місто навіть приблизно
не мало тієї ваги, що столиця Київської Русі. 

На сучасні шведські уявлення про Україну
вплинув образ України як частини Російської
імперії – Малоросії. Бачення шведами україн	

(Фрагмент з інформаційного бюлетеня «Відомості
про Швецію», який видається Шведським інститутом.
Автори нарису – відомі історики Кристіан Ґернер і
Клас�Єран Карлсон. Цей бюлетень та інші публікації про
різні аспекти суспільного та культурного життя у
Швеції можна отримати, звернувшись до Посольства
Швеції в Україні: Київ, 01030, вул. І. Франка 34/33, 
або до Шведського інституту: Box 7434, SE�103 91
Stockholm, Sweden, www.si.se)

ців складалося частково на основі старих уяв	
лень ХІХ ст., частково на основі радянської
пропаганди, спрямованої проти українських
борців з радянщиною в часи громадянської
війни. Відтак, образ українців не був позитив	
ним. У Швеції навіть не зважили на ті жахливі
страждання, що випали на долю українців
унаслідок голодомору 1932	1933 років. Швед	
ська преса майже не згадувала про сталінську
політику терору до українських селян, що
коштувала життя десяткам мільйонів людей. 

Після розпаду Радянського Союзу у
Швеції прокинулося позитивне зацікавлен	
ня Україною. Її сприйняли як європейську
сусідню країну, що може в майбутньому ста	
ти членом ЄС. 

Інтерес до України у Швеції проявився се	
ред іншого в організації виставки «Ольга та
Інґеґерда – принцеси вікінгів у Східній Європі»
в Історичному музеї у Стокгольмі в 2004	2005
рр. Інґеґерда була дружиною князя Ярослава
Мудрого. Вона стала однією з перших христи	
янських Святих у Швеції під ім'ям Анни (Нов	
городської) і похована у Софійському соборі в
Києві. Ольга – Гелька – зі Пскова, згідно з Нес	
торовою хронікою, була замужем за князем Іго	
рем (Інґваром). 955 року вона прийняла хре	
щення в Константинополі. Як сказано в хроніці:
«Благословенна ти серед Руських князів, бо
возлюбила світло, а тьму залишила».
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Україна і Швеція



Книжку «Полтава» Петера Енґлунда,
історика, письменника і члена Шведської
академії, перекладено українською і оформ	
лено численними ілюстраціями. Книжка ви	
ходить друком у харківському видавництві
«Фоліо».

Перші політичні емігранти з України, ук	
раїнські козаки з гетьманом Пилипом Орли	
ком, прибули до Швеції на початку ХVIII ст.
У ХХ ст., після Другої світової війни, до
Швеції приїхали українці, колишні в'язні
концентраційних таборів у Німеччині, та	
борів переміщених осіб в Австрії, а також ра	
дянських трудових таборів у Карелії. Після
цього і аж до розпаду Радянського Союзу по	
одинокі емігранти з України діставалися
Швеції. Водночас сюди переїздили, або отри	
мували дозвіл на працю у Швеції представ	
ники другого покоління українських іммі	
ґрантів у Канаді та Великій Британії. Сьо	
годнішні українські імміґранти у Швеції – 

це переважно ті, хто бере шлюб або зі шведсь	
кими громадянами (за походженням чи нату	
ралізованими), або з політичними біженцями
з інших колишніх радянських республік. Та	
кож українці можуть сьогодні приїздити до
Швеції на працю чи навчання. 

Молодіжна культура у Швеції та Україні
є темою великого проекту Шведського
інституту в Україні 2007 року. Мета його –
організувати творчу зустріч між молодими
митцями двох доволі різних країн. Разом во	
ни зроблять спільні твори в галузі сценічно	
го мистецтва, літератури, образотворчого
мистецтва, дизайну, кіно і музики, а тоді
проїдуть із ними Україною 2007 року, роб	
лячи зупинки у Харкові, Донецьку, Дніпро	
петровську, Одесі та Львові. Заключний
фестиваль планується провести у Києві
2008 року. Складовою проекту Шведського
інституту є також низка семінарів в Україні
з питань культурної політики. 
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Чи знаєте Ви, що..?



У Швеції державне фінансування освіти
для дорослих та бібліотечної системи було
запроваджено на початку ХХ ст. Від 1930	х
років шведська модель суспільного добробу	
ту поширилась на мистецтво і поступово
внесла ЗМІ в систему державної відпо	
відальності за культуру. Такий підхід був зо	
середжений на підтримці виробництва, по	
ширення і доступності культури, знань і
якості. Однією з найприкметніших ознак
держави суспільного добробуту – «народно	
го дому» (Folkhemmet) кінця 1950	х – почат	
ку 1960 років було загальне відчуття
національної єдності й спільної спадщини,
що поширювалося через розгалужену інфра	
структуру культури. Осучаснювались існу	
ючі установи, як от музеї чи бібліотеки,
створювались нові, такі як Шведський
інститут кінематографії, театральні школи,
муніципальні музичні школи, Рада з питань
театрального і музичного мистецтва, гаст	
рольні організації театру, концертів, виста	
вок. Протягом 1960 років питання культур	
ної політики були винесені на загальне обго	
ворення. Громадян закликали бути ак	
тивнішими, уряд – децентралізувати повно	

(Фрагменти, повну версію див. на сайті Європейського
інституту порівняльних досліджень з питань культури
(ERICarts) – www.culturalpolicies.net )

важення в галузі культури й збільшити
підтримку незалежних театральних та му	
зичних колективів і народної культури.
Представникам мистецьких, письменниць	
ких та інших кіл вдалося переконати уряд
урахувати ці вимоги. Була створена
офіційна комісія для вивчення цілей, роз	
поділу повноважень, форм співпраці, а та	
кож заснування національних організацій
культури. Головним наслідком діяльності
комісії став урядовий законопроект (програ	
ма) про культуру 1974 року. риксдаґ (парла	
мент Швеції) ухвалив проект одноголосно,
хоч деякі розходження між партіями вияви	
лися у розумінні важливості економічної
підтримки культури. Окрім ухвали про зас	
нування національних організацій культу	
ри, Риксдаґ визначив також вісім прин	
ципів/цілей національної стратегії розвитку
і підтримки культури. Рішення 1974 року
спиралося на важливість культурної, еко	
номічної і соціальної рівності та єдності.
Потребувалися політичні інструменти для
більшої прив'язки до життя і праці людей,
їхніх умов і потреб. Центральний уряд пок	
лав на себе відповідальність за розробку
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Культура повинна стати питан4
ням визволення людини: люди мають
право гордо випростатися.

Шіа Торпе, політичний діяч

Культурний профіль Швеції1

1. Історичний ракурс: 

культурна політика та інструменти 

1 З дозволу Ради Європи та Європейського інституту порівняльних досліджень з питань культури (Рада Європи/ERICarts, 
7	е видання, 2006 р.). Автори профілю: Мая Седерберґ (версія 1999 р.), Брита Лунд, Міністерство культури Швеції (версія 1999 р.),
Ґудрун Валквіст, Національна рада з питань культури Швеції (версія 1999	2004 рр.).



політики й підтримку організацій культури
та культурної діяльності, регіональні та
місцеві ради взяли відповідні повноваження
в межах своєї компетенції.

Цілі та здобутки національної політики в
галузі культури були оцінені в 1994	95 рр.
Результати виявились справді позитивни	
ми. 1996 року парламент переглянув цілі
культурної політики, що небагато відрізня	
лися від цілей, ухвалених 1974 року, й дав
нове розуміння соціального розвитку, вра	
ховуючи технологічні досягнення. 

У 1998 році риксдаґ розглянув три уря	
дові законопроекти: про підтримку літерату	
ри і читання; про поліпшення умов для
митців; про зосередження уваги на архітек	
турі та дизайні. Література для дітей, музей	
на освіта і танцювальне мистецтво стали

пріоритетними напрямками державної
підтримки з 2000 року. Протягом останніх
років набули важливості питання регіональ	
ного розвитку та культурні форми
міжетнічних та міжнародних зв'язків.
Швеція стає дедалі тісніше пов'язана з усім
світом – не лише внаслідок глобалізації, а й
через членство в ЄС та присутність у Швеції
представників з усього світу, що робить
шведське суспільство дедалі багато	
національнішим. 

Поява супутникового телебачення, відео,
Інтернету та інших засобів масової ко	
мунікації змінила з кінця 1980	х моделі спо	
живацької поведінки у Швеції, як і в інших
країнах. Ці технічні досягнення так само
справляють вплив на майбутні програми та
заходи культурної політики.  

Відповідальність за фінансування куль	
тури покладена на органи влади різних
рівнів – державну, регіональну та муніци	
пальну. Всі вони реалізують загальні цілі
культурної політики Швеції, але при цьому
приймають власні рішення щодо пріори	
тетів, окремих завдань, бюджету, програм та
особливих видів діяльності. Принцип «на
відстані витягнутої руки» застосовується на
всіх рівнях влади для взаємодії між політич	
ними структурами та організаціями культу	
ри у плані мистецьких та освітніх програм. 

Муніципалітети (комуни), яких налі	
чується 290, є виборними утвореннями –
місцевими радами, що стягують податки і
збори та відповідають за публічні бібліотеки
й культурну діяльність, як от музичні шко	
ли, театри, художні галереї та музеї, а також
за місцеві мережі освітніх організацій для
дорослих. Фінансування здійснюється пере	
важно за рахунок муніципальних доходів, в
основному податків (до додаткових ресурсів
можуть належати регіональні та/або дер	
жавні субсидії чи гранти). 

Окружні ради (ландстинґи), яких налі	
чується 18 + 2 регіональні об'єднання, є ви	
борними утвореннями, тобто радами, що ге	
ографічно охоплюють кілька суміжних
муніципалітетів і також стягують податки та
збори. Вони переважно відповідають за охо	
рону здоров'я на регіональному рівні, але та	
кож надають підтримку окружним театрам,
оркестрам, музеям та окружним чи шпи	
тальним бібліотекам (до додаткових ре	

сурсів можуть належати муніципальні
та/або державні субсидії чи гранти).

Шведська асоціація місцевих та регіо?
нальних органів влади: Шведська асоціація
місцевої влади та Федерація окружних рад
Швеції представляють адміністративні, про	
фесійні та службові інтереси 290 місцевих,
18 окружних і 2 регіональних рад, намагаю	
чись підтримати та зміцнити регіональ	
не/місцеве самоврядування. З 1 січня 2005
року Шведська асоціація місцевої влади
(SALA) та Федерація окружних рад Швеції
(FCC) сформували нову штаб	квартиру зі
спільними адміністраціями – Шведську асо	
ціацію місцевих та регіональних органів
влади (SALAR). 2007 року дві організації
об'єднаються і утворять одну нову, спільну
федерацію. Діяльність їх переважно фінан	
сується за рахунок членських внесків.

Управління ленами (провінціями), яких
налічується 21, можуть збігатися тери	
торіально з округами, але є регіональними
бюро центрального уряду. На чолі кожної
провінції (лену) стоїть губернатор, якого
призначає уряд. З метою збільшення ленів
до розміру, що співвідноситься з розмірами
європейських регіонів,  деякі з ленів перебу	
вають у процесі реорганізації. Регіональні
бюро центрального уряду несуть особливу
відповідальність за природне довкілля та
культурну спадщину. Деякі з них викону	
ють координаційну роль стосовно структур	
них фондів ЄС, що включають і культурні
проекти.
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2. Повноваження, 

ухвалення рішень і управління

2.2 Загальний опис системи



Парламент (риксдаґ) приймає рішення
щодо бюджетів більшості централь	
них/національних організацій та органів
влади в галузі культури та культурної спад	
щини, як от Національна опера, Музей су	
часного мистецтва та Авторський фонд.
Інші організації отримують державну
підтримку від Національної ради з питань
культури як частину загальної суми, в ме	
жах якої щороку розподіляють гранти
регіональним театрам чи симфонічним ор	
кестрам, регіональним музеям, окружним
бібліотекам, незалежним театральним ко	
лективам, консультантам з питань мистецт	
ва тощо. Як правило, муніципалітети чи
регіони забезпечують співфінансування. 

Центральний уряд відповідає головним
чином за координацію та довгострокове пла	
нування культурної політики, що
здійснюється відповідними міністерствами
та відомствами, а також за подання щорічно	
го законопроекту до риксдаґу.

Міністерство освіти, науки та культури:
У жовтні 2004 року відбулась часткова реор	
ганізація урядових установ. Міністерство
культури, що від 1994 року існувало як неза	
лежний орган, з 2005 року знов об'єднали з
Міністерством освіти, за яким протягом цих
років залишалася відповідальність за політи	
ку в галузі кіно, ЗМІ і телерадіомовлення,
релігії та дозвілля. Нове Міністерство
освіти, науки та культури відповідає за пи	
тання, пов'язані з дошкільним вихованням і
доглядом за дітьми шкільного віку, дошкіль	
ною освітою, обов'язковою середньою та
еквівалентною освітою, шкільним навчан	
ням у старших класах, незалежними школа	
ми, освітою для дорослих, народною освітою,
післяшкільною освітою, університетською
чи інститутською освітою, науковими
дослідженнями, допомогою в навчанні,
соціальним захистом студентів, молодіжною
політикою, культурою і ЗМІ. Департаменти
з питань культурної політики відповідають
за культурну спадщину, театр, танцювальне
та музичне мистецтво, мистецьку діяльність,
архітектуру, дизайн і формотворення, кіне	
матограф, літературу, читання тощо. Депар	
таменти з питань політики в галузі ЗМІ
відповідають за державне телерадіомовлен	
ня, щоденні газети, концентрацію ЗМІ, захо	
ди з попередження пропаганди насильства в
ЗМІ, зокрема цензуру в кіно, нові медійні та
комунікаційні технології. 

Національна рада з питань культури є
державною установою, головне завдання
якої полягає в реалізації національної куль	
турної політики, ухваленої парламентом. До
повноважень Ради входять усі галузі куль	
тури, за винятком кінематографа. Окрім то	

го, за культурну спадщину головним чином
відповідає Управління з питань культурної
спадщини. На Національну раду з питань
культури покладено зобов'язання розподілу
державних коштів на підтримку театрів, тан	
цювального та музичного мистецтва, літера	
тури, мистецьких видань і публічних
бібліотек, образотворчого мистецтва, музеїв
і виставок, а також надання уряду Швеції
необхідних базових даних для прийняття
політичних рішень шляхом оцінки стану ви	
датків на культуру і т. ін. та інформації про
культуру і культурну політику. 

Національна рада з питань культури
підтримує, розвиває та ініціює взаємодію
між державою, регіонами, муніципалітетами
й представниками культурного життя
Швеції, тобто бібліотеками, музеями, теат	
ральними та мистецькими центрами. Голов	
на мета – збереження і розвиток національ	
ної культурної політики Швеції, підтримка
культурного розмаїття та географічне поши	
рення культурних послуг.

Окремими підрозділами Ради з питань
культури є комісія з присудження премії ім.
Астрід Ліндґрен, Пункт культурного кон	
такту у Швеції та Програма шведсько	
південноафриканського культурного парт	
нерства. (Докладніше про Раду з питань
культури див. нижче). 

Державне управління з питань культур?
ної спадщини виконує законодавчі норми
про культурну спадщину та управляє питан	
нями культурної спадщини, зокрема 12
пам'ятками у Швеції, що занесені до Списку
світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
Управління співпрацює з регіональними
відділами з питань культурної спадщини, що
входять до складу окружних адміністрацій.
Останні, в свою чергу, співпрацюють з ок	
ружними радами, регіональними музеями й
муніципалітетами в межах проектів, доку	
ментації та розробки довготермінових стра	
тегій збереження культурної спадщини й
доступності інформації про неї. 

Державний архів відповідає за збирання
державних архівів, їх утримання та збере	
ження по Швеції в провінційних/регіональ	
них архівах та відповідних збірках, а також
за новітні технологічні програми та дос	
тупність для громадськості. 

Комісія з надання грантів у галузі мисте?
цтва та Авторський фонд надають державну
підтримку у вигляді грантів окремим мит	
цям, сприяючи розвиткові їхніх творчих
здібностей. Авторський фонд підтримує
письменників, перекладачів, книжкових
ілюстраторів та журналістів, що працюють у
галузі культури. Фонд розподіляє державну
компенсацію за надання творів до бібліотек.
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Частина компенсаційної суми виплачується
безпосередньо авторам у прямій про	
порційній залежності від кількості замовлень
твору, інша частина передається власне Ав	
торському фонду, який виплачує з цих гро	
шей гранти та стипендії письменникам тощо. 

Комісія з надання грантів у галузі мисте	
цтва розподіляє гранти на подорожі, на про	
екти чи стипендії терміном на рік чи більше
тим митцям, які не потрапляють у сферу
підтримки з боку Авторського фонду.
Комісія провадить також студійну програму
для художників (IASPIS), в якій можуть
брати участь шведські та іноземні митці. 

Державна рада з питань мистецтва, зас	
нована 1937 року, відповідає за придбання
творів сучасного мистецтва з метою їхньої
експозиції в різноманітних державних уста	
новах, зокрема університетах, регіональних
управліннях та судах по всій Швеції. 2004
року було придбано твори мистецтва на су	
му 37 млн. євро. Державна рада не надає
грантів, але може співфінансувати недер	
жавні партнерські організації, покриваючи
половину витрат на художнє оформлення
житлових площ, шкіл, громадських місць і
навіть дорожньої мережі. 

Шведський інститут кінематографії
відповідає за впровадження національної
політики в галузі кінематографа, в основу
якої покладено угоду між державою та
відео	кіноіндустрією. Головною метою
політики в галузі кінематографа є створення
та поширення якісних фільмів, особливо
для дітей та молоді, та сприяння доступності
до кіно людям з обмеженими можливостя	
ми. Протягом останнього десятиріччя було
засновано 17 регіональних кіно	ресурсних
центрів. Вони роблять вагомий внесок у но	

Протягом останніх років уряд розширив
горизонтальну взаємодію на довготривалій
основі. Це відкрило нові ділянки співпраці,
скажімо, між культурою та освітою, що приз	
вело до створення нового «об'єднаного»
Міністерства освіти, науки та культури, а та	
кож до співпраці культури з іншими галузя	
ми та міністерствами. Розвивається співпра	
ця й між Національною радою з питань куль	
тури та органами управління інших секторів.

вий сплеск кінематографічної творчості у
Швеції, особливо у творчість жінок	режи	
серів і представників етнічних меншин.
(Докладніше про політику в галузі кінема�
тографа див. нижче). 

Культурні установи, підпорядковані
іншим міністерствам 

Шведський інститут (Svenska іnstitutet,
Sі) спільно з Національною радою з питань
культури Швеції відповідає за підтримку
ініціатив, що сприяють міжнародному куль	
турному обмінові. Шведський інститут
уповноважений поширювати інформацію
про Швецію за кордоном і полегшувати
обмін у галузях освіти, наукових досліджень
і громадського життя в цілому. Шведський
інститут має спеціальний бюджет на
постійну діяльність із міжнародного розвит	
ку і на діяльність у країнах Центральної та
Східної Європи. Шведський інститут підпо	
рядкований Міністерству закордонних
справ Швеції й співпрацює зі шведськими
посольствами та консульствами у різних
країнах. 

Парламент саамі підпорядковується
Міністерству сільського господарства. Пар	
ламентські слухання з питань захисту прав
народу саамі на початку 1980 років спонука	
ли риксдаґ прийняти рішення у грудні 1992
року про створення спеціального Парламен	
ту саамі для корінного народу, що живе у
Швеції. Саамі мають також міцні
міжрегіональні органи. Парламент саамі
покликаний підвищити вплив народу саамі
та його самовизначення щодо розвитку про	
фесійних навичок, культури та мови. Зав	
дання Парламенту саамі визначається
риксдаґом і регулюється законодавством.  

Культура і навчання: Об'єднане
Міністерство освіти, науки та культури, воче	
видь, зміцнить позицію мистецтва і культури в
системі освіти. Потреби шкільних бібліотек бу	
ли враховані в бюджеті 2003 року, що спряму	
вав додаткові кошти на збільшення кількості
«вчителів	бібліотекарів». Центри навчання до	
рослих пов'язані з публічними бібліотеками,
щоб допомогти людям знайти книжки, веб	
сторінки та інші джерела інформації. 
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2. 3 Міжвідомча та міжурядова співпраця

1 Спілка ремісників і дизайнерів Швеції (Svenska Slojdforeningen), сьогодні – Свенск Форм (Svensk Form), найстаріша в світі
організація дизайнерів, заснована 1845 р. Від 2000 р. Спілка ремісників і дизайнерів Швеції здобула державний статус
національного осередку ремесла і дизайну. Спілка видає журнал дизайнерів «Форма» (Designtidskriften Form), проводить
конкурсний відбір переможців премій «Відмінна шведська форма» (Utmarkt Svensk Form) та «Вибране» (Utvalt),  якими щорічно
відзначають, відповідно, найкращий дизайн товарів серійного виробництва чи ручних виробів . 



Навколишнє середовище: Міністер	
ство освіти, науки та культури, Міністерство
з питань довкілля та Міністерство промисло	
вості, зайнятості й комунікацій представили
державну політику в галузі архітектури, фор	
мотворення і дизайну. 2004 року був створе	
ний Комітет з питань архітектури, формотво	
рення і дизайну, що розпочав підготовку до
Року дизайну 	 2005. Координатором Року
дизайну виступила Свенск Форм , що відкри	
ла свій новий Форум дизайну 2001 року.

Культура як інструмент регіонального
росту та її вплив на розвиток, громадське жит	
тя, митців та промисловість – ці питання до	
сліджували спільно Національна рада з питань
культури Швеції та Міністерство промисло	
вості, зайнятості й комунікацій Швеції. Куль	
тура і туризм, регіональні культурні індустрії
та фестивалі розвиваються завдяки місце	
вим/регіональним митцям і підприємцям.

Соціальні умови митців, а саме подат	
ки, авторські права, пенсії та ринок праці – ці
питання залишаються на порядку денному
Міністерства освіти, науки та культури,
Міністерства фінансів, Міністерства з питань
соціального захисту, Міністерства юстиції та
Міністерства промисловості, зайнятості й ко	
мунікацій і обговорюються з мистецькими
спілками та організаціями культури.

Культура і охорона здоров'я: 2003 ро	
ку риксдаґ ухвалив нові завдання щодо
підтримки охорони здоров'я та підвищення
добробуту у Швеції, реалізація яких покла	
дена на Міністерство з питань соціального
захисту та Національний інститут охорони
здоров'я. Так само за здійснення планів з
підтримки охорони здоров'я відповідають
регіони та місцеві громади. Оцінку здобутків
надав урядові Інститут охорони здоров'я у
жовтні 2005 року, розглянувши медичні та
соціальні чинники, зокрема культурні умови
і доступ до культури.

Міжнародні зв'язки: Спільне дослід	
ження, проведене колишнім Міністерством
культури Швеції та Міністерством закор	
донних справ Швеції, розглянуло міжна	
родні зв'язки в галузі культури протягом
2002	2003 рр. 

Декларація ООН про подолання
бідності зобов'язала уряд залучити всі орга	
ни влади до розробки планів та заходів,
спрямованих на розв'язання проблем спо	
живання, забруднення, комунікації та
міграції з урахуванням глобального конте	
ксту. Так само на це спрямована і загальна
урядова політика в різних галузях, що ок	
реслює цілі й заходи, необхідні для розвитку
сталого суспільства. 
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Згідно із урядовим законопроектом про
культуру 1974 року, культурну політику
визначено як заходи у сфері «мови,
сценічного мистецтва, образотворення, зву	
ку, а також у галузі ЗМІ та комунікації.
Окрім того, культурна політика має включа	

ти певні заходи в галузі освіти для дорослих
і організаційної діяльності, а також заходи,
спрямовані на збереження і відродження
культурної спадщини» (Урядовий законо	
проект, 1974:28, ст. 287). Це широке визна	
чення виглядає вартісним і для 21 століття.  
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3.2  Національне визначення культури

Головні завдання/цілі культурної полі	
тики були схвалені риксдаґом 1996 року. 
Їх наведено в розділі 3.1. Ці пріоритети виз	
начені на основі потреби, обговорення та
діалогу, ініційованого фахівцями, недержав	
ними організаціями та іншими зацікавлени	

ми групами. Збільшено обсяги грантів для
організаторів музичних заходів чи заходів,
пов'язаних із образотворчим мистецтвом,
так само як обсяги допомоги для гастроль	
них театрів, танцювальних та музичних ко	
лективів. Новий загальний закон про

3.3 Завдання культурної політики

Базові принципи культурної політики та
культурної діяльності Швеції спираються на
принципи, ухвалені риксдаґом 1974 року.
1996 року шведський уряд подав до риксдаґу
новий законопроект про культуру, що врахо	
вував рекомендації парламентської комісії.
риксдаґ вирішив розглянути колишні прин	
ципи культурної політики, щоб модифікува	
ти систему підтримки культурної діяльності
на регіональному рівні (театрів, організацій
танцювального та музичного мистецтва, му	
зеїв, бібліотек, кіно	відеоцентрів, регіональ	
них консультантів з питань культури і мис	
тецтва), а також, щоб прийняти новий закон
про публічні бібліотеки, який містив нову
форму підтримки шкільних і публічних
бібліотек у частині придбання книжок для
дітей та молоді. 

Риксдаґ ухвалив 1996 року такі цілі куль	
турної політики (докладніший опис цілей див.
нижче):

забезпечити свободу самовираження і
створити реальні умови для всіх користати	
ся цим правом; 

вжити заходів для надання можливості
кожній людині брати участь у культурному
житті, користатися плодами культури й зай	
матися власною творчою діяльністю;

підтримувати культурне розмаїття,
мистецьке відродження та якість, протистоя	
чи в такий спосіб негативному впливові ко	
мерціалізації;

зробити культуру динамічною, перспек	
тивною та незалежною силою в суспільстві;

зберігати та використовувати культур	
ну спадщину;

підтримувати естетичну освіту; 
підтримувати міжнародний культур	

ний обмін і зустріч різних культур у Швеції.
Це пріоритетні цілі для всієї культурної

чи організаційної діяльності, що фінансуєть	
ся з бюджету. Муніципалітети та регіони ви	
користовують національні цілі для отриман	
ня державних субсидій і сполучають їх із
відповідними загальними цілями культури, а
також за можливістю – з цілями освіти,
соціального добробуту й охорони здоров'я.

Провадячи культурну політику, уряд спи	
рається на взаємодію між усіма рівнями влади
та іншими зацікавленими сторонами. Бюд	
жетні субсидії (гранти), як правило, надають
регіональним організаціям, які через тридцять
років після формулювання перших базових
принципів культурної політики допомагають
створювати й фінансувати – завдяки спільним
зусиллям – загальнодержавну мережу про	
фесійних організацій культури, відповідаль	
ність за які несуть регіони спільно з місцевими
громадами. Нові розширені регіональні струк	
тури, що були створені на півдні та заході
Швеції, вплинуть на державну частку фінансу	
вання культури. Це передбачає нові форми
діалогу і довгострокового планування між
центральними та регіональними партнерами.
Протягом 2005 року Національна рада з питань
культури Швеції провела п'ять семінарів, розг	
лядаючи взаємодію між центром і регіонами в
світлі змін і досягнень культурної політики.

3.1 Головні елементи існуючої моделі національної культурної політики 

3. Загальні цілі

та принципи культурної політики  
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публічні бібліотеки, ухвалений 1997 року,
було переглянуто 2005 року, наголошуючи
на відповідальності кожної місцевої громади
щодо забезпечення безкоштовних держав	
них послуг і доступності бібліотек. 

Уряд також зосередив увагу на таких ши	
роких питаннях, як

культура як чинник регіонального
розвитку. Кожен округ обговорює з урядом
окремі угоди про регіональний розвиток, що
включають культуру як важливу складову
соціального розвитку. Уряд підкреслює, що
культурна діяльність має наслідки як у ко	
роткостроковій перспективі – збільшення
робочих місць, так і в далекосяжній перспек	
тиві – покращення привабливості регіону,
розвиток творчості та створення ідентич	
ності регіону відповідно до цілей, поставле	
них структурними фондами ЄС;  

найважливіша роль культури: напов4
нення та покращення життя людей і по4
силення суспільних цінностей, як от толе4
рантності й демократії. Культуру слід
розглядати не просто як інструмент еко	
номічного розвитку. Особливий наголос ро	
биться на потребі сприяти доступності куль	
тури й творчості для дітей і молоді, а також
для вразливих верств населення – людей з
обмеженими можливостями, похилого віку,
незаможних.

Ідею активно підтримати поширення
книжок і читання серед дітей і молоді уряд

врахував у бюджеті 2006 року, передбачив	
ши кошти для публічних і шкільних
бібліотек на придбання книжок та окремі
проекти. З метою вшанувати пам'ять
всесвітньо відомої письменниці Астрід
Ліндґрен, яка присвятила свою творчість
дітям і молоді, уряд Швеції заснував нову
міжнародну щорічну премію. Премією імені
Астрід Ліндґрен у розмірі 5 млн. шведських
крон, що була уперше присуджена 2003 ро	
ку, відзначають письменників та інших про	
пагандистів читання серед дітей і молоді. 

З метою подальшого розвитку гастроль	
ної діяльності та виступів танцювальних ко	
лективів у регіонах Швеції уряд готує нові
програми підтримки. Державні музеї пропо	
нують вільний вхід для відвідувачів на свої
постійні експозиції. Після дуже успішного
експерименту з трьома музеями протягом
2004 року уряд виділив додаткові кошти на
забезпечення вільного входу та приєднання
до цієї практики більшої кількості музеїв
після 2005 року. Наслідки впливу такої
ініціативи на рівень відвідування та зацікав	
лення музеями будуть оцінені пізніше. (Про
музейну діяльність див. нижче).

Міністерство освіти, науки та культури
спільно з Міністерством фінансів досліджу	
ють вплив законодавчих положень про пода	
ток на додану вартість на споживання куль	
турних продуктів і послуг, зокрема, як це
відбивається на читанні та придбанні книжок.
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Загальних законів у галузі культури
небагато. Є тільки два базові закони: один
про місцеві публічні бібліотеки й другий про
збереження національної спадщини. Окрім

загальних законів, ухвалених парламентом,
є багато постанов уряду щодо використання
державними установами бюджетних коштів
на різні культурні цілі.

5.2 Законодавство у галузі культури

Закон «Про національну спадщину»
(1988 : 950) містить положення про старо	
давні пам'ятки, історичні будівлі, релігійні
пам'ятки, вивіз та реставрацію культурних
об'єктів тощо. Закон встановлює, що
відповідальність за культурне середовище
покладається на всіх громадян Швеції. Ор	
гани влади та окремі громадяни повинні ста	
витися з повагою та розумінням до культур	
ного середовища. Протягом останніх років
увагу приділяли таким питанням: громадсь	
кий доступ до культурної спадщини через
Інтернет, охорона та використання промис	
лової спадщини, внесення об'єктів культур	
но	історичної спадщини у Швеції до списку
світової спадщини ЮНЕСКО. Особливу
роль в охороні культурного середовища
відіграють такі органи влади: 

Державне управління з питань куль?
турної спадщини – центральний адміністра	
тивний орган. На державному рівні Уп	
равління повністю відповідає за поширення
знань про культурне середовище, проведен	
ня інформаційних кампаній та зв'язок із гро	
мадськістю.

Управління ленами відповідають за
культурне середовище на регіональному
рівні. Це означає, що вони приймають
рішення з питань, які стосуються закону
«Про національну спадщину», і несуть
відповідальність за те, що захист культурно	
го середовища враховується при плануванні

та забудові регіонів. Управління ленами
розподіляють також бюджетні кошти на рес	
таврацію історичних будівель, стародавніх
пам'яток та історичних ландшафтів;

Регіональні музеї спільно з уп	
равліннями ленами несуть відповідальність
за головні заходи на регіональному рівні зі
збереження спадщини. До їхніх завдань на	
лежить збирання та поширення знань про
культурну спадщину регіону. Регіональні
музеї часто контролюють реставрацію
будівель, стародавніх пам'яток, історичних
ландшафтів, включаючи й промислову спад	
щину;

на місцевому рівні муніципалітети
відповідають за охорону та розвиток куль	
турної спадщини. Така їхня роль реалізуєть	
ся, зокрема при муніципальному плануванні
та дотриманні закону «Про планування і
будівництво» (1987:10). Деякі муніци	
палітети управляють муніципальними музе	
ями чи/або утримують муніципальні старо	
житності; 

велике значення надають у Швеції
добровільним зусиллям зі збереження куль	
турної спадщини та середовища. Щороку
місцеві товариства шанувальників спадщи	
ни, місцеві асоціації, музейні асоціації та ок	
ремі громадяни роблять багато для збере	
ження і поширення знань про місця куль	
турно	історичної спадщини чи ті, що мають
культурний інтерес.

5.3.3 Культурна спадщина

5. Основні законодавчі положення у сфері культури
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Згідно із загальним законом про
бібліотеки, запровадженим у січні 1997 ро	
ку, на муніципалітети покладено зобов'язан	
ня утримувати публічні бібліотеки й не брати
плати за користування ними. Новим у цьо	
му законі є те, що він робить звичні при	
нципи тепер юридично обов'язковими, й за	
лишається подивитися, чи це змінить

бібліотечну систему у Швеції, яка, на думку
міжнародних експертів, є однією з найкраще
забезпечених і організованих у світі. 

Творці книжок (письменники, перекла	
дачі та ілюстратори) отримують компен	
сацію за публічне користування їхніми тво	
рами з Авторського фонду Швеції (див.
розділ 2.2). 

5.3.4 Література і бібліотеки

Шведська політика в галузі кінематогра	
фа регулюється угодою між державою,
кіноіндустрією і телекомпаніями. Угода
містить положення щодо управління дохо	
дами. До найважливіших цілей використан	

ня доходів належать: підтримка шведського
кіновиробництва, дистрибуції та показу
фільмів у Швеції. Остання угода була укла	
дена сторонами у вересні 2005 року і набула
чинності з 1 січня 2006 року.

5.3.6 Кіно, відео і фотографія
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Телерадіомовлення, окрім супутниково	
го, є предметом угод між урядом і державним
радіомовленням, державними телеком	
паніями, а також незалежною телекомпанією
ТБ4. Управління радіо і телебачення Швеції,
створене 1994 року, відповідає за положення
про комерційне і супутникове мовлення.
Цей орган також видає ліцензії й реєструє
місцеві та інші радіостанції, тимчасові транс	
ляції, кабельне і супутникове мовлення, а ще
збирає внески місцевих радіостанцій і ко	
мерційного телемовлення у Швеції.

Закон «Про радіо і телебачення», що по	
ширюється на телекомпанії Швеції, містить

положення, еквівалентне статтям 4 і 5 Ди	
рективи ЄС про телемовлення. Це положен	
ня передбачає, що понад половину годин
річного мовлення чи принаймні 10%  мають
складати європейські програми і що не мен	
ше 10% річного часу мовлення або при	
наймні 10% бюджету на програми мають
спрямовуватися на європейські програми,
створені незалежними режисерами. Якомо	
га більша частина цих програм має бути
створена протягом останніх п'яти років. Те	
лекомпанії мусять щороку звітувати Уп	
равлінню радіо і телебачення Швеції про
дотримання цих положень. 

5.3.8 Засоби масової інформації

Поліпшення правового, економічного і
соціального забезпечення митців є одним із
головних пріоритетів державної політики
Швеції в галузі культури. Однією з головних
ознак урядового законопроекту про
культурну політику, поданого до риксдаґу
восени 1996 року, була програма заходів,
покликаних покращити умови праці митців.
Відтоді чотири комісії працюють над
здійсненням цього завдання, зосереджуючи
зусилля на підвищенні винагороди за
мистецьку працю і розвиткові ринку праці
для митців через збільшення попиту.

На митців поширюється загальна система
оподаткування. Це означає, що всі видатки,
здійснені для отримання прибутку від
професійної діяльності, не оподатковуються.
Вирахування із суми податку, встановлені
органами місцевого самоврядування, можуть
мати велике значення для окремих митців. 

Незалежні митці зіштовхуються з про	
блемами існуючої податкової системи: ска	
жімо, базова пенсія нараховується за сумою
прибутків протягом періоду трудової діяль	
ності, при цьому більшість стипендій та
грантів не підлягають оподаткуванню, а отже,
їх не включають до загальної суми прибутків. 

5.3.9 Незалежна мистецька діяльність

У запропонованому на 2006 рік держав	
ному бюджеті Швеції на статтю «Культура,
ЗМІ, релігійні організації та дозвілля» спря	
мовується 9,6 млрд. шведських крон, або
1,3% сукупних видатків. Сюди входить куль	
турна діяльність, а саме: театри, танцювальне
і музичне мистецтво, культурологічні жур	
нали, архітектура, народні промисли, кінема	
тограф, архівна справа, народна освіта, музеї,

виставки, образотворче мистецтво, а також
гранти і винагороди митцям.

Видатки середньостатистичної шведської
родини склали у 2004 році 250 тис. шведсь	
ких крон (приблизно 25 тис. доларів США),
з яких 18% були спрямовані на культуру і
дозвілля, друга за обсягом стаття видатків
шведських родин після житлово	комуналь	
них виплат.  

6.1 Стислий огляд

6. Фінансування культури

Загальні державні видатки на культуру в
розрахунку на душу населення склали 2002
року 1 957 шведських крон (приблизно 190
доларів США).

Приватне і публічне споживання культу	
ри, тобто вартість культурних продуктів і
послуг становила 2000 року 2,5% ВВП. 

6.2 Видатки на культуру в розрахунку на душу населення
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Видатки державного бюджету на
культуру, включаючи ЗМІ та народну
освіту, склали 2002 року 8,05 млрд.
шведських крон, або 46% видатків зведеного
бюджету на культуру. Видатки 20
регіональних одиниць і 290 муніципалітетів
склали, відповідно, 1,74 млрд. шведських
крон (10% зведеного бюджету) і 7,64 млрд.
шведських крон (44%). Майже 40% видатків
на культуру місцевих бюджетів були
спрямовані на публічні бібліотеки, 30% – 
на іншу культурну діяльність, 9% – 
на музичні та естетичні школи, 8% – 
на народну освіту. Видатки регіональних
бюджетів були спрямовані переважно на

регіональні театри, музеї та оркестри. Разом
з тим більшу частку видатків на культуру у
Швеції становить споживання культури
родинами. Згідно з підрахунками, у 2001	
2002 рр. приватне споживання культури – 
у формі придбання книжок, журналів,
цифрових носіїв та квитків – сягнуло 38,2
млрд. шведських крон, що склало майже
70% видатків на культуру у Швеції. Після
періоду обмеженого фінансування на
початку і в середині 1990	х років видатки на
культуру знову зросли на всіх рівнях
бюджету. Водночас обсяг і склад бюджетних
видатків на культуру суттєво різняться між
регіонами й муніципалітетами. 

6.3 Державні видатки на культуру за рівнями бюджетів 

Видатки на культуру за рівнями бюджетів у 2002 р. (млрд. шведських крон)

Бюджет

Усього видатків у млрд.
шведських крон

% усього видатків

2000 р. 2002 р. 2000 р. 2002 р.

Державний бюджет 7 565 8 050 47 46

Бюджети окружних рад (ландстинґів) 1 589 1 743 10 10

Бюджети муніципалітетів 6 919 7 640 43 44

УСЬОГО 16 073 17 433 100 100

Джерело: Фінансування культури, Національна рада з питань культури Швеції

Традиційно у відносинах держави з
організаціями культури національного
рівня, як от Королівська опера, Драма	
тичний театр, національні музеї, засто	
совується принцип «на відстані витягнутої
руки». Це означає, що уряд призначає
правління, директора, підтримує організації
фінансово і формулює цілі, що відповідають
завданням національної політики в галузі
культури. Разом з тим уряд не контролює
зміст діяльності цих організацій, тобто не
впливає на вибір репертуару чи форми
художнього вираження. Дедалі поши	
ренішим джерелом додаткового фінансу	
вання стає спонсорство. Регіональні та
муніципальні організації діють самостійно,
але залежать від відповідних бюджетів,
якщо не є приватними.

Спеціальним джерелом фінансування є
Фонд «Культура майбутнього». Цей Фонд
був створений урядом Швеції 1994 року з
капіталом в обсязі 529 млн. шведських крон.
Директора і правління Фонду призначає
уряд. Фонд покликаний підтримувати дов	
готермінові та інноваційні проекти в галузі
культури, сприяючи розвиткові регіональ	
ної культури в широкому розумінні. Однією
з головних цілей цього проекту є стимулю	
вання економічного розвитку регіонів.
Фонд відіграє виняткову роль і завдяки
своїм ресурсам перебуває в незрівнянному
становищі щодо підтримки проектів в усіх
галузях культури і мистецтва, зосереджую	
чи увагу на кількох, особливо нагальних га	
лузях, таких як оновлення організацій,
регіональна творчість і дизайн.

7.1 Перерозподіл бюджетних повноважень

7. Організації культури й нове партнерство



За винятком небагатьох приватних театрів
і приватних галерей, усі основні організації
культури фінансуються або з державного, або
з регіонального, або з муніципального бюд	
жетів. Більша частина організацій культури
національного значення розташована в сто	
лиці Швеції. З державного бюджету надаєть	
ся підтримка також організаціям культури
регіонального чи муніципального (місцевого)
значення. Завдяки такому співфінансуванню
вдалося розвинути, починаючи з 1975 року,
коли запровадили національну політику в га	
лузі культури, професійну та мистецьку мере	
жу організацій культури у Швеції. 

Національні організації
Більшість центральних музеїв підпорядко	

вані державі. Деякі з них мають юридичний
статус фондів, щоб мати можливість отриму	
вати пожертви тощо. Водночас особливої
різниці у відносинах із державою у них при
цьому немає. Уряд видає накази та встанов	
лює правила, призначає правління та
відповідає за фінансування. Історично склало	
ся так, що більшість організацій культури роз	
ташовані у столиці Швеції. Проте новий Му	
зей світової культури знаходиться в Ґетеборзі,
координуючи діяльність трьох стокгольмсь	
ких музеїв: Музею етнографії, Музею культу	
ри Середземномор'я і Музею культури Дале	
кого Сходу. Від 2005 року вхід на постійні екс	
позиції більшості центральних і національних
музеїв Швеції (близько 20) зробили вільним.
За додаткові заходи безпеки та інші видатки,
пов'язані з більшою кількістю відвідувачів,
музеї отримують певну компенсацію. 

Дві національні сцени – Королівська
опера і Королівський драматичний театр –
організовані як товариства з обмеженою
відповідальністю, в яких єдиним акціонером
є держава. Уряд, як власник, призначає
правління і виконавчого директора, обумов	
лює статут товариства, схвалює річні звіти
тощо. Ці товариства у фінансовому відно	
шенні не є самостійними, 70	80% річних
асигнувань надходять із державного бюдже	
ту на культуру.  

Регіональні та муніципальні організації 
Регіональні організації культури пере	

важно діють як фонди чи товариства з обме	
женою відповідальністю, в яких окружна ра	
да чи кілька муніципальних органів влади
виступають власниками. Є також ор	
ганізації, що входять до складу окружних чи
муніципальних адміністрацій. Незалежно
від організаційної структури фінансову
відповідальність за утримання організацій
культури несуть округи чи муніципалітети.
Останніми роками кілька театрів і навіть
музей були перетворені на відкриті публічні
компанії з обмеженою відповідальністю.
Держава надає істотну фінансову підтримку
регіональним організаціям культури. 

Дедалі важливішими для регіонів Швеції
стають структурні фонди ЄС і цільові гран	
ти на культурні проекти. Протягом 2004	
2005 рр. майже 1,8 млрд. шведських крон бу	
ли спрямовані на культурні проекти 
у Швеції, ця сума разом із співфінансуван	
ням зі шведського боку склала 5,1 млрд.
шведських крон. 
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Статистичний звіт про культурні звички
Швеції протягом 1976	1999 рр. «Культур	
ний добробут» опублікувала Національна
рада з питань культурної політики 2002 ро	
ку. Звіт засвідчив, що шведи активніше спо	
живають, аніж створюють культуру. 

Згідно з даними 2000 року, більшість
шведів віком до 80 років культурно активні в
якнайширшому розумінні цього слова –
відвідують принаймні одну організацію
культури на рік (концерт, кінофільм,
бібліотеку, музей, театр, художню виставку).
Дедалі більшої популярності здобувають му	
зика (особливо серед молоді), театри (особ	
ливо серед жінок, яким за 35 років), бібліоте	
ки, музеї та виставки. Близько половини на	

селення Швеції займається власною твор	
чою діяльністю, часто у вечірніх гуртках. 

Якщо захоплення читанням серед дорос	
лих шведів зростає, молодь читає дедалі
менше. Жінки в цілому виявляють більший
інтерес до культури й мистецтва. 

Молодь має доступ до Інтернету, теле	 і
радіоканалів, активно купує компакт	диски,
відео, журнали й обладнання, включаючи
комп'ютери. Видатки молодих шведів на філь	
ми, фестивалі й музику можуть зрівнятися з
обсягом державних субсидій. Перед місцеви	
ми громадами й організаціями культури стоїть
завдання задовольнити захоплення й смаки
молоді. Розв'язанню цього завдання сприяє
дуже розвинута децентралізація влади. 

8.2 Тенденції та показники участі

7.2 Статус / роль і розвиток основних організацій культури
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Відвідування та участь у культурній діяльності Швеції протягом 2000 року 
Населення від 16 до 84 років

Вид культурно�мистецької діяльності
% від загальної

кількості
населення

Відвідування театрів 47

Відвідування концертів 57

Гра на музичних інструментах 18

Спів у хорі 6

Відвідування музеїв 47

Відвідування художніх галерей/музеїв 43

Відвідування кінотеатрів 64

Відвідування бібліотек 67

Участь у художніх гуртках 13

Читання книжок 83

Відвідування спортивних заходів 53

Джерело: Культурний барометр Швеції, 2000 р., Національна рада з питань культури

8.3 Програми чи політичні заходи, 

спрямовані на розширення участі в культурному житті 

Важливим чинником розширення участі
громадян у культурному житті, зокрема в
мистецькій діяльності, є доступність
естетичної освіти в школі й поза школою.
Восени 1994 року вступила в дію нова
навчальна програма для середніх шкіл Швеції,
що визначає й наголошує на цінностях,
базових цілях і керівних принципах шкільної
освіти. При цьому мистецькій і музичній
освіті надається рівне значення зі, скажімо,
уроками англійської мови. 

Важливу роль у заохоченні до участі в
культурному житті відіграють культурні
асоціації (див розділ 8.4). У різних галузях –
театру, музики, образотворчого мистецтва і
літератури – існують спеціальні організації,
покликані підвищувати участь у культурному
житті. Скажімо, така організація, як
«Скодебана» (театр і музика) за допомогою
добровільних представників поширює
інформацію та квитки на місцях праці. Згадані
організації беруть участь у суміжних проек	
тах, шукаючи нових шляхів доносити культу	
ру до нових груп населення. «Кунстфрем'янд»
(переважно образотворче мистецтво) має
представників на місцях з метою продажу
творів професійного мистецтва – головним
чином, графіки та літературних творів, за зни	
женими цінами, щоб зробити якісне мистецт	
во загально доступним. 

Важливу роль у культурному житті Швеції
відіграє Федерація мистецьких клубів Швеції.
Мистецькі клуби витрачають щороку
приблизно 120 млн. шведських крон на за	
купівлю творів мистецтва і народних про	
мислів. Вони також влаштовують виставки та
провадять освітні заходи. До Федерації (обра	
зотворче мистецтво) входять близько 2 тис.
500 мистецьких клубів, що нараховують 700
тис. членів.

Книжкове видавництво «Ен бок фер ала»
(«Книжки для всіх») випускає якісні книжки
за дуже низькими цінами завдяки державним
субсидіям. Щороку Національна рада з пи	
тань культури Швеції розповсюджує каталог
про новинки літератури для дітей з метою
викликати інтерес до читання, представляючи
нові й захопливі книжки, що з'явилися. Цей
каталог безкоштовний і поширюється по
бібліотеках, книгарнях і школах. 

Важливим способом розширення участі у
культурному житті є запровадження культур	
ної діяльності в різному середовищі.
Національна рада з питань культури надає
спеціальні гранти «Культура у трудовому
житті», покликані стимулювати культурну
діяльність на різних місцях праці через
відповідні профспілки. В останні роки масш	
таб завдань збільшився, включаючи вплив
культури у трудовому житті на стан здоров'я.
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8.4 Аматорське мистецтво, культурні об'єднання і місцеві центри культури

Близько 90% населення входять до тих чи
інших об'єднань. З них 20% належать до
культурних об'єднань. Зокрема, освіта
дорослих, аматорське мистецтво, культурна
діяльність дітей і молоді дуже розвинуті в
місцевих громадах. Таким чином, культурні
об'єднання є важливим інструментом полі	

тики децентралізації. Вони також володіють
методикою і контактами, необхідними для
того, аби охопити ті групи населення, що
зазвичай не беруть участь у культурній
діяльності. Головна передумова – щоб
пріоритет надавався культурній діяльності
дітей і молоді.

8.4.1 Аматорське мистецтво

Мережа дитячих центрів культури утри	
мується за рахунок коштів державного і місце	
вих бюджетів. Протягом останніх років скоро	
чення видатків місцевих бюджетів спричини	
лося до проблем із розвитком цих центрів. У
більшості місцевих громад добре оснащені
бібліотеки часто виконують функцію бу	
динків культури з виставковими залами,
лекційними кімнатами, дитячими відділами

тощо. Розвинуті місцеві громади відкрили за
останні роки важливі будинки культури, кон	
цертні зали та художні галереї, як от Гельсин	
борґ і Карлстад, схожі заклади з'явилися в ма	
лих і середніх громадах, як от Геслегольм, Ва	
ра, Маріефред і Шергам, а також у пе	
редмістях: Центр культурного розмаїття в
Бутчюрці (Стокгольм) і Будинок мрій у Ро	
сенґорді (Мальме).

8.4.2 Будинки культури й клуби в місцевих громадах

Органи культурної політики

Міністерство освіти, науки та культури
http://www.regeringen.se

Національна рада з питань культури Швеції
http://www.kulturradet.se

Державне управління з питань культурної
спадщини
http://www.raa.se

Федерація окружних рад Швеції
http://www.landstingsforbundet.se

Шведська асоціація місцевих та регіональних
органів влади
http://www.skl.se/

Професійні об'єднання 

Спілка письменників і митців / KLYS
http://www.klys.se/

Грантодавчі органи

Національна рада народних промислів 
http://nfh.nutek.se/

Комітет мистецьких грантів 
http://www.konstnarsnamnden.se

Шведський інститут
http://www.si.se

Державна рада з питань мистецтва
http://www.statenskonstrad.se/

Шведський інститут кінематографії
http://www.sfi.se

Комісія з надання субсидій пресі
http://www.presstodsnamnden.se

Шведський авторський фонд
http://www.svff.se/fondeng.htm

Шведський фонд митців
http://www.konstnarsnamnden.se

Шведське агентство міжнародного розвитку/
Sida  http://www.sida.se/

Культурні дослідження і статистика

Фонд 300	ліття Банку Швеції 
http://www.rj.se

Статистичне бюро Швеції 
http://www.scb.se

Культурні / мистецькі портали

Культурна мережа Швеції
http://www.kultur.nu

9.2 Головні організації та портали
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Неможливо  відмежувати куль4
турну політику від загальної соціаль4
ної політики, принаймні якщо розгля4
дати культуру доступною для всіх, 
а не лише для «культурної еліти»

Ян Ґрандвал, дослідник

Національна рада з питань культури Швеції – це державна установа,
головним завданням якої є реалізація культурної політики, ухваленої
парламентом.

Обов'язком Національної ради з питань культури Швеції є впровадження та
реалізація культурної політики, визначеної урядом Швеції та ухваленої
парламентом.

Рада відповідає за:
Розподіл бюджетних коштів на

підтримку театрів, танцювального та музич	
ного мистецтва, літератури, культуро	
логічних видань і публічних бібліотек, обра	
зотворчого мистецтва, музеїв і виставок.

Надання урядові Швеції необхідних ба	
зових даних для прийняття політичних
рішень шляхом оцінки стану видатків на
культуру тощо.

Надання інформації про культуру і
культурну політику

Рада з питань культури підтримує,
розвиває та ініціює взаємодію між державою,
регіонами, муніципалітетами й пред	
ставниками культурного життя Швеції, тобто
бібліотеками, музеями, театральними та
мистецькими центрами. Головна мета –
збереження і розвиток національної куль	
турної політики Швеції, підтримка куль	
турного розмаїття та географічне поширення
культурних послуг.

Метою шведської культурної політики є
збільшення доступу до культури всім, хто жи	
ве у Швеції, як шляхом спілкування з високо	
якісною культурою, так і шляхом власної
творчої діяльності. Ключовим елементом та	
кої політики є фінансова підтримка митців та
організацій культури, за що несуть спільну
відповідальність уряд Швеції, регіони та
муніципалітети.

Окремі національні організації культури
отримують фінансування безпосередньо з дер	
жавного бюджету. Це Королівська опера, Ко	
ролівський драматичний театр, Шведські пе	
ресувні виставки, Шведські концерти. У
кожній окрузі є театри, музичні організації,

окружні бібліотеки та музеї. Вони часто діють
як регіональні центри у відповідних галузях,
співпрацюючи зі школами, бізнесом тощо.
Регіональні та муніципальні керівники цих
організацій несуть фінансову відповідальність
за ці організації, а тому визначають обсяг і ха	
рактер їхньої діяльності. Разом з тим держава
розвиває регіональну мережу організацій
культури, надаючи щороку істотну фінансову
допомогу. Державний і регіональні бюджети
спільно фінансують фахівців у регіонах із тан	
цювального мистецтва, образотворчого мисте	
цтва і дизайну з метою розвитку цих галузей.

У 290 муніципалітетах Швеції є також ор	
ганізації культури, що фінансуються цілкови	

Національна рада з питань культури Швеції
(Kultura

o

det)

Шведська культурна політика



то чи переважно за рахунок місцевих прибут	
кових податків, скажімо, публічні бібліотеки,
художні музеї й – в окремих випадках –
спеціалізовані музичні та художні муніци	
пальні школи для дітей і молоді. Подеколи
держава надає кошти на проекти й спеціальні
комітети.

Інфраструктура культури є і передумо	
вою, і наслідком шведської культурної полі	
тики. Парламент Швеції визначив цілі й заса	
ди шведської культурної політики 1974 року.
Їх переглянули 1996 року. Національна рада з
питань культури Швеції була заснована 1974
року.

Кожна державна установа у Швеції є
частиною того чи іншого міністерства. Рада з
питань культури діє під орудою Міністерства
освіти, науки та культури. Бюджет і
повноваження Ради щороку визначає уряд
Швеції.

Діяльність Ради спрямована на досягнення
цілей державної політики в галузі культури,
що за них, згідно із законодавством та різно	
манітними постановами, відповідають уряд і
парламент Швеції. Загальною метою націо	
нальної ради з питань культури Швеції є зро	
бити культуру доступною – в усіх її проявах.
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Національна рада з питань культури Швеції прагне забезпечити всім
мешканцям Швеції доступ до широкого спектру високоякісної культури. 
Її повноваження визначають уряд і парламент Швеції.

Державні видатки на культуру у Швеції
сягають приблизно 5,5 млрд. шведських крон
щороку, що відповідає 0,7 відсотка всіх бюд	
жетних видатків. Із цієї суми 1,4 млрд.
шведських крон розподіляє Національна рада
з питань культури Швеції у формі грантів на
виконавські мистецтва, сучасне мистецтво і
музеї, літературу, культурологічні видання,
бібліотеки тощо.

Більшість коштів – приблизно 800 млн.
шведських крон – спрямовуються на вико	
навські мистецтва. Скрізь у Швеції існують те	
атри, різноманітні оркестри й танцювальні ко	
лективи. Всі, хто працює і виступає у цих ор	
ганізаціях культури, мають фахову освіту у
відповідних галузях мистецтва. Окружні ради й
регіональні органи влади також отримують дер	
жавні кошти через Національну раду на розви	
ток музичного мистецтва у кожному окрузі.

Національна рада надає гранти також не	
залежним театрам, танцювальним і музичним
колективам. Ці колективи часто гастролюють
по Швеції зі своїми виставами, розраховани	
ми переважно на дітей і молодь.

На державні кошти від Національної ради
можуть розраховувати також організації, що
влаштовують концерти, художні галереї, ке	
ровані митцями, та професійні організації му	
зикантів, митців, письменників, народних
майстрів, фотографів тощо.

Забезпечення і свобода вираження є
однією з цілей національної культурної полі	

тики. Мистецькі видання надають форум для
дискусій, дозволяючи бути почутими різні го	
лоси. А проте, у Швеції не так легко знайти ці
видання у книгарнях чи кіосках. Тож
Національна рада працює над тим, щоб збіль	
шити розповсюдження цих видань і число чи	
тачів. З цією метою Рада пропонує гранти на
передплату муніципальним бібліотекам, на	
дає кошти на поліпшення дистрибуції та
підтримку видавничих майстерень спільно із
періодичними виданнями. Тут редакції мо	
жуть отримати допомогу в питаннях видавни	
цтва, маркетингу та розвитку професійних
навичок. Окрім того, багато культурологічних
видань отримують гранти на друк.

Національна рада з питань культури
підтримує якість і розмаїття літературних ви	
дань і музичних записів (фонограм). Це озна	
чає, що Рада може надавати кошти шведським
видавцям і компаніям звукозапису на випуск
нових вартісних творів як у художньому
відношенні, так і з погляду культурної політи	
ки. Рада забезпечує, щоб населення скрізь у
Швеції могло взяти в муніципальних бібліоте	
ках літературу, видану за державні кошти. 

Національна рада розподіляє кошти на
живопис і дизайн, а також на окружні музеї.
Ці музеї поряд із окружними театрами, му	
зичними організаціями та бібліотеками скла	
дають мережу організацій культури, що допо	
магає здійснювати завдання культурної
політики.

Сфери діяльності

Розподіл грантів і допомоги на культурну діяльність
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Національна рада з питань культури Швеції бере участь у багатьох
міжнародних проектах співпраці та має широку мережу міжнародних зв'язків.
Серед міжнародних ініціатив Національної ради – Премія ім. Астрід Ліндґрен,
Бюро культурного контакту ЄС і Програма шведсько4південноафриканського
культурного партнерства.

Шведський уряд передав повноваження
Національній раді з питань культури
Швеції на забезпечення права дітей і молоді
на культуру, заохочення культурного
розмаїття та підтримку рівності. Ці питання
мають бути враховані в усіх сферах діяль	
ності Ради.

Національна рада відповідає також за
політику щодо людей з обмеженими можли	
востями в галузі культури. Організації культу	
ри у Швеції одержують підтримку в розробці
планів, як збільшити можливості інвалідам
відвідувати різні будівлі та брати участь у куль	
турному житті нарівні зі здоровими людьми. 

Національна рада з питань культури
Швеції здійснює моніторинг та аналізує до	
сягнення у сфері культури, виявляє проблеми
та необхідність реформ, інформуючи про це
уряд. Діяльність Ради спрямована також на
залучення більшої кількості дослідників до
аналізу культурних питань та на отримання

більших коштів на дослідження, пов'язані з
культурною політикою, від розпорядників
коштів на наукові дослідження. Саме
Національна рада з питань культури відпо	
відає за статистичні дані щодо бібліотек,
культурних пам'яток, музеїв, навчальних ус	
танов та видатків на культуру.

Літературна премія ім. Астрід Ліндґрен
заснована урядом Швеції 2002 року. Мета 
цієї нагороди – посилити та підвищити
зацікавлення у світі до літератури для дітей
і молоді, захистити права дітей. Премія
присуджується щорічно і визначається
Національною радою з питань культури
Швеції. Кандидатами на нагороду можуть

бути живі письменники, ілюстратори,
оповідачі, окремі особи чи організації, що
зробили вагомий внесок у розвиток
читання. Сума винагороди в п'ять мільйонів
шведських крон робить її найбільшою
премією у світі в галузі літератури для дітей
і молоді та другою за розміром літературною
премією у світі.

Міжнародна діяльність

Культура для всіх

Статистика, дослідження і планування

Премія ім. Астрід Ліндґрен

Уряд Швеції зобов'язав національну раду
з питань культури збирати та надавати
інформацію про політику та діяльність ЄС у
сфері культури. Спільно з Державним
управлінням з питань культурної спадщини
Національна рада з питань культури утримує
Бюро з питань культури ЄС у Швеції «Пункт

культурного контакту у Швеції». Метою
таких бюро, що діють у 29 країнах, є сприяння
співробітництву в Європі на культурному
фронті, роблячи особливий наголос на участі
кожної країни в проектах культурного
партнерства, в європейській мережі та
організаціях культурної сфери. 

Ця програма є наслідком прагнень Швеції
та ПАР розвивати співпрацю та відображає цілі
культурної політики двох країн. Метою прог	
рами є збільшення культурного партнерства
між Швецією та ПАР шляхом підтримки спів	
праці між установами, організаціями та куль	
турними колективами цих країн. Уряд Швеції

поставив перед Національною радою з питань
культури завдання управління програмою зі
шведського боку. У Південно	Африканській
Республіці таке зобов'язання покладене на
Міністерство культури і мистецтв ПАР. Прог	
рама шведсько	південноафриканського куль	
турного партнерства була розпочата 2004 року.

Пункт культурного контакту у Швеції

Програма шведсько�південноафриканського культурного партнерства



Національна рада з питань культури
Швеції є державним органом.

Голова Ради – Ана Гедборґ.
Генеральний директор – 

Кристина Ренерстедт. 

Адміністрація Національної ради з пи	
тань культури складається з п'яти відділів:

Виконавські мистецтва
Образотворче мистецтво, музеї та виставки
Література і бібліотеки
Фінансування та аналіз
Управління та інформація

Є також окреме управління премії 
ім. Астрід Ліндґрен, що діє незалежно і
підпорядковане генеральному директорові.

Правління Національної ради з питань
культури вирішує такі питання, як бюджет,
поточна політика та інші першорядні проб	
леми. Правління також керує певними ас	
пектами грантової політики. Для забезпе	
чення фахового підходу в розподілі грантів
у різних галузях мистецтва правління ство	
рює робочі та дорадчі групи, залучаючи
експертів із відповідних питань. Робочі
групи приймають незалежні рішення щодо
грантових питань, а дорадчі групи подають
свої пропозиції правлінню, що приймає
відповідно певне рішення. 

Генеральний директор Національної ра	
ди з питань культури визначає щоденну
діяльність, штатний склад і певні гранти. 

24

Національна рада з питань культури
Швеції надає дані культурної статистики
Швеції для ЄС, сприяє створенню спіль	

ної статистики з питань культури ЄС, а та	
кож надає дані до статистичного бюро
ЮНЕСКО.

Статистика про культурне життя у Швеції

«Арс Балтика» є форумом співробіт	
ництва міністерств та відомств культури
країн Балтійського моря і Норвегії. «Арс
Балтика» сприяє проведенню виставок, кон	

цертів, публікаціям та збирає разом митців
країн	учасниць цього форуму. Національна
рада з питань культури поряд зі Шведським
інститутом беруть активну участь у форумі. 

Ініціатива культурної співпраці в країнах Балтійського регіону

Національна рада з питань культури
Швеції може надавати фінансову підтримку
ініціативам з міжнародного культурного
обміну. Щоправда, фінансування тут обме	
жене. Допомога може бути надана у галузі
виконавських мистецтв, образотворчого

мистецтва і дизайну, музеїв, літератури,
культурологічних видань, бібліотек, іншими
словами, у тих галузях, за які відповідає Ра	
да. Гранти надаються на подорожі, або, коли
іноземні митці приїздять на запрошення до
Швеції, на проживання та переїзди по країні.

Підтримка міжнародного культурного обміну

Структура

Національною радою з питань культури Швеції керує правління, яке
призначає уряд. В адміністративному штаті Ради близько 70 працівників.
Більшість із них зайняті у відділах виконавських мистецтв, образотворчого
мистецтва і музеїв, літератури та бібліотек.
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Особистий, економічний та
культурний добробут окремої людини
є основоположною метою державної
діяльності

Конституція Швеції, глава 1, стаття 2. 

Сьогоднішні цілі культурної політики Швеції спираються на цілі
національної культурної політики, визначені риксдаґом 1974 року і переглянуті
1996 року. Головна мета завдань національної політики в галузі культури –
відкрити шлях до культурної діяльності всім верствам суспільства.

Свобода вираження є пріоритетним пи	
танням національної культурної політики
Швеції. Розмаїття думок і вільна дискусія не
тільки торують шлях до процвітаючої демок	
ратії, а й до багатого культурного життя. 

Свобода вираження у Швеції гарантована
конституцією. Кожен громадянин має право
надавати інформацію чи висловлювати свої
думки, міркування та почуття. Головним зав	
данням культурної політики є забезпечення
цієї свободи та створення реальних умов для
всіх користатися цим правом. Мистецька сво	
бода має забезпечуватися культурною політи	
кою, що підтримує таку свободу, а не контро	
лює художній зміст.

Справжня свобода вираження вимагає,
щоб кожен мав доступ до мови, знань та
інформації. Вона також вимагає існування
різних майданчиків, легко доступних для лю	
дей, незалежно від їхнього соціального стану,
статі, фаху, місця проживання, етнічного по	
ходження чи фізичних можливостей. З метою
реалізації права на культурну свободу, як це
визначено у Конвенції ООН про права дітей,
необхідно також забезпечити доступ до куль	
турних і мовних інструментів дітям і молоді.

Починаючи з 1974 року, реальні можли	
вості самовираження шведських громадян
зросли завдяки вищому рівню освіти та
стрімкому розвитку мас	медіа. Водночас ці
досягнення посилили ризик і загрозу свободі
вираження внаслідок концентрації влади та
дедалі більшій комерційній залежності. Тому
одним із особливо важливих завдань культур	
ної політики є лобіювання на національному
та міжнародному рівнях належного викорис	
тання можливостей, відкритих досягненнями
в галузі технологій і комунікацій, щодо поши	
рення знань, обміну ідеями та мистецькими
здобутками. Необхідно протистояти згубній
концентрації влади та відкривати канали роз	
повсюдження. Нові інформаційні технології
мають бути доступними для якомога більшої
кількості людей і захищені, щоб підтримувати
вільний обмін думками.

У сучасному світі мас	медіа, що стрімко
змінюється, фундаментальним питанням
культурної політики є розвиток міцної преси,
яка представляє різні думки, і відпо	
відальність державного сектора за підтримку
незалежного та якісного громадського радіо і
телебачення. 

Докладно про цілі політики Швеції 
в галузі культури

1. Свобода вираження:  забезпечити свободу 

самовираження і створити реальні умови 

для всіх користатися цим правом
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Культурна політика повинна бути спрямо	
вана на захист можливостей і бажань кожного
стати частиною культурного життя, користа	
тися плодами культури й займатися власною
творчою діяльністю.

Необхідно усунути перешкоди, що досі ут	
римують багатьох людей поза культурним
життям. Слід розширити діяльність ор	
ганізацій культури та будувати їхні зусилля
значною мірою на очікуваннях тих, хто зазви	
чай не бере участі в культурному житті.
Потрібно розвивати синергію з навчанням
для дорослих, клубами та товариствами, ама	
торськими організаціями, мережами та
"ініціаторами й заводіями". Слід дедалі заохо	
чувати обмін інформацією між професіонала	
ми та аматорами. Ідеї культурної рівності зак	
ладаються в молодих душах. Тому культурна
політика має бути спрямована на заохочення
до культури у школах і дошкільних закладах.

Культурна політика має підтримувати ши	
рокі пропозиції культурної діяльності скрізь у
країні й створювати можливості для культур	
ного обміну між регіонами. Кожен повинен
мати можливість долучитися до культури й
зайнятися культурною діяльністю на свій
розсуд, незалежно від місця проживання.
Державні організації культури національного
значення повинні бути доступними в усіх ку	
точках країни. Працівники культури і мисте	
цтва повинні мати можливість працевлашту	
вання повсюди. Важливу роль у досягненні
широкими верствами населення, окремими
особами і групами доступу до багатьох виявів
культури, які на сьогодні його не мають, по	
винні відіграти громадські радіо і телебачення
як виразники культури. Необхідно викорис	
товувати новітні інформаційні технології,
щоб зробити культуру доступною, незалежно
від відстані у часі та просторі. 

2. Рівність: вжити заходів для надання можливості 

кожній людині брати участь у культурному житті,

користатися плодами культури й займатися власною

творчою діяльністю
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Культурне розмаїття є передумовою бага	
того культурного життя. Культурна політика
має підтримувати розмаїття, усуваючи пе	
решкоди на шляху творчості й заохочуючи по
всіх усюдах до культурного розвитку та мис	
тецького самовираження.

На життєздатність і розмаїття культурно	
го спектру справляють вплив умови зайня	
тості професійних митців. Тому завданням
культурної політики є створення найсприят	
ливіших умов праці професійним митцям.
Експериментальне і високе мистецтво, так са	
мо як базові дослідження, життєво необхідні
для майбутнього росту і якості, але не завжди
комерційно вигідні. Відтак слід заохочувати й
підтримувати нові форми культурного вира	
ження і не усталену культурну діяльність.

Відколи 1974 року були сформульовані
цілі культурної політики, змінилися обстави	

ни комерційної діяльності в галузі культури,
головним чином завдяки досягненням у сфері
мас	медіа. Негативні наслідки комерціалізації
культури проявилися не тільки в стандарти	
зації, поверховості й централізації, а й у дедалі
більшій нерівності між різними людьми та
групами. Завданням культурної політики є
подолання цих негативних наслідків в усіх га	
лузях культури. Особливо важливо мати аль	
тернативу комерційній культурі для дітей і
молоді. Тому пріоритет має надаватися
місцям, де збирається молодь, і власній твор	
чості молодих. 

Якість, особливо мистецька, не є статич	
ним поняттям. Мистецьке відродження часто
спирається на руйнуванні пануючих уявлень
про якість. Виняткове значення для розвитку
якості мають правдива оцінка й альтернатива
буденній і стереотипній культурній продукції. 

3. Розмаїття: підтримувати культурне розмаїття, 

мистецьке відродження та якість, протистоячи 

в такий спосіб негативному впливові комерціалізації

Культурна політика має торувати шлях
незалежним дослідженням виражальних
можливостей мистецтва.

Культура – це важливий інструмент утілен	
ня в життя розмаїтості та непорушних людсь	
ких цінностей. З розвитком суспільства підда	
ються випробуванню та запереченню застарілі
моделі. І в цьому розумінні культурна творчість
завжди служить важливій меті. Мистецтво
відкриває нові шляхи бачення, часто поєдную	
чи знання різних галузей у новий спосіб. 

Одним із важливих завдань культурної
політики є сприяння взаємодії між мистецт	
вом, наукою і технологіями, заохочуючи
спілкування між митцями, науковцями й тех	
нологами. Велике значення має створення на	
лежних умов, за яких така взаємодія процвіта	
тиме. Митці висловлюють погляди й спонука	

ють до громадських дебатів, досліджуючи
цінності, події та тенденції в суспільстві. 

Творча праця, наукові дослідження та тех	
нологічні інновації залежать від того, щоб та	
лановитим та винахідливим людям було дос	
татньо простору для маневру. Культурні тво	
ри мають позначатися на суспільстві й
суспільному житті в цілковито інший спосіб,
аніж нині. Один із шляхів заохотити ди	
намічний розвиток культурної сфери полягає
у наданні підтримки діяльності незалежних
митців і колективів. 

Необхідно підтримувати можливості
митців та інших діячів культури брати участь
у розвитку суспільства на національному,
регіональному та місцевому рівнях. Культур	
не бачення мусить пронизувати всі сектори
суспільства. 

4. Незалежність: зробити культуру динамічною,

перспективною та незалежною силою в суспільстві

Наша історична спадщина є складовою
нашого сьогодення. Культурну спадщину
складають фізичне культурне середовище
поряд із мистецькими формами вираження
та мови. Держава спільно з муніципалітета	
ми, організаціями культури, освітніми уста	

новами для дорослих, клубами, товариства	
ми тощо несе відповідальність за те, щоб
витвори минулих поколінь утримувалися,
доглядалися і демонструвалися.

Історична спадкоємність закладає основу
людської ідентичності й безпеки. Особливої

5. Культурна спадщина: зберігати та 

використовувати культурну спадщину



ваги набуває доступ до інформації про нашу
культурну спадщину в часи стрімких соціаль	
них змін. Музеї повинні не просто зберігати, а
й брати активну участь у зусиллях, спрямова	
них на залучення людей до вивчення та вико	
ристання своєї культурної спадщини. Це особ	
ливо стосується дітей і молоді, відкритість
яких до чужоземних вражень заохочується,
коли вони розуміють власну історичну іден	
тичність. Це також стосується іммігрантів та
біженців, котрі повинні мати змогу принести з

собою власну культурну ідентичність і долу	
чити її до свого життя у Швеції. 

Культурна спадщина не є нейтральною.
Обов'язок культурної політики показати кла	
сові та гендерні відмінності, а також відмін	
ності між міським та сільським життям.

До обов'язків культурної політики нале	
жить також протистояння спробам використа	
ти культурну спадщину у дискримінаційних
цілях та долучення до міжнародних зусиль із
захисту нашої спільної культурної спадщини.
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Потяг до навчання поряд із мистецтвом,
мас	медіа і культурною спадщиною є одним
із наріжних каменів шведської культурної
політики. Навчання можна визначити як
набір знань, цінностей, норм та ідеалів. Як	
що мета освіти часто обмежена набуттям
професійних навичок, то навчання виступає
як допомога зрозуміти світ, у якому ми жи	
вемо. Як наслідок, це вимагає комплексності
і загального підходу на противагу
спеціалізації. Подеколи це ще називають на	
родним навчанням, спрямованим не в остан	
ню чергу на ту частину населення, яка не ма	
ла можливості здобути вищу освіту. Куль	
турна політика повинна заохочувати людей
отримувати нові теоретичні та практичні
знання окрім тих, що їм потрібні для праці.

Метою навчання є особистий розвиток та
ідентичність. Це вплітається в демократичне
мислення. Навчання – колективна справа,
рівень навчання впливає на розуміння і сим	
волічну цінність нашого бачення
суспільства. Таким чином, культурна полі	
тика повинна заохочувати людей працювати

в колективах і товариствах, які демократич	
но наснажують і розвивають цінності, ідеї та
ідеологічні погляди. 

Школа – це інструмент і освіти, і навчан	
ня. Освітня політика і культурна політика
несуть спільну відповідальність за навчан	
ня. Культурні зусилля в школі є важливою
частиною навчання, так само як заохочення
до участі та творчості учнів. Організації
культури, зокрема бібліотеки та музеї, теж
відіграють вирішальну роль у розумінні та
підтримці потягу людей до навчання.

Необхідним компонентом розвитку потягу
до навчання є люди, які чимось захоплюються,
та розмаїття видів діяльності у клубах і това	
риствах. А отже, культурна політика має
підтримувати та стимулювати ідейні ініціати	
ви у народних рухах і товариствах, зокрема ро	
боту в освітніх асоціаціях дорослих та народ	
них університетах. Культурна політика по	
винна також заохочувати окремих «ініціаторів
та заводіїв» і колективи поза організаціями
культури, привертати і спрямувати захоплен	
ня та зацікавлення людей на різні питання. 

6. Навчання: підтримувати потяг до навчання

Глобалізація висуває нові вимоги перед
культурною політикою. Очевидним завдан	
ням культурної політики є допомогти лю	
дям з різного етнічного і культурного сере	
довища об'єднатися й знайти якийсь спіль	
ний стимул. Слід заохочувати інтеграцію і
боротися проти ксенофобії та расизму. Інше
важливе завдання полягає в тому, щоб дати
слово багатоетнічному та багатокультурно	
му поколінню, яке не вкладається у жодну
традиційну категорію культурної та етнічної
ідентичності. У цій суміші різних культур	
них витоків і форм вираження криються

можливості нової творчості й нової якості. А
що це розширює можливості культурного
відродження, Швеції потрібний більш
інтенсивний культурний обмін. Для того,
щоб творчість шведського походження,
шведські духовні цінності були здатні ефек	
тивно протистояти потужному масиву куль	
тури, що підіймається з інших країн,
потрібні спеціальні інвестиції. 

Культурне партнерство скандинавських
країн залишається першорядним пріорите	
том. Разом з тим дедалі більшого значення в
культурній політиці набувають нові галузі

7. Міжнародна діяльність: підтримувати 

міжнародний культурний обмін і зустріч різних 

культур у Швеції



партнерства, такі як Балтійський регіон,
регіон Баренцового моря та інші.

Метою шведської культурної політики в
контексті ЄС є підтримка спільних євро	
пейських цінностей, але водночас і суто
шведських цінностей, як от мови та питань
державної політики. Положення Європейсь	
кої Угоди про те, що культурні питання ма	

ють бути враховані у кожній сфері діяль	
ності ЄС, є завданням культурної політики
як у Швеції, так і в усіх країнах ЄС. 

Завданням на глобальному рівні є
підкреслення ролі культури для людства,
наголошення на значенні культури для доб	
робуту і свободи людей, сприяння міжкор	
донним культурним контактам. 
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Національна рада з питань культури Швеції 
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Культура змальовує наше сус4
пільство – які ми є. Вона дає мож4
ливість порівнятися з історією і виз4
начає моральну поведінку

Антон Гаґвал. «Десять інтерв'ю».

Державний лад: конституційна мо	
нархія, парламентська демократія

Парламент: однопалатний риксдаґ, 349
членів

Столиця: Стокгольм

Населення: 9 млн. (близько 500 тис. іно	
земні громадяни)

Площа: 450 тис. кв.км, третя за площею
країна у Західній Європі 

Гори: 17%
Найвищий пункт: Кебнекайсе 2 111 м
Ліси: 52%
Річки та озера: 9%
Найбільше озеро: Венерн  5 585 кв. км
Оброблювана площа: 8%
Щільність населення: 20 осіб/кв. км

Мова: шведська, визнані мови меншин:
саамська, фінська, торнедальська фінська,
ідиш, циганська

Релігія: 80% населення зараховують себе
до лютеранської церкви

Середня тривалість життя: 
Чоловіки 78 років
Жінки      82 роки

Найважливіші продукти експорту:
папір, електротовари та комп'ютери, легкові
авта, верстати, продукти хімічної та фарма	
цевтичної промисловості, залізо і сталь, хар	
чові продукти, культурні продукти

Найважливіші продукти імпорту: нафта,
автомобілі, верстати, електротовари, харчові
продукти, одяг, взуття.

Факти, цифри, тенденції

Загальна інформація про Швецію

Про шведську систему соціального за	
хисту кажуть: «Країна, що захищає своїх
громадян від колиски до могили».

У Швеції безкоштовне не тільки навчан	
ня в школах і гімназіях, а й у вищих навчаль	
них закладах. 

Система медичного страхування гаран	
тує практично всім безкоштовне медичне
обслуговування, а ліки й стоматологічну до	
помогу – за дотаційними цінами. 

Відкритість і гласність є одним із основ	
них принципів шведського суспільства.
Можливість цілковитого контролю за
здійсненням політичними діячами та орга	

нами управління їхніх владних повноважень
є невід'ємним правом кожного громадянина.
Принцип доступу громадськості до
публічних документів робить усю письмову
документацію і всю кореспонденцію, вклю	
чаючи електронну пошту, що надходить чи
виходить із міністерств і департаментів,
муніципалітетів та інших державних і
муніципальних органів Швеції, доступною
для громадськості та преси. 

Важливим гарантом відкритості шведсь	
кого суспільства є інститут омбудсменів,
який за прикладом Швеції запровадили в
інших країнах. Омбудсмени – це державні
органи, що фінансуються за рахунок бюд	
жетних коштів і мають завдання контролю	

Політика і тенденції розвитку



вати дотримання прав громадян або груп на	
селення, а також виконання владними
структурами їхніх повноважень.

У 1998 році вперше в історії Швеції було
створено Міністерство демократії після то	
го, як участь у виборах 1998 року виявилась
найнижчою за кілька останніх десятиліть.
Створення нового міністерства поклало по	
чаток державним зусиллям на забезпечення
та поглиблення демократії у Швеції. 

Молодь віком від 14 до 25 років стано	
вить 1,4 млн. осіб у Швеції. Урядовий зако	
нопроект «Влада приймати рішення – право
на добробут» (2005) пропонує дві всебічні
мети для нової молодіжної політики: молодь
повинна мати реальний доступ до добробуту
і реальний доступ до влади. 

Неприєднання до військових блоків у
мирний час, нейтралітет у часи війни – така
доктрина безпеки, що покладена в основу
сучасної зовнішньої та оборонної політики
Швеції. 

Згідно зі статистикою ОЕСР, 52% вало	
вого національного продукту у Швеції за	
безпечують податкові збори, водночас як у
Франції ця цифра становить 45%, у Вели	
кобританії – 37%, у США – 29%. Система
оподаткування громадян у Швеції прогре	
сивна: при збільшенні суми прибутків крива
податку, що стягується, йде різко вгору. Од	
нак податок з підприємств у Швеції нижчий,
аніж у багатьох країнах, і становить 28%, в
той час як у Німеччині 38%, у США – 40%, в
Японії – 42%.

Згідно з даними Державного статистично	
го бюро Швеції, до найнижче оплачуваних ка	
тегорій у Швеції 2004 року належали:
підсобні робітники в ресторанах – 16 300
шведських крон на місяць, помічники
двірників – 16 400, працівники в сільському
господарстві чи в риболовецькому промислі –
17 200, рослинництво та тваринництво – 
17 400, бібліотечні службовці – 17 800. 
До найвище оплачуваних категорій у 2004
році належали: директори та управляючі – 
65 200 шведських крон на місяць, вищі дер	
жавні службовці – 48 500, фахівці у галузі
охорони здоров'я (окрім доглядальників) – 
46 500, управління суднами та літаками – 
44 500, юристи – 43 600.

Альфред Нобель, ім'я якого носить най	
престижніша премія у світі, був одним із

геніальних винахідників і підприємців
Швеції другої половини ХІХ ст. На його ра	
хунку 355 запатентованих винаходів,
найвідоміший із яких – динаміт. Серед
інших видатних винахідників Швеції слід
назвати Андерса Цельсія (термометр зі шка	
лою Цельсія), Карла фон Ліннея (кла	
сифікація рослинного і тваринного світів та
мінералів), Карла Вільгельма фон Шеелє
(хімічний елемент кисень), Йона Еріксона
(гребний гвинт), Ґустава де Лаваля (молоч	
ний сепаратор), Югана Петера Югансона
(розвідний гайковий ключ), Ґустава Далена
(газовий маяк), Свена Вінґквіста (шари	
копідшипник), Бальтцара фон Платена (хо	
лодильник), Віктора Гасельблада (дзеркаль	
ний фотоапарат), Руне Елмквіста (кардіос	
тимулятор).
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Таблиця прибуткових податків у Швеції 
(1 долар США = 9,5 шведським кронам)

Заробітна платня (шв. крони)
Сума

податку 
(шв. крони)

Податок, %

10 000 2 550 26

13 000 3 600 28

15 000 4 300 29

17 000 5 000 30

21 000 6 050 30

25 000 7 800 31

35 000 12 800 37

40 000 15 550 39

45 000 18 300 41



32

Серед поширених про Швецію міфів:
шведська розбещеність – доступні білявки,
прихований комунізм, високий рівень само	
губств, холодна країна, дороге життя. 

Насправді: 
Шведи справді спокійніше за інших став	

ляться до оголеного людського тіла і питань
сексу, у них за статистикою один із найниж	
чих показників вагітності серед підлітків і
випадків венеричних захворювань.

Швеція демократична країна з ринковою
економікою, хіба що з чіткіше вираженими
елементами політики розподілу суспільного
блага.

Міф про потяг шведів до самогубств по	
роджений пропагандою американських пра	
вих кіл 1960	х років у відповідь на ідеї аме	
риканських лівих лібералів, що бачили свою
мрію у шведській політиці «третього шля	
ху». У своїй промові 1960 року американсь	
кий президент Дуайт Д. Ейзенхауер прого	

лосив, мовляв, «гріх, голизна, пияцтво і са	
могубства» у Швеції пояснюються надто
розвинутою політикою добробуту. На	
справді, Швеція стала першою країною, що
надала світові справжню статистику само	
губств. На сьогодні Швеція посідає 15 місце
в європейській статистиці самогубств.

Шведська зима довга, але не така холод	
на завдяки теплому Гольфстриму. Окрім то	
го, літо тут тепле і чарівне. 

Згідно з міжнародними статистичними да	
ними порівняння вартості життя в різних
країнах, Швеція стоїть у нижчому розділі
європейських країн. Жити в столиці Швеції –
Стокгольмі – сьогодні або бути там туристом
набагато дешевше, ніж у Лондоні, Нью	Йор	
ку, Осло, Пекіні, Токіо, Москві, Гельсинкі,
Копенгагені чи… Києві. За даними
досліджень компанії «Mercer Human Resource
Consulting» 2006 року, Стокгольм за вартістю
життя посідає 36 місце. Водночас за якістю
життя Стокгольм стоїть на 20 місці у світі. 

Міфи і дійсність

Видатки з державного бюджету за стат	
тею «Культура, ЗМІ, релігійні громади та
дозвіллєві заходи» складають приблизно
980 млн. євро на рік, що становить 1,2% су	
купного бюджету Швеції. Майже 600 млн.
євро спрямовуються на культурну
діяльність і близько 3,6 млн. євро – на ЗМІ. 

Національна рада з питань культури
Швеції розподіляє щороку приблизно 150
млн. євро на культурний сектор. На діаграмі
показано, як розподіляється допомога на
культурну діяльність.

Згідно з дослідженням Інституту
суспільства, громадської думки та ЗМІ
(SOM), відсоток громадян віком 15	80
років, які читають книжку принаймні раз на
рік, зменшився з 88% у 2000 році до 85% –

у 2004 році. Водночас частка тих, хто читає
книжки частіше, аніж раз на рік, зросла з
35% у 2000 році до 42% у 2004	у.

2003 року Міністерство освіти, науки та
культури Швеції представило Програму роз	

Мистецтво 2%

Музеї 9%

Література 4%

Бібліотеки 5%

Культурологічні
видання 1%

Виконавські
мистецтва 58%

Інше 23%

Культурна діяльність

Фінансування культурного сектора Національною радою з питань культури



витку культури на 2003	2006 роки, ухвалену
риксдаґом. От деякі фрагменти Програми:

«Ми не бажаємо, щоб плата за вхід ство	
рювала додаткові перешкоди до наших
публічних організацій культури. А тому, по	
чинаючи з 2004 року, більшість національ	
них музеїв Швеції запроваджують вільний
вхід… Реформа безкоштовного входу є од	
ним із найважливіших досягнень у галузі
культурної спадщини за останні роки.
Сподіваємося, що це викличе широку дис	
кусію не тільки про право побачити, розши	
рити знання та використати культурну
спадщину, а й також про необхідність неко	
мерційних публічних місць…»

Демократичний підхід залишається голов	
ним, коли йдеться про культуру і працю. Вод	
ночас в останньому звіті Національної комісії
охорони здоров'я зазначено, що участь у куль	
турній діяльності корисна для здоров'я:
«Участь у культурному житті підтримує здо	
ровий стан, незалежно від попередніх куль	
турних звичок. Більша участь у культурному
житті викликає почуття кращого добробуту, а
менша участь впливає на погіршення здо	
ров'я. Участь у культурному житті корисна
для здоров'я для всіх соціальних груп, а особ	
ливо для людей з неповною освітою». Інші
дослідження так само виявили зв'язок між
культурою та покращанням здоров'я і добро	
буту. В умовах, коли через хворобу зростає
відсутність людей на роботі, коли питання
охорони здоров'я набувають дедалі більшого
значення як у трудовій діяльності, так і в
житті суспільства, цей зв'язок має враховува	
тися у культурній політиці.

Ми прагнемо:
Подати культуру як природний еле	

мент місць праці й трудової діяльності
Проаналізувати вплив рівних умов на

фізичний стан і культуру в трудовій діяль	
ності

Інтегрувати культуру в реабілітацію
людей, що перебувають у довгостроковій
відпустці за хворобою, та інших працівників. 

Сьогоднішня Швеція відрізняється
етнічним і культурним розмаїттям. Швеція
стала батьківщиною для людей з понад 150
країн. Майже мільйон шведських громадян
народилися за кордоном, ще у 800 тис. меш	

канців, що народилися й виросли у Швеції,
один із батьків має чужоземне походження…
Швеція змінилася. Культурне життя сьо	
годнішньої Швеції треба виражати й ро	
зуміти у зовсім інший спосіб, аніж двадцять
років тому. Це необхідно відобразити в
діяльності фінансованих із державного бюд	
жету організацій культури».

У 2004 році освітні об'єднання для дорос	
лих провели в цілому 617 тис. заходів за та	
кими видами  діяльності: навчальні гуртки,
культурні програми та інша так звана колек	
тивна діяльність. У цих заходах узяли
участь 18,7 млн. осіб, зокрема в культурних
програмах – 15,2 млн. осіб, у гуртках – 
2,5 млн., в іншій діяльності – 1 млн. 
У середньому в кожному виді діяльності
брали участь 30 осіб, точне співвідношення
склало – 69 учасників на кожну культурну
програму, 11 – на іншу діяльність і 8 на гурт	
ки. Співи й музика були найпривабливішим
видом діяльності, у якій узяли участь 
6,4 млн. осіб. Виставки і танці були серед
культурних програм найбільш відвідувани	
ми в розрахунку на один захід – 147 і 135
осіб відповідно. Кожен четвертий учасник
навчальних гуртків та іншої діяльності був
молодшим 25 років. 

У Швеції поховання та кремація є дер	
жавними функціями, що покладені на
Міністерство освіти, науки та культури. У
кожній географічній зоні за виконання цих
обов'язків несе відповідальність певний ор	
ган. У більшості регіонів Швеції за це
відповідають парафії та парафіяльні об'єд	
нання Шведської церкви. За рішенням
риксдаґу, всі зареєстровані резиденти Швеції
мають сплачувати так званий поховальний
збір, що залежить від розміру прибутків. 

Якщо запитати у шведів, які найважливіші
свята у них протягом року, то більшість, без	
перечно, відповість: Різдво і Свято середини
літа. Обидва свята – традиційні для Швеції.
Головною відмінністю сучасної шведської
культури є вміння зберігати й осучаснювати
давні традиції. Докладніше про традиційні
свята у шведів див. Я.	Е. Сван «Травнева жер	
дина, раки й Люсія» (Стокгольм, 1998, ук	
раїнський переклад).
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Головним каналом дії держави в галузі му	
зеїв та виставок є бюджетні субсидії цент	
ральним музеям, Шведським пересувним
виставкам і регіональним музеям. Кошти
виділяються також деяким іншим музеям і

організаціям. Поряд із системою державних
виставкових гарантій та грантів на будівницт	
во, поліпшення та пристосування культурних
споруд бюджет підтримує також музейну та
виставкову діяльність по всій країні. 

Мета нової політики вільного входу –
зробити доступними більше відкритих неко	
мерційних просторів, де мистецтво і куль	
турна спадщина можуть охопити ширшу
публіку. Державні музеї мають визначену
публічну та освітню відповідальність. Зав	
дяки особливостям їхніх колекцій та
пов'язаної з ними роботи ці організації є
джерелом глибоких знань про історію свого
народу та інших народів, а отже, про світ, у
якому ми живемо. Як освітні організації на
службі в населення вони повинні мати віль	
ний вхід, так само, як інші публічні місця, на
зразок бібліотек.

2004 року вільний вхід запроваджено в
Музеї сучасного мистецтва, Музеї архітек	
тури Швеції та Музеї старожитностей Дале	
кого Сходу. 

Вільний вхід торкається постійних екс	
позицій, відкритих дискусій, лекцій та
інших заходів, тісно пов'язаних з основною
діяльністю музеїв.

Ще одним компонентом нової політики є
подальший розвиток освітньої та публічної
діяльності музеїв. Перші три музеї звітували
про свою практику, що стало підготовкою до

запровадження вільного входу в інших ор	
ганізаціях 2005 року. 

2004 року, за рік до запровадження віль	
ного входу у 20 державних музеях, їх
відвідало 16,4 млн. осіб, а художні галереї –
839 тис. осіб. Разом кількість відвідувачів
232 шведських музеїв та художніх галерей,
врахованих у статистичних даних, зросла на
917 тис. порівняно з попереднім роком.
Центральні й муніципальні музеї мали
найбільшу кількість відвідувань – 5,5 млн. і
4 млн. відповідно.

У середньому музеї та галереї у їхні дні
роботи протягом року відвідувала 291 особа.
Найбільше відвідувачів було у центральних
музеїв – 784 особи на день. Серед окружних
музеїв найбільш відвідуваними виявились
музеї в округах Стокгольма, Ємтланду та
Естґетладу. 

2004 року один із чотирьох музеїв та три
з чотирьох художніх галерей пропонували
вільний вхід. Середня плата за вхід до музеїв
і галерей складала 43 шведські крони для до	
рослих. Найдорожчі квитки були в цент	
ральних музеїв (58 крон), найдешевші – 
у муніципальних (34 крони). Середня

Шведські музеї

Завдання сучасного музею – 
адаптуватися до змін реальності.

Катарина Ґабріельсон, архітектор

Діяльність держави у галузі музеїв та виставок спрямована на те, щоб
зберегти культурну спадщину, зробити її доступною, збагатити й донести
знання про неї й у такий спосіб відкрити перспективи розвитку суспільства.

Нова політика вільного входу



вартість квитка для дитини складала 20
шведських крон. 

Витрати музеїв у розрахунку на одного
відвідувача відчутно зросли з 121 шведської
крони у 1993 році до 212 крон у 2004 році,
коли були встановлені фіксовані ціни.
Найбільші видатки у розрахунку на одного
відвідувача були в регіональних музеїв –
274 крони. Найнижчі – у художніх галерей:

117 крон. Найбільша кількість працівників у
музеях і художніх галереях, зайнятих пов	
ний робочий день, була зареєстрована 1997
року – 5 тис. осіб. У наступні роки ця
кількість поступово скоротилась до 4 тис.
600 осіб у 2004 році. Найбільше працівників
мали регіональні музеї, найменше – художні
галереї. Понад половину (57 відсотків)
працівників становили жінки. 
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Музей показує розуміння Швецією не	
обхідності переосмислити й переоцінити
власну позицію й місце у світовому дискурсі. 

Музей світової культури має стати місцем
зустрічі, де через емоційний та розумовий

досвід підтримується здатність людей почува	
тися вдома за кордоном, віра у відпо	
відальність за спільне планетарне майбутнє у
постійно мінливому світі.

Міцна і поетична конструкція музею
завдячує проектові архітекторів Сесиль
Брізак та Едгара Ґонсалеса. Будівля
викликає дивне відчуття позачасовості й

водночас руху із сучасного простору в
майбутнє. Будівля музею була відзначена
Національною премією в галузі архітектури
ім. Каспера Саліна. 

Новий музей у Швеції –
Музей світової культури

Музей світової культури в Ґетеборзі є найбільшою музейною колекцією у
Швеції за останні десятиліття. В основу діяльності музею покладені
фундаментальні принципи шведської культурної політики й керівні засади
міжнародного гуманітарного діалогу.

Єте Сандагі, 
директор музею

Будівля

Музей світової культури спирається на
колекції етнографічних речей, що в тій чи
іншій формі були складовими музейних ко	
лекцій Ґетеборга ще з ХІХ століття. Багато
дослідників та мандрівників зробили свій
внесок у ці збірки та архівні матеріали, що
сьогодні покладені в основу Музею світової
культури.

Колекцію музею складають в основному
експонати з Латинської Америки – переваж	
но давні археологічні знахідки. Таким чи	
ном, немає прямого зв'язку між музейною
колекцією і сучасним розумінням світової
культури як концепцією діяльності музею.
Це стало причиною одного з найради	
кальніших рішень, а саме: не тримати
постійної експозиції, а працювати винятко	
во зі змінними тематичними виставками.

Прагненням і обов'язком музею є розвиток
діалогу між різними цільовими групами за
віком, класовою приналежністю, статтю,
освітою, етнічним чи національним походжен	
ням з допомогою виставок та інших заходів. 

Так само як виставки мають створюватися
міжгалузевими групами експертів, різні ма	
теріали можуть служити складовими експо	
зицій. Музей уникає відмежування тра	
диційно прийнятих матеріалів в історичних
чи етнографічних предметах від сучасного
мистецтва, голографічних чи документальних
матеріалів і особистого бачення. Одним із
найбільших експериментів у розробці виста	
вок є допуск сценічного мистецтва – музики,
танцю, театру – в галерейний простір у виг	
ляді повністю обладнаної професійної сцени в
одній із зал та менших ніш в інших залах. 

Нове життя музейних колекцій
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Музейні виставки поєднують широкі
тенденції світового розвитку в цілому зі схе	
мами та змінами у повсякденному житті та
навколишньому середовищі. Загальні гло	

бальні тенденції пов'язуються із суб'єктив	
ним досвідом окремої людини. Виставки
сповнені розмаїття голосів, їхня тональність
довірлива і особистісна. 

Просвітницька діяльність спрямована на
окремих людей, родини, групи, клуби та
шкільний сектор. Музей світової культури
сподівається, що його відвідини дарувати	
муть насолоду, а не почуття виконаного
обов'язку. Одним із тактичних прийомів за	
лучити ширшу аудиторію є подовження ро	
боти музею у вечірні години тричі на тиж	
день. У ці вечори проводяться насичені
програми з активним експериментальним
використанням танцю, театру і музики, а та	
кож дебати й лекції. Зміст переважно визна	
чають теми виставок, але залишається місце
й для актуальних і пекучих проблем.

Важливою ознакою цих заходів є те, що
вони поєднують міжнародний погляд із
місцевим розмаїттям. Цього досягають зав	
дяки приїзду іноземних гостей на гро	
мадські вечори культурного обміну на
місцевому рівні. У співпраці з багатьма
іншими організаціями та промоторами му	
зей прагне представляти різноманітні, висо	
коякісні, цікаві програми різного стилю й
спрямування, залежно від цільових груп. У
них є все, від презентацій якнайвищої
міжнародної якості до провінційних експе	
риментів. 

Програми та просвітницька діяльність

Сама по собі світова культура є супереч	
ливим терміном. Базові засади діяльності
музею такі:

Культурне розмаїття є своєрідним ак	
тивом у світовій культурній спадщині, а
культурний плюралізм є передумовою миру,
гармонії та культурної стабільності у світі.

Різні культури та їхній прояв цінні в
культурній демократії, культурна гармонія
пов'язана з розвитком, що базується на
культурній інтеграції, а не асиміляції.

Культурна інтеграція – це процес, що не
позбавлений конфліктів чи суперечностей. 

Культурне розмаїття слід розглядати
як актив, а не загрозу певній культурі чи
стандартній системі культурної спадщини.

Участь широкої громадськості у пла	
нуванні середньо	 і довгострокової діяль	
ності музею є передумовою активної участі
музею у публічному дискурсі.

Найближчими роками дослідницька ро	
бота музею зосереджуватиметься частково
на латиноамериканській колекції, спільно з
багатьма організаціями Латинської Амери	
ки; частково на участі в проекті ЄС щодо
торгівлі культурними об'єктами й людьми;
частково на співпраці з Ґетеборзьким
університетом по темі «Андеґраунд».

Веб?сайт Музею світової культури в Ґетеборзі: www.varldskulturmuseet.se 

Світова культура і дослідження



38

Шведські пересувні виставки 
(Riksutsta..llningar)

Шведські пересувні виставки – державна культурна установа, якій покла4
дено в обов'язок створювати й перевозити пересувні виставки, надавати екс4
пертизу з питань виставкового середовища. Від свого заснування 1965 року
Шведські пересувні виставки здійснили більше 1000 виставок, показуючи їх 
щороку в понад 130 залах по всій Швеції, а також в інших країнах Скандинавії і
світу. Пересувні виставки постійно працюють також над поліпшенням 
художнього, освітнього та технологічного аспектів виставкового середовища.
У нашій Експотеці можна отримати інформацію та архівні матеріали, кон4
сультації з питань виставкової діяльності. Окрім того, Експотека проводить
семінари та навчальні відвідування для груп і школярів. У нашій електронній
книгарні можна замовити різноманітні видання та каталоги. Електронна ад4
реса Шведських пересувних виставок: www.riksutstallningar.se 

Ан Фолін, 
генеральний директор

Шведські пересувні виставки бачать
свою місію так: «Допомогти людям зро	
зуміти світ, у якому вони живуть, і вплинути
на нього». 2004 року ми мали багато зразків
того, як наші виставки позиціонують себе у
суспільних і політичних дискусіях, як реагу	
ють на актуальні питання, пов'язані з
політичною владою, демократією і суспіль	
ним розмаїттям. Загалом 2004 року ми пока	
зали 27 різних виставок у 135 залах у всіх
округах Швеції. За кордоном наші виставки
демонструвалися від Москви на сході до Ва	
шингтона на заході, від Монтевідео на півдні
до Буде на крайній півночі. Стисло зупи	
нюсь на деяких із цих виставок.

Виставка «10 із 9 – середнє»
пропонувала цілковито новий погляд на
статистику, демонструючи, що статистичні
дані можуть бути не нудними й сірими, а
спонукальними й захоплюючими. Пересувні
виставки підготували експозицію спільно з
Музеєм праці та статистики Швеції,
адресуючи її насамперед учням середніх
шкіл. Дев'ятикласники з Нурчепінґа

допомогли створити середньостатистичну
кімнату підлітка. Виявилося, що
найважливіше в цій кімнаті не комп'ютер, а
ліжко. Виставка складалася з одинадцяти
пунктів, дизайн яких був підказаний
ярмарковими площами та спортивними
аренами. Відвідувачі могли створювати
статистику на практиці. Скажімо, у пункті
«Намалюй війну» відвідувачі відповідали на
питання, кидаючи м'ячики з фарбою.
Відповідь з'являлася як виплеск зеленого
кольору на стіні. 

У вересні	жовтні 2004 року ми показали
експозицію «Гра – серйозна виставка» у
Новій Третьяковській галереї в Москві. За
день до відкриття Росію і весь світ ужахнула
новина про трагедію із заручниками у школі
Беслана. Відкриття виставки стало
своєрідною маніфестацією права дитини на
життя. Наступного дня сотні дітей з батька	
ми прийшли на виставку. Двома головними
джерелами натхнення для створення вис	
тавки були книжки для дітей Астрід
Ліндґрен і Конвенція ООН про права дітей,

Залучити публіку до творчого процесу



що визначає право дитини на життя, догляд,
гру і відпочинок. Метою виставки було ство	
рити місце, де діти можуть гратися і де дитя	
ча присутність продемонструє дорослим си	
лу гри. Пересувні виставки створили «Гру»
спільно зі Шведським інститутом як части	
ну великого міжнародного проекту Шведсь	
кого інституту під назвою «Астрід Ліндґрен
і права дитини».

Навесні 2005 року тривав виставковий
тур експозиції «4 U». Цей проект був ре	
алізований Пересувними виставками спіль	
но з Фондом «Культурферекарна» («Пропа	
ганда культури»), центрами культури в чо	
тирьох передмістях Стокгольма – Урмінґе,
Ринкебю, Гамаркуль та Росенґорд – і чотир	
ма митцями. Митці працювали з місцевими
мешканцями або ж передали художніми за	
собами бачення місцевої влади. Результата	
ми співпраці стали відеофільм, клейкі шпа	
лери, шафи для одягу, PR	матеріали: доку	
ментація процесу тощо. Все це лягло в осно	
ву мандрівної експозиції, що їздила
Швецією у пересувному виставковому прос	
торі, так званому Експомобілі. Метою про	
екту була стимуляція творчих сил, які мож	
на знайти у найнесприятливіших місцевос	
тях, іншими словами, залучити публіку до
творчого процесу.

Виставка «Молоді 04» стала своєрідним
початком Року дизайну (2005), оголоше	
ного урядом Швеції (див. нижче – прим.
редактора). Учасники виставки були
відібрані журі з	поміж молодих, але вже
визнаних дизайнерів. Уперше Пересувні
виставки організували спільний захід із
Спілкою ремісників і дизайнерів Швеції
Свенск Форм і Центром форми/дизайну за
участі Міжнародного стокгольмського
ярмарку. Прем'єра виставки, що почала
мандрувати Швецією, відбулася 2004 року
на Стокгольмському меблевому ярмарку.
«Міждисциплінарне мислення та
інноваційність» – так охарактеризувало
журі відібрані для виставки 27 робіт з	поміж
150 поданих. Серед експонатів виставки
були крісло	гойдалка із вторинної
сировини, жалюзі, що відкидають тінь,
весняна колекція одягу для молодих
вагітних жінок, ковпаки для вуличних
ліхтарів тощо. Протягом 2004 року виставку
«Молоді 04» показали в семи залах у
Швеції, а також в Лондоні у вересні під час
тижня моди. 

Поширюючи наші знання про виставкове
середовище, ми прагнемо надихнути інших
використовувати виставки як форму вира	
ження. Завдяки навчальним курсам і
публікаціям ми намагаємося допомогти лю	
дям, що професійно працюють з виставками,

а також новачкам у цій галузі. Протягом
2003 року програма з розвитку професійних
навичок не лише викликала зацікавлення, а
й вилилася у два широкі навчальні курси, а
також у численні семінари, лекції та прак	
тичні заняття. Значно збільшилася кількість
годин, які працівники Шведських пересув	
них виставок присвячують освітній та кон	
сультативній діяльності.

Що стосується нашої діяльності з покра	
щення художнього, освітнього і техно	
логічного аспектів виставкового середови	
ща, то ми зосереджуємо увагу на доступ	
ності та участі. Головною демократичною
вимогою є забезпечення умов, щоб наші вис	
тавки могли побачити якомога більше лю	
дей, незалежно від їхніх фізичних можли	
востей, соціального чи культурного статусу.
Таким чином, глибшим визначенням дос	
тупності є спосіб, у який ми звертаємось до
людей, обрана тональність та інтерпретуван	
ня. Одним із шляхів досягнення цієї мети є
донесення змісту виставки через різні осо	
бисті тлумачення, як це було зроблено на
виставці ОМ (спільно з Художнім музеєм 
м. Нурчепінґ) – марафоні сучасного шведсь	
кого мистецтва, де були представлені малюн	
ки, інсталяції, колажі, документальні (відео)
матеріали. Після Нурчепінґа виставку пока	
зали ще у восьми місцях. У день відкриття у
кожному з місць показу експозиція відкри	
валася відео	перформансом  Лулу Шерінет
під назвою «Особиста політика». На п'яти
моніторах демонстрували монологи п'яти
єгиптянок. Протягом поїздок на таксі нічним
Каїром чи нічною Александрією жінки роз	
повідали про своє життя та свої погляди. Во	
ни говорили арабською, але в день відкриття
виставки їх синхронно перекладали швед	
ською п'ять чоловіків.

Інший шлях досягти нашої мети – 
це надання інформації якомога більшою
кількістю мов. Ми докладаємо великих
зусиль, щоб поглиблювати зв'язки з малими
містечками, як важливу стратегію залучення
нових глядачів і нових організаторів. Деякі
з наших організаторів вказують на важ	
ливість доступності наших мобільних
експозицій (Експомобіль) для залучення
нової аудиторії.

Частиною нашої далекосяжної мети зі
збільшення культурного розмаїття є розви	
ток професійних навичок на національному
та міжнародному рівнях. Мультикультурна
Швеція – це вже реальність, яка відкриває
фантастичні можливості. Зробити це більш
очевидним, а також звернути увагу на інші
досягнення сьогоднішнього суспільства є
важливими завданнями Шведських пере	
сувних виставок.
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Штат
65 працівників
25 стажерів

Бюджет (тис. шведських крон)
45 910 бюджетні кошти
6 785   інші джерела
79% видатків спрямовуються на

створення і показ пересувних виставок
21% видатків покриває експертні,

консультативні та технологічні послуги

Нові експозиції
5 нових експозицій щороку

Виставкова діяльність
27 виставок були показані протягом року
25 були пересувними виставками, одна –

веб	виставка і одна – виставка	продаж
72% пересувних виставок – це спільна

продукція
185 місць були охоплені виставками у

Швеції
11 місць за кордоном
3 289 днів виставки демонструвалися в
76 муніципалітетах Швеції (26%) і в
21 (= усіх) окрузі

Відвідувачі
1346 шкільних класів замовляли

екскурсії
54% місцевих організаторів повідомили

про збільшення числа відвідувачів під час
наших виставок

Преса
462 публікацій про Шведські пересувні

виставки, з яких
102 про загальні виставки і
317 про виставки для дітей і молоді

Поширення знань
300 годин лекцій, наданих працівниками

Пересувних виставок
600 годин порад/консультацій, наданих

працівниками Пересувних виставок
2 розширені курси, один для універ	

ситетів спільно з Лінчепінзьким універ	
ситетом

25 груп здійснили навчальні екскурсії
загальною кількістю 300 відвідувачів

22 семінари проведені Пересувними
виставками, 17 із них спільно з іншими
організаціями
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Почну зі слів Емануеля Сведенборґа,
шведського природознавця та містика (1688 –
1772): «Ми народжуємось як оригінали, а по	
мираємо як копії».

Що таке дитина? Маленька особистість,
спочатку дуже маленька. Коли настає їй час
учитися, здобувати освіту, є два різні підходи
до цієї особистості, цього маленького дива.

Перший спосіб – сприймати дитину від са	
мого початку як порожню місткість. Наче по	
рожню коробку, яку треба чимось заповнити.
Крок за кроком, завдяки навчанню вчителі та
вихователі мають наповнити дитину знання	
ми та ідеями.

Другий спосіб – сприймати дитину як осо	
бистість із широкими можливостями, яка жи	
ве у світі мрій, де ще нічого не поділено на ка	
тегорії. 

Для батьків, які виховують дитину, це мо	
же видатися надто теоретичним, оскільки
їхній підхід та вчинки визначають любов до
цієї маленької людини. Але для вчителів, що
мають зустрітися з цією майбутньою осо	
бистістю, їхня власна позиція у цьому питанні
дуже важлива.

Скажімо, такий приклад. У школі одного
шведського містечка директор вирішив, що
необхідно щось зробити з туалетними кімна	
тами. Це були такі похмурі приміщення, що
викликали тільки відразу. Більшість учнів че	
рез це навіть не користувалися туалетними
кімнатами. Отож туалети відремонтували,
причому роботу частково виконали самі учні,
розфарбували та розмалювали стіни. Я чув
про це в інтерв'ю по радіо. Репортер сказав
директорові, що побачене  вражає і що малюн	
ки учнів дуже гарні. На що директор відразу
зауважив: «Так, це правда, але ви не бачили
роботу наймолодших школярів, семирічних
першокласників. Оформлення їхніх туалет	
них кімнат найдивовижніше, оскільки, на

відміну від інших дітей, вони ще не так довго
вчаться в школі».

Думаю, це багато в чому демонструє, як
школа може працювати з дітьми, коли йдеть	
ся про творчість і мистецтво в широкому зна	
ченні. Тут я хотів би сказати про можливе не	
розуміння значення двох слів: творчість і
майстерність. На мою думку, творчість є наба	
гато складнішим і ширшим поняттям, бо
пов'язана з найглибшими проявами закладе	
ної у кожному з нас особистості. Творчість –
це первинна функція.

Майстерність є наслідком тренувань, пов	
торення і зібраності. Майстерність може бути
важливою для вираження творчості. Але 
з	поміж двох функцій майстерність є вторин	
ною. Тому, гадаю, небезпечно занадто наголо	
шувати на майстерності. Це може бути на
шкоду творчості. 

У шведських школах усі першокласники
малюють і ліплять з глини, керуючись влас	
ною уявою, так як це робили ще в дитячому
садку. Закінчуючи в дванадцять років почат	
кову школу, більшість шведських дітей ідуть
до середньої школи, але вже небагато з них
прагнуть виражати себе у творчості. Схоже,
вони втрачають сміливість такого самовира	
ження десь між 13 і 16 роками, а школу це не
обходить.

На мою думку, дуже важливо, щоб і стар	
шокласники тримали в кишені ключі твор	
чості. Ви можете заперечити, що творчість ви	
являється не лише в мистецькому самовира	
женні. Це так. Але більшість юнаків і дівчат
позбавляються не тільки бажання малювати
чи ліпити. Ті правила розвитку розумових
здібностей, що ними часто керуються в школі,
позбавляють юнаків і дівчат бажання до му	
зичної творчості, різьби по дереву, художньої
вишивки чи виготовлення інших виробів
власними руками. Чим вищого ступеня

Перші кроки до мистецтва

Леннарт Енґ
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освіти досягає учень, тим більше він мусить,
як вважають, працювати головою, інтелектом.
Зрештою, виходить, що тільки голова й хо	
дить до школи. Думаю, в цьому криється одне
з пояснень того, чому так розвивається
західний спосіб життя, коли більшість людей
захоплені тільки споживанням. І не лише ма	
теріальних речей, а й різних форм культури,
створених вибраним колом творців.

У сільськогосподарському суспільстві,
яким Швеція була ще століття тому, люди
більше були творцями. Хоч, звичайно, і в тому
суспільстві існував поділ праці. Але користу	
вачі самі виготовляли для себе речі й робили
це з художнім смаком. Зробити щось некраси	
вим і потворним було образливо. 

Я не стану заглиблюватись у цю широку
і важливу тему, а повернусь до свого власно	
го досвіду роботи в школі. Я розглядаю
знання як поєднання розумового, емоційно	
го та естетичного досвіду. Знання буде не	
повним, якщо відкинути якийсь із цих трьох
компонентів. Вже доведено, що знання з ма	
тематики засвоюються краще, якщо їх
поєднувати з музикою та поезією. Навіть
ігри, на зразок гри в пропущений колір,
привчають до системного мислення. Це
справжня втіха бачити, що роблять малюки
з акварельними фарбами чи з крейдою. Ба	
гатьох найвидатніших представників мис	
тецького авангарду ХХ століття надихнули
саме дитячі малюнки. Зокрема, Пауль Клеє
часом використовував малюнки свого сина
для створення власних творів. Хіба можна
уявити, щоб, скажімо, шестирічна дитина
відмовилася скористатися захоплено запро	
понованими їй фарбами чи крейдяними па	
личками? Кожен, хто спостерігав, як малює
дитина, мав визнати, що це щось особливе.
Цілком очевидно, що дитина працює не на
публіку. Вона поринає в роботу, забуває про
навколишній світ і знаходить себе в малюн	
ку, що стає частиною її реальності, де
відкриваються несподівано нові можливості
у тому сплетінні ліній, що можуть видатися
нам дивними…

Власне, це є серцевиною моєї теорії та при	
чиною того, чому я вважаю важливим, ціка	
вим і корисним працювати в галузі освіти са	
ме в цьому напрямку. Після десяти років вик	
ладання мистецтва та естетики в школі я
дійшов висновку, що моїм головним завдан	
ням є не навчити, а зберегти, втримати, куль	
тивувати те, що вже існує. Я не стверджую, що
всі однаковою мірою обдаровані. Звичайно,
дехто має більше здібностей до мистецтва,
скажімо, мені особисто в цьому пощастило,
завдяки чому я зміг стати художнім ілюстра	
тором. Але такий висновок часто призводить
до думки, що іншим не варто і пробувати себе

творчо виразити. Я працюю з юнаками та
дівчатами від 14 до 19 років, коли вони вже
закінчують реальну школу. І можу сказати,
що протягом цих років жоден із них не вий	
шов зі школи, не опанувавши мову мистецтва. 

Для досягнення цієї мети найголовнішим є:
1.  Подолати самокритичність, притаман	

ну особливо підліткам 13	15 років.
2.  Не змагатися.
3.  Переконати себе, що ти робиш це для

себе, а не для вчителя чи публіки.
Звичайно, сказати легше, ніж зробити.
Я маю перевагу в тому, що працюю в

школі, де від самого початку, завдяки педа	
гогічним ідеям, на яких засновано цю школу,
мова, математика, музика, мистецтво та ху	
дожнє ремесло є цілковито рівними шкільни	
ми дисциплінами. Окрім того, мистецтво
пов'язане також з усіма дисциплінами – учні
від самого початку навіть пишуть і малюють
свої власні підручники. Це створює дуже
добрі передумови для мистецького навчання
в реальній школі. Але цікаво і те, що діти, які
приходять до цієї школи вже пізніше, після
початкової освіти, з першого класу середньої
школи дуже швидко сприймають пануючу
тут атмосферу.

Кілька думок з приводу назви моєї статті
«Перші кроки до мистецтва».

Насамперед, якщо вважати першою
зустріччю з мистецтвом те, коли діти ор	
ганізовано розглядають створену кимось
іншим картину, це буде абстрактним знайом	
ством. Насправді реальною першою зустріч	
чю з мистецтвом можна вважати перший
творчий досвід дитини. Якщо юна особистість
позбавлена відчуття прекрасного, всі наші зу	
силля виявляться марними.

Гадаю, слово «крок» тут дуже доречне,
оскільки саме в цей спосіб дитина пізнає світ
крок за кроком, розкриваючи свої власні мож	
ливості.

«Мистецтво». Так, це слово справді проб	
лемне. Воно стільки разів було вже вживане і
переосмислене. Причому нові значення не
заміняли попереднього, а тільки розширюва	
ли його. Сьогодні, схоже, мистецтво означає
питання авторства та майнових прав. Межа
між мистецтвом і життям дедалі розмиваєть	
ся. Дуже легко при цьому впасти в тотальний
ціннісний релятивізм. Не варто. Мені б
хотілося, щоб мистецтво було для всіх, а не
тільки для фахівців, які самі з того тішаться. Я
вважаю, що всі люди мають творчі здібності,
так само, як усі здатні відчувати красу і мають
потребу в естетичному досвіді. Погодьмося,
що це притаманні людині здібності, які можна
розвинути та зростити. Якби це не було при	
таманне людині, хіба б нам хотілося ставити
квіти у вази на столі? 
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Можна озирнутися у сиву історію,
скажімо, на 30 тис. років назад, і побачити, що
люди навіть тоді виготовляли естетично ви	
шукані речі, які в ті часи служили для
магічних церемоній, але естетика при цьому
була на першому місці.

На моє переконання, для дітей дуже важ	
ливо працювати з основними матеріалами, ос	
новними кольорами та формами, світлом і
тінню. Вони мають відчувати кольори – бла	
китний, червоний, жовтий. Відчувати, малю	
ючи пензлем, чорний колір, вагу чорної туші в
порівнянні, скажімо, зі звичайним чорнилом.
Коли ми розробляємо різні мотиви, я завжди
наголошую, що кожен повинен шукати осо	
бисте вирішення і не намагатися догодити
іншим. Якщо це робити часто, то, зрештою,
воно стане звичкою. 

У колі юних художників породжуються
також відчутя розуміння та сприйняття ху	
дожньої мови інших. Адже мистецтво – це
мова. Але, можливо, найособистіша мова
кожної окремої людини. У школі ми пра	
цюємо більше не над картинками природи, а
над малюнками, що надихнули міфи, леген	
дами та літературними творами, на теми, які
хвилюють учнів у повсякденному житі. Та	
кож ми присвячуємо багато часу тим нес	
подіваним ефектам, які дають використову	
вані нами матеріали. Важливо зрозуміти, що
малюнок живе своїм власним життям, тобто
являє собою якусь нову сутність, якій не
потрібно доводити своє право на існування,
будучи простим віддзеркаленням чогось із
навколишнього світу. 

З цієї нагоди я завжди розповідаю історію
про Пікассо, до якого в поїзді звернувся сусіда: 

– Мені не подобаються ваші картини. Ко	
ли ви малюєте жінку, то в якийсь дивний і

огидний спосіб спотворюєте їй обличчя та
тіло. Жодна жінка так не виглядає.

– А як виглядає жінка? – поцікавився, в
свою чергу, Пікассо. 

Повагавшись, супутник митця дістав га	
ман, витяг звідти фото своєї дружини й прос	
тягнув Пікассо. Той розглянув маленьку фо	
тографію і, тримаючи її в руках, зауважив:

– Хіба ця жінка не надто маленька та
пласка?

Коли йдеться про педагогічне виховання,
то дуже важливо, щоб діти, розглядаючи кар	
тини митців, пов'язували їх зі своїм власним
досвідом. Один із поширених способів – це
перемальовувати картини, витлумачуючи те,
що бачите. 

Звичайно, не менш поширений спосіб –
розповісти про живопис і пояснити, чому ми	
тець помістив якусь маленьку собачку на
стільці поза певним персонажем. Це знання
сприяє оживленню сплячих скарбів у наших
музеях. Не менш важливо, щоб діти самі вит	
лумачували та обговорювали художні твори.

Розуміння та сприйняття різних мистець	
ких поглядів є дуже цінним. Частково це сто	
сується сприйняття метафізики, містики, ок	
ремих художніх підходів та практики. Це є
питанням етики, питанням свободи. Звичай	
но, неможливо все зрозуміти, так само, як усе
не може подобатись, але можна все сприйня	
ти й визнати. Мистецтво і толерантність ідуть
пліч	о	пліч.

Як я казав вище, мистецтво і потреба в ес	
тетичному досвіді глибоко закорінені в
людській душі, тому надзвичайно важливо
дати можливість кожному розвинути в собі ці
потенційні здібності. Це зробить нас тільки
щасливішими, здоровішими й більш відпо	
відальними людьми.
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Шведські концерти – це державна організація, яка щорічно проводить
майже 40 гастролей і 700 концертів, переважно в жанрі класичної музики,
джазу і народної музики.

Дедалі більшого значення для Шведсь	
ких концертів набувають два напрямки
діяльності: музичний обмін з іншими
країнами й підтримка музичного життя
Швеції через співпрацю з іншими ор	
ганізаціями, організацію концертних гастро	
лей, підтримку музичних фестивалів, за	
ходів тощо. Обидва напрямки передбачають
розробку великих проектів, планування та
реалізацію їх спільно з провідними культур	
ними організаціями та закладами Швеції. 

Головним пріоритетом Шведських кон	
цертів є забезпечення шведській публіці дос	
тупу до високоякісних музичних вистав.
Особливий наголос робиться на охопленні
дітей і молоді. Шведські концерти підтриму	
ють насамперед музичні жанри, що існують
поза комерційною індустрією, такі як кла	
сична і сучасна серйозна музика, фольклор	
на музика і музика народів світу, сучасний
джаз та музичні імпровізації – часом у до	
сить нетрадиційному поєднанні з іншими
формами художнього вираження, як от
Найрізноманітніші художні колективи отри	
мують запрошення на концерти й гастролі –
від інструментальних виконавців і співаків
до великих хорів та оркестрів. Усі гастролі й
проекти Шведські концерти здійснюють у
тісній співпраці з місцевими й регіональни	
ми музичними організаціями.

Шведські концерти просувають шведсь	
ку музику і шведських композиторів та му	
зикантів за кордон. Водночас шведській
публіці представляють іноземних музи	
кантів, маючи на меті в обох випадках пог	
либити розуміння музичних традицій крізь

національні кордони. Прикладом цього мо	
же бути трирічний проект «Музичні зв'яз	
ки», у якому Швеція здійснює обмін вико	
навцями в різних жанрах із п'ятьма країна	
ми Південно	Східної Європи: Боснією, Гер	
цеговиною, Хорватією, Македонією,
Сербією і Чорногорією (до здобуття остан	
ньою незалежності – прим. ред.) та Сло	
венією. Проект «Музичні зв'язки» розпо	
чався 2004 року й триватиме до 2007 року. 

Інший міжнародний проект – найбіль	
ший у світі Музичний табір «Етно» –
щорічна зустріч у Швеції молодих вико	
навців народної музики з різних країн. Учас	
ники зустрічі грають народну музику своїх
країн, вчать одне одного і виступають колек	

Шведські концерти



тивом у фестивальних концертах. Для моло	
дих шведських музикантів – школярів і сту	
дентів – Шведські концерти пропонують
участь в Оркестер Нурден – Скандинавсь	
кому оркестрі, у якому грають молоді музи	
канти скандинавських країн віком від 15 до
25 років. Щоліта вони гастролюють із висту	
пами під керівництвом відомого у світі 
диригента.

Шведські концерти утримують історич	
ний концертний зал Нюбрукайєн 11 у
центрі Стокгольма, в якому є також мала
сцена для концертів шведської народної му	
зики та музики народів світу. І велика, і ма	
ла сцени користуються попитом в організа	
торів як національних, так і міжнарод	
них концертів та музичних заходів. 
У приміщенні винаймають офіси різні
шведські музичні організації та художні 
колективи. 

Одним із підрозділів Шведських кон	
цертів є провідна шведська компанія звуко	
запису «Капріче рекордз». Уже понад 30
років ця компанія випускає і записує кращі
взірці шведської музики. На компакт	дис	
ках «Капріче рекордз» можна знайти записи
видатних шведських композиторів і музи	
кантів, що виконують класичну та сучасну
музику, оперу, джаз, народну музику. Такі
серії, як «Музика Швеції» та «Народна му	
зика у Швеції» відомі в усьому світі.

До складу Шведських концертів входить
також «Кроумата», всесвітньо відомий ан	
самбль перкусіоністів із своїм власним
приміщенням та організація EMS (Електро	
акустична музика у Швеції) зі студіями, де
можуть працювати композитори чи прово	
дитися різні навчальні програми. 

2005 року Шведські концерти організува	
ли загалом 631 музичний захід у Швеції, тоб	
то на 3% більше, ніж попереднього року. 134
заходи були присвячені камерній музиці, 33
представляли симфонічні оркестри чи ве	
ликі художні колективи, 10 концертів були
виступами хору, 113 концертів мали у прог	
рамі сучасну музику, 110 – джаз, 206 –
шведську народну музику чи музику народів
світу. Ці концерти відвідали 130 745 осіб.

Окрім того, 122 концерти були організо	
вані за межами Швеції. Їх відвідали 44 919
осіб. У 2005 році «Капріче рекордз» випус	
тила 16 нових альбомів у різних жанрах, де	
які з них складалися з двох і більше ком	
пакт	дисків. 

Протягом 2005 року доходи Шведських
концертів сягнули 99,2 млн. шведських
крон: 70% склали субсидії з державного
бюджету, решта 30% – надходження від про	
дажу квитків і музичних записів та спон	
сорські внески. 
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Урядовий законопроект «Увага до кіне	
матографа», тобто нова шведська політика в
галузі кіно, встановлює спільну відпо	
відальність за кінематограф. Згідно із зако	
нопроектом, нова угода про кіно зосереджу	
ватиметься на підтримці виробництва швед	
ських фільмів і певній підтримці поширення
та показу кінопродукції у Швеції, в той час як
держава відповідатиме за фінансування
інших завдань Фонду Шведського інституту
кінематографії, головним чином у сфері роз	

витку кінематографічної культури. Законо	
проект пропонує також, щоб діяльність
Шведського інституту кінематографії, за ви	
нятком діяльності, пов'язаної з розподілом
коштів на основі угоди, підпорядковувалась
правилам публічного доступу до офіційних
документів. Наступною пропозицією є те,
щоб сторони угоди про кіно так само, як і
раніше, звільнялися від сплати податків на
прибуток на суму відрахувань і внесків до
Шведського інституту кінематографії.

Модель угоди про кіно між державою і
кіноіндустрією застосовується у шведській
політиці в галузі кіно з 1963 року. Починаю	
чи з 1993 року, окремі телекомпанії також
стали учасниками угоди. Попередня угода
від 2000 року передбачала об'єднання всіх
коштів на кіно: як на кіновиробництво і роз	
повсюдження, так і на розвиток кінематог	
рафічної культури. Тепер запропоновано
поділити відповідальність за провадження

політики в галузі кіно, з одного боку – нова
угода про співфінансування, з другого –
бюджетна підтримка заходів, що не входять
до угоди. Органом, який адмініструє і розпо	
ряджається коштами на забезпечення
політики в галузі кіно, є Фонд Шведського
інституту кінематографії. Окремі кошти на
виробництво короткометражних фільмів
виділяє також Комісія з надання грантів у
галузі мистецтва.

Нова шведська політика в галузі кіно

Міністерство освіти, науки та культури
Швеції, листопад 2005 р

Стислий виклад урядового законопроекту

Передумови

Урядовий законопроект прописує Угоду
про кіно 2006 року, дія якої охоплює період
2006	2010 років. Ця угода вступила в дію 
15 вересня 2005 року між державою,
Асоціацією кінопрокатників Швеції, Асо	
ціацією кіновиробників Швеції, Асоціацією
шведських кінодистриб'юторів, Шведським
телебаченням, Телекомпанією TV4 (гро	
мадське телебачення), Асоціацією центрів

тверезості, Національною федерацією на	
родних парків і громадських центрів,
Асоціацією дистриб'юторів шведського
кіно, Акціонерним товариством «Модерн	
тайм груп Ем	ті	джі», Акціонерним товари	
ством «Канал 5» та Акціонерним товарист	
вом «Більше розваг». Останні чотири учас	
ники долучилися до угоди вперше. 

Угода про кіно 2006 року



Сторони погоджуються, що метою угоди є:
підтримка та заохочення відновлення і

розвитку вартісного шведського кіно, поши	
рення і показ кіно у Швеції;

робота з утвердження шведського кіно
як індустрії, що динамічно зростає;

поліпшення умов праці кінорежисерів	
жінок;

подолання незаконного використання
фільмів у будь	якому екранному форматі;

сприяння тому, щоб шведське кіно
відображало всю Швецію;

сприяння тому, щоб шведське кіно до	
сягало ширшої аудиторії в усіх екранних
форматах як у Швеції, так і за кордоном;

збільшення числа відвідувань кіноте	
атрів у Швеції.
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Мета угоди

Угода охоплює виробництво шведських
фільмів і певну підтримку в розповсюдженні
та показу кіно у Швеції. До підтримки кінови	
робництва входить фінансування художніх
фільмів, фільмів для дітей і молоді, коротко	
метражних і документальних стрічок, а також
розвиток виробництва. Ця підтримка охоп	
лює також зв'язки з громадськістю на завер	
шальному етапі виробництва і субсидії
регіональним центрам кіновиробництва. 

Підтримка в розповсюдженні та показу
кіно у Швеції складається з фінансування
виходу фільмів на екран, копіювання і суб	
сидій кінотеатрам. Спеціальні субсидії нада	
ються на вихід нових шведських фільмів на
міжнародний екран. 

Угода визначає також спеціальну форму
підтримки на подолання незаконного викорис	
тання фільмів у будь	якому екранному форма	
ті. Частина коштів за угодою використовується
також на сплату внесків за участь у міжнарод	
них організаціях, таких як Євромаж, Сканди	
навське кіно і Телевізійний фонд (NFTF).

Згідно з угодою, збільшено фінансування
виробництва художніх фільмів, фільмів для

дітей і молоді, короткометражних та докумен	
тальних стрічок. Спеціальну увагу приділено
анімаційному кіно. Збільшено фінансування
на розвиток виробництва і зв'язок із гро	
мадськістю на завершальному етапі виробни	
цтва. До розвитку виробництва входить
підтримка «теплиць» кінематографістів, про	
ектів для сценаристів, продюсерів і режисерів,
бізнес	підтримка незалежних продюсерів.
Збільшено субсидії регіональним центрам
кіновиробництва з метою сприяти розвитку
регіонів. Також збільшено фінансування
копіювання стрічок, щоб дати можливість
кінотеатрам у малих громадах показувати нові
фільми й пропонувати ширший репертуар.
Субсидії кінотеатрам не пов'язують із розвит	
ком технологій і надають у тих місцевостях, де
це необхідно. Вихід фільму на екран підтри	
муватимуть лише після перевірки потреби в
цьому. Разом з тим збільшено субсидіювання
виходу на міжнародний екран, щоб підтрима	
ти шведське кіно в інших країнах. 

Кошти на боротьбу з піратством у галузі
кіно спрямовують на подолання незаконно	
го використання фільмів. 

Обсяг і зміст угоди

У кожному розділі угоди окреслено чіткий
ґендерний підхід. Усі сторони погоджуються
докладати зусиль для підвищення ґендерної
рівності в галузі кіно. Метою є досягнення рів	
ного розподілу в кіновиробництві між чолові	
ками й жінками. Частка жінок на головних ро	
лях у кіновиробництві має зрости протягом дії
угоди. Не пізніше, ніж за рік до завершення дії

угоди кожна стать має бути представлена що	
найменше на рівні 40% у підтриманих проектах
як сценаристи, продюсери й режисери. Це по	
ширюється на такі категорії кінопродукції, як
художні фільми, фільми для дітей і молоді, ко	
роткометражні й документальні стрічки.

Щороку Інститут кінематографії має
звітувати про розподіл посад сценаристів,

Ґендерний підхід у галузі кіно



Урядовий законопроект визначає також
напрямок заходів, що мають здійснюватись
за державного фінансування. До цих за	
ходів, спрямованих переважно на розвиток
кінематографічної культури, входять:

регіональні ресурсні кіно	, відео	
центри;

кіно у школах;
кіноархіви, Кіноматека, Ґренґезберзь	

кий кіноархів; 
міжнародна діяльність;
субтитрування та усний переказ

фільмів і відео для людей із поганим зором;

підтримка і заходи з просування і по	
ширення вартісного кіно – включаючи
підтримку  демонстраційних організацій,
кінофестивалі та розповсюдження і показ ко	
роткометражних та документальних стрічок.

У межах дій поза угодою про кіно уряд
Швеції визначив у своєму законопроекті,
що Шведський інститут кінематографії му	
сить протягом 2006 року скласти план дій
спільно з відповідними галузевими ор	
ганізаціями щодо підтримки й розвитку
цифрового кіно у Швеції з погляду рента	
бельності й перспективності.
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Політика в галузі кіно поза межами угоди

Угода про кіно, унікальна для Швеції, є
широким договором, який фінансують дер	
жава, кіноіндустрія і кілька телекомпаній.

Згідно з проектом бюджету на 2006 рік,
держава має виділити на реалізацію політи	
ки в межах угоди про кіно 175 млн. шведсь	
ких крон 2006 року і 180 млн. 2007 року. По	
чинаючи з 2008 року, держава має виділяти
на цю мету 185 млн. шведських крон
щорічно. Загальна сума надходжень до
Шведського інституту з державного бюдже	
ту та інших сторін угоди має скласти 2006
року 337 млн. шведських крон. Окрім того,
угода гарантує, що телекомпанії спрямову	
ватимуть щонайменше 58 млн. шведських

крон щороку на співфінансування, спільне
виробництво і придбання прав показу нових
шведських художніх фільмів та нових ко	
роткометражних і документальних стрічок
шведського виробництва. 

На завершення держава виділяє 115 млн.
шведських крон 2006 року на політику в га	
лузі кіно поза межами угоди. Протягом 2007	
2008 років ця сума зростатиме на 5 млн. крон
щороку й становитиме, починаючи з 2008 ро	
ку, 125 млн. шведських крон на рік. 

Загалом, фінансування шведського кіно
становитиме 530 млн. шведських крон на
рік, коли система запрацює в повному 
обсязі. 

Фінансування політики в галузі кіно

Згідно із запропонованими поправками
до Закону Швеції «Про таємницю», правила
публічного доступу до офіційних доку	
ментів мають поширюватись на ту частину
діяльності Шведського інституту кінематог	
рафії, що відбувається за межами угоди про

кіно, а отже, фінансується винятково за ра	
хунок бюджетних коштів. Поправки до зако	
ну стосуватимуться документів, отриманих
чи виданих Шведським інститутом кінема	
тографії, починаючи від 1 січня 2006 року.

Доступ громадськості до офіційних документів

Запропоновані поправки до Закону
Швеції «Про податки» передбачають, що
сторони угоди про кіно 2006 року так само

звільнятимуться від сплати податків на при	
буток на суму відрахувань і внесків до
Шведського інституту кінематографії.  

Звільнення від податку на прибуток

продюсерів і режисерів між чоловіками й
жінками у кінопроектах, що здобули
підтримку, і про середнє фінансування
фільмів, де на таких ролях зайняті цілкови	
то або здебільшого чоловіки чи жінки. Так

само Інститут мусить звітувати про склад
решти групи в цих проектах. Звіт повинен
містити також інформацію про кошти, які
використовують регіональні центри кінови	
робництва на фінансування проектів. 
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Бібліотеки та книговидання у Швеції

Стислий аналіз за матеріалами 
Національної ради з питань культури Швеції

2004 року книжки  у Швеції видавали по	
над 2000 бібліотек, бібліотечних філій, кни	
гомобілів та інших зовнішніх пунктів обслу	
говування. Бібліотечні філії склали понад
1000 зовнішніх пунктів обслуговування того
року. Кількість бібліотечних філій відчутно
скоротилася з 1990	х років, й ця негативна
тенденція тривала в 2004 році. Водночас
зросло число шкільних бібліотек і пов'язаних
із ними бібліотечних філій. 

З 1980	х років кількість засобів масової
інформації зросла на майже 6 млн., з яких 
2 млн. склали аудіовізуальні засоби, решту –
друковані. З 2000 року скорочується
кількість друкованих носіїв інформації, але
відчутно зростає – аудіовізуальних засобів.

Починаючи від середини 1990	х років,
кількість книжок, що їх беруть у бібліотеках,
скоротилася, особливо це позначилося на ху	
дожній літературі для дорослих. Це скоро	

чення тривало і в 2004 році. Протягом ос	
танніх десятиліть аудіовізуальні носії корис	
тувалися більшим попитом, їх дедалі більше
замовляли в бібліотеках, але 2004 року
кількість замовлень уперше з 1980	х років
зменшилась.

Якщо зіставити кількість замовлень за	
собів масової інформації у бібліотеках із наз	
вами, то кожну назву замовляли в середньому
1,6 рази. Аудіовізуальні носії користувалися
більшим попитом – кожен із них замовляли
3,7 рази на рік. Кожну книжку замовляли 1,5
рази, книжки для дітей – 2,1 рази на рік. 

Існують значні регіональні відмінності в
ключових показниках: ціні, асортименті кни	
жок, кількості замовлень. Можливо, це пояс	
нюється структурними відмінностями, як от
демографія, фінанси, культура. А проте, це
може пояснюватись і політичними пріорите	
тами, і методами роботи. 

Дані про видавничу діяльність спираються
на інформацію, надану Асоціації шведських
видавців 77 (2003 року) і 74 (2004 року) книж	
ковими видавництвами Швеції, які є членами
цієї асоціації. Обсяг продажу роздрібним тор	
говцям повторив 2004 року рекордний рівень
2002 року, а саме 1,7 млрд. шведських крон.
Збільшився обсяг і прямого продажу від 853
млн. крон у 2003 році до 866 млн. крон у 2004
році. Водночас експорт шведських книжок за
кордон скоротився з 116 млн. крон 2003 року
до 91,4 млн. крон 2004 року. 

Головними роздрібними продавцями кни	
жок у 2003 і 2004 роках були книгарні – 47% і
49% відповідно. На клуби книголюбів припа	

ла найбільша частка прямого продажу – 80% 
і 79% відповідно. Продаж художньої літерату	
ри в 2003	2004 роках залишався сталим, на
рівні 860 млн. шведських крон, хоч трохи ско	
ротився порівняно з 2002 роком. Продаж не	
художньої літератури 2003 року збільшився
порівняно з 2002 роком із 692 млн. крон до 820
млн., але 2004 року скоротився до 752 млн.
крон. Продаж книжок для дітей і молоді склав
265 млн. шведських крон у 2002 році, 380 млн.
у 2003 році і 390 млн. крон у 2004	му. Звіт про
продаж аудіо	книжок (звукових книжок)
уперше був складений 2002 року – 76 млн.
шведських крон, 2003 року цей обсяг сягнув
79 млн. крон, а 2004 року – 96 млн. крон. 

Публічні бібліотеки

Видавнича діяльність



За період 1998	2004 років видавництва	
члени Асоціації шведських видавців збіль	
шили випуск своєї продукції на 18%. Таке
зростання відбулося переважно протягом
останніх двох років. Обсяг продажів цих ви	
давництв за вказаний період зріс на 35%.
Вдвічі зросли продажі книжок для дітей і
юнацтва, на 29% творів нехудожньої та на
18% художньої літератури.

Майже 80% продажів 2003	2004 років
склали надходження від нових назв, решта –

від передруків. Загальна кількість нових
назв і нових видань у Швеції склала 4 039 у
2003 році і 4236 – у 2004	му. Співвідношен	
ня між категоріями практично залишалося
незмінним у 2003 і 2004 роках: приблизно
35% нехудожньої літератури, 30% творів ху	
дожньої літератури і 30% творів для дітей і
юнацтва. У період між 1998 і 2004 роками
частка нових книжок (нових назв) для дітей
і юнацтва збільшилась, а частка нехудожньої
літератури скоротилась. 
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Підтримка видавничої діяльності скла	
дає частину коштів, які Національна рада з
питань культури Швеції розподіляє на літе	
ратуру з метою сприяти розмаїттю та якості
в книжковій галузі. Заявку на допомогу мо	
жуть подавати видавці, що працюють у
Швеції. Кошти вони отримують після вихо	
ду книжки. З 1999 року видавці могли отри	
мувати кошти на розповсюдження книжок,
але з 2002 обсяг цієї допомоги видавництвам
скорочено, оскільки кошти на розповсюд	
ження надають тепер книгарням. 

Загальний обсяг підтримки книговидав	
ничої діяльності становив у 2004 році 35 млн.
шведських крон порівняно з 30 млн. 2003 ро	
ку. Майже 20% наданих у 2004 році коштів
були розподілені за такими категоріями: нова
шведська художня література, переклади
творів художньої літератури шведською мо	
вою, нехудожня література і твори для дітей
та юнацтва. У 2003 і 2004 роках кількість по	
даних заявок на допомогу становила 1 448 і
1568 відповідно. Щороку схвалюють майже
половину поданих заявок. 

Підтримка видавничої діяльності
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Лише 2 % населення у світі користують	
ся Інтернетом. (за даними 2000 року, тепер
близько 6% – прим. редактора)То навіщо ж
бібліотекам для дітей піклуватися про те,
щоб юні читачі мали доступ до Інтернету?
Як на мене, відповідь очевидна. Нашим зав	
данням є надання однакових можливостей в
отриманні інформації кожному, незалежно
від статків, місця проживання чи засобів ма	
сової інформації. Бібліотеки відриті для

всіх, а ми є фахівцями з питань пошуку
інформації. Інтернет є лише одним із нових
шляхів поширення інформації й певною
мірою найдемократичнішим шляхом.

Конвенція ООН про права дітей визна	
чає правила і підстави для оснащення Інтер	
нетом бібліотек для дітей. (Єдиними країна	
ми, що не підписали Конвенцію, є Сомалі та
США). У статтях 13 і 17 Конвенції містять	
ся необхідні положення.

Інтернет у бібліотеці для дітей –
можливості, проблеми та правила

Катарина Дорбел

1. Дитина повинна мати право на сво	
боду вираження; це право повинне включа	
ти в себе свободу на пошук, отримання й пе	
редачу будь	якої інформації та ідей через

усі кордони в усній, письмовій, друкованій
чи образотворчій формі або за допомогою
будь	якого засобу масової інформації на
вибір дитини.

Стаття 13

1. Держави	учасниці визнають важ	
ливість тієї ролі, яку відіграють засоби масо	
вої інформації, й повинні забезпечити дос	
туп дитини до інформації та матеріалів із

різноманітних внутрішніх та зовнішніх дже	
рел, зокрема тих, що сприятимуть її суспіль	
ному, духовному та моральному піднесен	
ню, фізичному та психологічному стану.

«держави	учасниці повинні забезпе	
чити, щоб усі школи Європейського Союзу
мали доступ до Інтернету та мульти	
медійних ресурсів до кінця 2001 року і щоб
усі вчителі, які цього потребують, навчили	
ся користуватися Інтернетом та мульти	
медійними засобами до кінця 2002 року;

держави	учасниці повинні забезпечи	
ти загальний електронний доступ до голов	
них базових публічних служб до 2003 
року».

Окрім того, ЄС заявив, що Європейська
Комісія та держави	учасниці мають стежити
за тим, щоб форма та зміст усіх публічних
Web	сторінок були доступні навіть для
інвалідів. Робочий план передбачає також,
що публічна інформація має бути доступ	
ною в Інтернеті для всіх – людей похилого
віку, інвалідів, дітей та молоді.

У Швеції ми вже значно просунулися
вперед. У більшості шкіл є комп'ютери та
Інтернет. У найгіршому випадку є один

Стаття 17

Європейський Союз недавно висунув нові цілі для створення «е4Європи
(електронної Європи), інформаційного суспільства для всіх» (Робочий план 
«е4Європа»)



комп'ютер на школу, без підключення до
Інтернету, в найкращому – по комп'ютеру на
учня (http://www.skolverket.se/skolnet/).
Держава вклала багато грошей у те, щоб нав	
чити викладачів користуватися новою тех	
нологією в класі. Мета цього – використати
та розвинути нові методи навчання за допо	
могою комп'ютерів та Інтернету. 

А як справи у дітей удома? 87% дітей віком
9	14 років у Швеції мають доступ до комп'ю	
тера вдома, але тільки 40% користуються ним
регулярно. Чи, принаймні, так стверджують.
(Статистичні дані за 1999 р. – джерело:
«Нордіком» – www.nordicom.gu.se)

63% всіх дітей мають комп'ютер удома
(найвищий відсоток належить родинам із

дітьми шкільного віку (85%) та випускни	
кам шкіл. Не простежується особливої
різниці в географічних умовах. 74% тих, хто
має комп'ютер, мають також Інтернет. (47%
шведів мають Інтернет удома). Трохи менше
мають електронну пошту.

Але треба пам'ятати, що звернення до
Інтернету становить лише 9% часу, який діти
присвячують різним засобам масової інфор	
мації. Причому за рахунок часу, проведеного
в Інтернеті, скорочується не час читання, а
час, коли діти дивляться телевізор. Інтернет
є одночасово і читанням, і письмом.

Я також переконана, що завдяки міжна	
родній електронній мережі зросте зацікав	
лення до вивчення іноземних мов.

Шведські діти – справжні читачі. 86 % дітей
віком 9	14 років прочитують за тиждень одну
книжку. Ця частка зменшується у категорії
дітей віком 15	24 роки до 65 %. До прочитаних
книжок входять і шкільні підручники. Така
пропорція має незначну тенденцію до змен	
шення. Дівчата більше читають за хлопців.

Якщо розглядати читання нехудожньої
літератури, то одну книжку за тиждень прочи	
тують 55 % дітей віком 9	14 років (47 % хлопців
і 57 % дівчат) і 36 % дітей віком 15	24 роки.

Що діти роблять в Інтернеті?
У нас бракує досліджень про пошуки

дітей в Інтернеті. Але деякі опитування у
Швеції таки були зроблені.

По	перше, що діти роблять за комп'юте	
ром?

Дев'яти	чотирнадцятилітні діти грають
переважно в комп'ютерні ігри, а п'ятнадця	
ти	дев'ятнадцятирічні користуються Інтер	
нетом.

Жінки більше шукають факти, а чоловіки
грають в ігри. Більше різниці в часі, який
обидві статі проводять в Інтернеті, немає.

Жінки є навіть палкішими користувачами
Інтернету, згідно з новими дослідженнями,
опублікованими в США.

Серед цих статистичних даних я пропусти	
ла один показник – завантаження. Бо саме цим,
наскільки мені відомо, вони займаються біль	

шу частину часу. Завантажують програми – 
і вільні програмні засоби, і патентовані програ	
ми, малюнки й, головним чином, музику. Мож	

А як у школі?
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Статистичні дані про читання:

9�14 років 15�24 роки

Електронна пошта 63% 67%

Пошуки фактів 20% 37%

Ігри 29% 14%

Розмови 14% 18%

Новини 16%

Газети/журнали 16%

9�14 років 15�24 роки

Пошуки фактів 67% 70%

Електронна пошта 32% 41%

Ігри 10% 2%



ливо, ви чули про Napster – чудову програму
для меломанів і жах для компаній звукозапису.
Napster – це наче велетенська база даних з му	
зичними файлами у форматі mp3, що його ви	
користовують тисячі й тисячі персональних
комп'ютерів, включаючи й мій власний. Можу

запевнити, що Napster підвищив зацікавлення
молоді музикою. Компанії звукозапису люту	
ють і, зрозуміло, прагнуть закрити Napster.
Певною мірою я можу їх зрозуміти, але от що
цікаво: продаж компакт	дисків збільшився 
цього року на 27 %.
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Як ви бачили, у використанні Інтернету
вдома переважає електронна пошта. Серед

молоді дуже поширено мати свою адресу як
«гарячу лінію» (Hotmail	address).

Електронна пошта

Чати вже тривалий час є темою дискусій.
Чи потрібно дозволити дітям розмовляти в
бібліотеці та школі? Дехто за, дехто проти. 

Скажімо, докази на користь дозволу такі:
Тривалий час дівчата цікавилися мен	

шою мірою комп'ютерами та Інтернетом, ніж
хлопці, а от розмовляти любили завжди.
(Хлопці більше цікавляться іграми в режимі
«онлайн», а ці ігри часто включають у себе
комп'ютерну розмову для того, щоб вести
гру. Хлопці також є більшими користувача	
ми системи ICQ). ICQ – це форма розмови в
режимі «он	лайн», коли можна вибрати тих, з
ким є бажання спілкуватись. Отримавши но	
мер, можна повідомити його друзям і після
уроків, виконуючи домашнє завдання, знову

зустрітися з ними за допомогою комп'ютера.
Це спілкування нагадує телефонну розмову,
але в письмовій формі. Діти використовують
у розмові жахливі скорочення, що свідчить
про їхню винахідливість. При цьому дорос	
лим, як я, дуже важко розгадати ці скорочен	
ня. ICQ дозволяє також зв'язатися з науков	
цями та експертами, котрі можуть допомогти
дітям у виконанні домашнього завдання.

Комп'ютерна розмова дає можливість
спробувати себе в різних ролях. Скажімо,
дуже цікаво на якийсь час поміняти свою
стать чи вік. Можна вести розмову чи вис	
ловлювати власну думку, нічого не боячись.
Торкатися тих питань, що їх за інших обста	
вин не наважилися б обговорювати.

Комп'ютерна розмова (Chat)



Тих, хто цікавиться цими проблемами, я
можу відіслати до реферату, написаного
шведським дослідником про дітей, кіборгів
та кіберпростір – про комп'ютерні ко	
мунікації у світі дітей: Abstract. Patrick
Hernwall, Stockholm University, 1999,
http://www.ped.su.se/~hernwall/a.html

Також треба роз'яснити дітям окремі
тонкощі, пов'язані з веденням комп'ютерної
розмови. Зокрема, порадити не називати
своє справжнє ім'я чи свій справжній вік, що
може допомогти вирахувати їхню адресу. У
Швеції були випадки переслідування дітей
людьми, з якими вони вели комп'ютерну
розмову. Чоловіки спокушали в такий
спосіб неповнолітніх дівчат. На жаль, трап	
лялися й випадки сексуального домагання.

Пам'ятайте, що анонімність у комп'ю	
терній розмові зовсім не є цілковитою
таємницею. Якщо докласти зусиль, можна
простежити комп'ютер, з якого ведеться роз	
мова. А що кожен комп'ютер стоїть десь удо	
ма і підключений до мережі, то досить легко
вирахувати особу, яка веде розмову. Діти
мають про це знати.
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Розглядаючи дані невеликого досліджен	
ня на тему «Діти та Інтернет», проведеного у
Швеції, я звернула увагу на те, що діти не ви	
користовують список електронних адрес
(лінків). У своїх пошуках вони звертаються
безпосередньо до таких комунікаційних
вузлів, як Altavista, Hotbot чи Yahoo. Дуже
часто це виливається у надто велику та роз	
логу інформацію англійською мовою. На	
шим завданням є спрямувати їх на дуже доб	
ру добірку лінків, створених спеціально для
дітей. Ми можемо підказати їм вітчизняні
системи пошуку. До речі, я знайшла також
кілька українських пошукових систем. У
Швеції є кілька пошукових систем, що доз	
воляють знайти сайти винятково шведською
мовою. Також є пошукова система, керована
Королівською бібліотекою, де зібрані тільки
шведські сайти. Але жодна з цих пошукових
систем не має спеціального діалогового ре	

жиму (інтерфейсу) для дітей. Єдина пошу	
кова система для дітей – це Yahooligans, але
вона англомовна і надто заамериканізована,
щоб бути для нас корисною.

Ми можемо ще навчити дітей вести пошук
у системі Net, робити його більш визначеним,
застосовуючи лапки, знаки «плюс» і «мінус».
Але для цього мусимо самі оволодіти техно	
логією. Пошукові системи, окрім того,
відрізняються за матеріалом, який можна у
них знайти. Необхідно їх вивчити, щоб це зна	
ти. Без системи Hotbot, приміром, я б не змог	
ла знайти всі лінки до українських сайтів. 

Національна агенція освіти пропонує
набір лінків, підібраних бібліотекарями та
вчителями. Але більшість з них розраховані
на учнів середніх та старших класів. Ось чо	
му я почала збирати лінки, розраховані на
дітей 7	12 років на сайті дитячої бібліотеки в
Інтернеті.

Пошук інформації

Сьогодні у Швеції ми докладаємо знач	
них зусиль, щоб привчити дітей та молодь до
критичної оцінки інформації, отриманої з
Інтернету. Діти вже знають, що не все, що по	
ширюється за допомогою електронної ме	
режі, є правдою. Чим більше ви працюєте з
Інтернетом, тим більше в цьому переко	

нуєтесь. Національна агенція освіти
(http://www.skolverket.se/english.shtml)
працює нині над проектом, назву якого мож	
на перекласти як «Перевір джерело». Цим
проектом керує бібліотекар. А мета проекту
полягає в тому, щоб показати методику кри	
тичної оцінки джерел в електронній мережі.

Потреба в базових знаннях користувача



Скажімо, важливо знати:
Хто стоїть за певним сайтом?
Як обслуговується сайт – чи регулярно

поновлюється, коли вперше був завантажений?
Чи достовірний зміст, чи факти вигляда	

ють правдивими? Чи можна порівняти з якимсь
іншим сайтом, щоб перевірити достовірність?

Це дуже важкі питання для маленьких
дітей, однак ми мусимо привчити їх до кри	
тичної оцінки. Щоправда для багатьох сайтів
дуже складно знайти відповіді на ці запитан	
ня, це вимагає великого терпіння, якого ди	
тині бракує. Як бракує і мені самій – я прос	
то кидаю це, і край.
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Інтернет стимулює та надихає до літературної творчості

Існує гостра потреба, особливо серед мо	
лоді, в можливості надрукувати власні твори –
романи, вірші чи оповідання. Звичайно пос	
тає питання, де і як можна надрукувати свої
твори. Поширеним і легким шляхом стала
можливість видрукувати їх і завантажити у
вигляді електронного тексту (е	книжки).
Важче отримати гонорар. Я почула, що
Стівен Кінґ виставив свій останній роман,
який прагне опублікувати розділ за розділом
в електронній мережі. Тільки 25 % плати за
пересилку. І все ж, так само як у випадку з
музикою, електронна мережа дає можливість
продемонструвати свої здібності. Шістнад	
цятирічний юнак із маленького шведського
селища дає свої нові прозові та поетичні тво	
ри на якийсь сайт. Їх безкоштовно заванта	
жують і безкоштовно «скачують».

Кількість електронних журналів, що отри	
мують вірші та оповідання від юних авторів,
дедалі зростає. Відкрити новий такий журнал
зовсім не складно. Потрібен тільки час.

Діти та, звичайно, дорослі, для яких
шведська мова не є рідною, читають газети та
журнали, що видаються на їхній батьківщині.
Чудовим місцем, де можна знайти лінки до
журналів та газет усього світу, є «Кіоск»
(http://www.esperanto.se/kiosk).

Я знайшла понад 30 українських видань.
На жаль, зовсім мало для дітей. Міжнародна
бібліотека в Стокгольмі поставила собі за
мету надавати корисні сайти дітям, які не
розмовляють шведською мовою. Інтернет
став справжньою революцією для імміґран	
тів та біженців, які живуть у Швеції. Він дав
їм можливість не втрачати контакт із бать	
ківщиною та рідною мовою.

Торік я спілкувалася зі шведською шко	
лою в Австралії. Вони використовують мій
сайт, щоб знайти факти про Швецію. У них
бракує книжок, тому вони дуже цінують мож	
ливості електронної мережі. Цього року я пра	
цюватиму зі шведськими дітьми у Шрі	Ланці,
чиї батьки будують там електростанцію. 

Електронні книжки (е�книжки) – новий шлях поширення книжки

Я мала нагоду перевірити Рокетебук. Це
маленький екран, у який можна завантажу	
вати документи, малюнки чи книжки. Разом
із постачальниками та джерелами, що про	
дають е	книжки, ми обговорювали, чи нова
форма книжок зможе привабити читачів.
Несхильні до читання можуть знайти такі
книжки досить холодними, щоб хотілося їх
читати. Дискусія триває і, схоже, виллється
у проект, що охопить обговоренням школи
та бібліотеки.

Я б не назвала Рокетебук чудовим спосо	
бом читання, але принаймні при цьому не	
важливо, чи ввімкнуте світло в спальні чи ні.
Екран сам освітлюється. Вже тепер можна
завантажити кілька дитячих книжок з
електронної мережі, переважно англійською
мовою. Скажімо, «Книга джунглів» Редьяр	
да Кіплінга, «Анна з зеленого флігеля»
Монтгомері та безліч казок. У Швеції

здійснюється проект Рунеберґ. Він полягає
у публікації літературних творів в елект	
ронній мережі, тих творів, термін авторсько	
го права яких вичерпався (70 років). Сюди
входять і окремі книжки для дітей. Я знайш	
ла лише одну книгарню, що працює в ре	
жимі он	лайн і продає е	книжки – Барнс	
енд	Нобл (США): http://www.barnesand4
noble.com. Тим часом, як мінімум, три такі
книгарні відкриваються восени у Швеції.

Не думаю, що читання романів чи ілюст	
рованих книжок на маленьких екранах у до	
машніх умовах стане поширеним у найб	
лижчому майбутньому. Коли можна буде
дивитись кольорове зображення та чути
звук, я задумаюся, чи не купити такий екран
собі. Можливо, такі екрани вже існують.
Техніка розвивається так стрімко. Разом з
тим я вважаю, що е	книжки зроблять рево	
люцію у вивченні літератури. Навіщо носи	

Переваги:



ти 10 кілограмів паперу, коли можна при	
нести лише півкілограмовий екран?

У чому я переконана, так це в тому, що
програма Microsoft Reader, яку цього року по	
чали поширювати для безкоштовного заванта	
ження, дуже скоро буде в кожному комп'ютері
(http://www.microsoft.com/reader). Майкро	
софт співпрацює зі шведською компанією АТ
«Лабіринтен». «Лабіринтен» розробляє стан	
дартний формат для цифрових книжок на

компакт	дисках (CD	ROM), який використо	
вують у Швеції для випуску звукових книжок
для інвалідів. Цей формат має назву Daisy
(екстра	клас), і саме в цьому форматі «Біблі	
отека звукових книжок і книжок шрифтом
Брайля» випускає всі свої книжки. Окрім то	
го, звукові книжки завантажують через елект	
ронну мережу в бібліотеки. Це революційний
крок і для інвалідів, і для бібліотек. Старі зву	
кові книжки були важкі в користуванні.
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Лікарі, які доглядають за дітьми влітку,
б'ють на сполох щодо проблем їхнього фізич	
ного здоров'я (сутулість, горбкуватість,
скривленість у бік руки, що працює з «ми	
шею»). Діти багато часу сидять біля
комп'ютера, але ніхто не дбає про ергономіку
їхніх столів та стільців. А діти не кажуть бать	
кам та вчителям про свої проблеми. Адже
знають, що це скінчиться забороною довго
сидіти біля комп'ютера. Це ще не обернулося
в надто серйозну проблему, але треба уважно
поставитися до повідомлень лікарів і зробити
все, аби уникнути майбутніх проблем.

У Швеції, як і в багатьох інших країнах,
точаться суперечки про те, як уберегти дітей
від невідповідної інформації. Втім, ця супе	
речка поступово сходить нанівець.

Якщо ви хочете профільтрувати інфор	
мацію в електронній мережі, то маєте для
цього кілька можливостей.

Програма фільтрування:
По	перше, у вас є опція, щоб ваша систе	

ма комп'ютерного перегляду фільтрувала,
наприклад, не показувала сайтів із насиль	
ством, порнографією (відсоток оголеного
тіла на малюнках, представлених на сайті),
окремими словами, лайкою та іншими об	
разливими словами.

Пошук в Інтернеті – Інструменти – Опції –
Зміст – Класифікація змісту

Netscape має ті самі можливості під
функцією Допомога – Netwatch.

Програми, що називаються netnannies ex
(«нянечки») – http://www.silvertechnic.com,
побудовані так само. Фільтрування слів дає
часом кумедні та небажані наслідки. Наприк	
лад, «секс» означає цифру «шість» шведсь	
кою. Класифікація побудована з погляду аме	
риканців та на основі американських ціннос	
тей, що робить ці програми малокорисними в
багатьох країнах, включаючи й Швецію.

Сьогодні найбільш відверті порног	
рафічні сайти захищені паролем і, окрім того,
за відвідування їх треба платити. Звичайно,
це оберігає дитину від найгірших порно	
графічних сайтів, а сайти, де пропагується

педофілія, знайти ще важче. У більшості
країн це заборонено. Тож малоймовірно, що
дитина може випадково натрапити на такі
сайти. Якщо ж ви випадково надибаєте такий
сайт, відразу повідомте по «гарячій лінії» на
сайт «Порятунку дітей» (http://www.rb.se/
hotline/rapport/html). У Швеції є спеціальні
поліцейські, які працюють над виявленням та
закриттям сайтів, що пропагують педофілію,
або сайти, що показують жорстоке поводжен	
ня з дітьми. Інтернет полегшив цю роботу, й
кілька арештів було здійснено за сприяння
правоохоронних органів інших країн.
Скажімо, Росії.

Ще однією проблемою є нацистські сай	
ти. Прикладом може бути один нацистський
сайт, що має ту саму адресу, як і сайт
шведського уряду про масове винищення
фашистами євреїв. Якщо адреса державного
сайту http://www.levandehistoria.org (суп	
роводжується англомовним варіантом), то
адреса нацистського сайту http://www.lev4
endehistoria.com. Це зроблено свідомо при	
хильниками нацизму, щоб заплутати. Зу	
силля уряду закрити їхній сервер чи домен
виявилися марними.

Разом з тим такий чи інший суперечли	
вий сайт дає можливість нам, викладачам та
дорослим, обговорити з молоддю різні проб	
леми. Навчіться критично мислити, пе	
ревіряти й відточувати свої докази. Хочеть	
ся сподіватись, що ми ніколи не перестанемо
обговорювати етичні проблеми. Електронна
мережа не відкриває нічого нового, але дає
нам відправний пункт, як і події реальної
історії. Ми не можемо не помічати певного
сайту, але можемо навчити дітей дивитися
крізь призму доказів. Бачити приховану гру
з цифрами, аналізувати відсутність фото	
графій та робити власні висновки. 

А що робити з тими «вундеркіндами», які
змінюють початковий сайт, його зв'язки чи
здійснюють ще якийсь «саботаж» у програмах
публічного перегляду інформації? Найлег	
ший спосіб захистити ваші комп'ютери – це
встановити «карту безпеки». Коли у вас вини	

Проблеми та правила



кають якісь проблеми, треба тільки перезапус	
тити комп'ютер, і карта безпеки відтворить усе
в початковому вигляді. Ця карта дуже проста
в користуванні та в установці. Нею користу	
ються в шведських бібліотеках і школах.

Необхідно подумати і про неприсилуван	
ня дитини. Діти повинні мати можливість

шукати інформацію про те, що їх цікавить.
Проблема дисципліни з Інтернетом вирі	
шується сама по собі (це зовсім не технічні
проблеми). Хай це видається надто простим,
але я раджу: наберіться терпіння і чекайте.
Цікавість швидко перейде у цілеспрямовані
пошуки.
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На мою думку, дуже важливо набути ба	
зові знання про Інтернет, щоб саме ми,
бібліотекарі, могли висувати вимоги при ус	
тановці Інтернету, локальних мереж чи
комп'ютерних програм. Не дозволяйте
комп'ютерникам вирішувати, як працювати з
Інтернетом у вашій бібліотеці. Це поширена

проблема у Швеції. Часом комп'ютерні інже	
нери і гадки не мають про роботу бібліотека	
ря. Не дозволяйте їм запроваджувати свої
правила. Скажімо, треба домогтися установ	
ки вільних програмних засобів, які розширю	
ють можливості мережі, роблячи її більш
інтерактивною.

Загальні поради

У Швеції нам необхідний Acrobat Reader,
оскільки всі нові закони, постанови уряду та
документи друкуються у форматі pdf. Я сама
користуюся «Акробатом», щоб друкувати
списки книжок на нашому сайті, звідки
бібліотекарі можуть легко завантажити їх у

свої комп'ютери. Потім вони можуть внести
свої зміни й додатки, відповідно до потреб
місцевої бібліотеки, скажімо, вказати час
відкриття бібліотеки чи додати свої улюб	
лені книжки. Ці файли легко доступні. Зви	
чайні текстові файли у форматі doc показу	

Які програмні засоби потрібні?



ють текст по	різному, в залежності від того,
яка редакторська програма у вас установле	
на. «Акробат» зберігає файл у тому вигляді,
в якому його було створено.

Ще потрібні програмні засоби для звуку,
відео та анімації. Я раджу Media player, Real
Player, Quicktime і Shockwave F  lash. У нових
системах перегляду ці програмні засоби при	
сутні відразу. Quicktime та Flash поєднують
звук і графічне зображення. Flash використа	
но в презентації та ілюстрації для дітей Кон	
венції ООН про права дітей (на жаль, тільки
шведською мовою): http://www.rb.pi.se/
start.html. Ще одним гарним взірцем можна
назвати сайт www.brainpop.com, де круго	
обіг в організмі (скажімо, крові) показано за
допомогою Flash	зображення. Flash вико	
ристовують дедалі більше завдяки його
здатності стискати звук та анімаційне зобра	
ження до небагатьох байтів.

Або такий приклад. Маленька бібліотека ви	
користовує комп'ютерну технологію для ство	
рення детективного агентства в електронній ме	
режі. Розумний спосіб, щоб примусити дітей
читати. Бібліотекар дає дітям красиво загорну	
тий пакунок книжок. За допомогою цих кни	
жок, які треба прочитати, можна вступити до
детективного агентства і отримати завдання чи
проблему, які треба розв'язати. Це дуже ефек	
тивний спосіб заманити тих, хто не бажає чита	
ти. Проект є продуктом співпраці ілюстратора
дитячих книжок, місцевого бібліотекаря з пи	
тань дитячої літератури та web	дизайнера. Ре	
зультат відмінний (http://www.areagent.nu).

Вигадливість дитячих бібліотекарів у ви	
користанні всесвітньої павутини (web) вра	
жає. Постійно висуваються нові ідеї та проек	
ти. Можливості бібліотекаря з питань дитя	
чої літератури безмежні, якщо він володіє на	
лежними засобами.
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У Швеції бібліотеки для дітей спеціально
не обладнані комп'ютерами, під'єднаними
до Інтернету. Більшість комп'ютерів, що ма	
ють зв'язок з Інтернетом, містяться в секції
для дорослих. Але діти переважно не мають
проблем у використанні тих комп'ютерів у
секції для дорослих. В окремих бібліотеках
існують обмеження за віком. Я можу пого	
дитись, що діти мають вміти читати, але не
можу зрозуміти вікове обмеження «після 15
років», встановлене в деяких бібліотеках.

Не встановлюйте багато правил щодо ко	
ристування Інтернетом у вашій бібліотеці. 
Це тільки підштовхує до порушень цих правил.
А вам доведеться витрачати більшість часу на
контроль за дітьми. У Конвенції ООН про пра	
ва дітей сказано, як я відзначала вище, що дити	
на має право на інформацію. Тим не менш, ок	
ремі прості правила можуть виявитись дореч	
ними. Якщо ви маєте тільки один комп'ютер,
дозволяйте дітям використовувати його для
короткострокового пошуку інформації.

Змінюється традиційний взаємозв'язок
«учитель	учень». Тепер учень стає дедалі
більше дослідником. Один професор назвав
цей новий підхід «навчанням шляхом пошу	
ку». Шукаєш, знаходиш, а відповідь пород	
жує нові запитання. Інтернет відкриває но	

вий шлях навчання, і бібліотекарі можуть
бути провідниками у складній, хаотичній та
чарівній світовій павутині. 

Як зазначає професор, який розробляє
засоби технічної допомоги для інвалідів:

«Кожен, хто має запитання, отримає
відповідь. Пошукова система влаштована
так, що підштовхує до наступних і наступ	
них пошуків, які виливаються у нескінченні
запитання та відповіді чи спонуки. Саме так.
Хочете ви цього чи ні. Без зупинки».

Інтернет не тільки змінив спосіб пошуку та
навчання інвалідів, а й створив для них нові
можливості. За допомогою комп'ютерів вони
тепер спілкуються в інший спосіб, передають
інформацію, думки. Кілька бібліотек беруть
участь у проекті ЄС під назвою «Відкриті
медіа – відкрите навчання». Ці бібліотеки об	
ладнані комп'ютерами з клавіатурою Брайля,
сканерами, програмами збільшення, принте	
рами для звичайних текстів та текстів шриф	
том Брайля і звуковими синтезаторами.
Бібліотеки запрошують інвалідів – дітей і до	
рослих, викладачів та доглядальників прийти
до них, щоб навчитися користуватися
комп'ютером і комп'ютерними програмами.
Навчитися шукати в Інтернеті та в бібліотеч	
ному каталозі.

Які правила в бібліотеці?

Навіщо створювати сайт? Таке запи	
тання може видатися дивним, але є вирі	
шальним для кінцевого результату. Я поча	
ла вчитися створенню інформаційних сто	

рінок в Інтернеті 1996 року. Водночас ціка	
вилась, для чого діти користуються Інтерне	
том. Що вони там шукають? Я з'ясувала, що
переважно вони відшукують приколи та

На що треба зважити, створюючи сайт бібліотеки для дітей



ігри серії Nintendo/Sega. Я захотіла показа	
ти їм, що в Інтернеті є багато іншого – і досі
намагаюся це робити. Сайти, до яких я
прив'язуюсь, мають бути корисними для
моєї цільової групи.

Що таке цільова група? Дуже рідко
сайти розраховані на цільові групи за віком.
Це дрібниці, якщо є добрий web	майстер,
але при цьому ви можете полегшити справу
і для себе, і для своїх відвідувачів, якщо від
самого початку вирішите, для кого ство	
рюєте свій сайт. Тоді вибір інформації,
лінків і до кого скеровувати відвідувачів ста	
не легшим.

Про що ви хочете повідомити? Чи це
можливо зробити за допомогою сайту в
Інтернеті?

Що відвідувачі очікують знайти на ва?
шому сайті? На яке питання він чи вона
прагнуть отримати відповідь? Можливо,
тільки дізнатися адресу та години роботи?

Обміркуйте структуру свого сайту. Як
мені знайти те, що я шукаю? Чи логічно по	
будований сайт? Логічно для кого? Можли	
во, відвідувачеві було б легше, якби ви зро	
били схему свого web	вузла чи алфавітний
покажчик по сторінках? Дітям, принаймні
більшості з них, це не допоможе. Їм потрібна
ясна навігація, можливо, маленькі малюнки,
що ілюструють зміст на сторінці.

Чи ви хочете, щоб ваш сайт виглядав
добре на всіх типах пошукових систем?
Окремі відвідувачі чи школи можуть вико	
ристовувати старі пошукові системи (брау	
зери). Чи це має вас обходити? Якщо у вас
немає свого власного серверу, можна поба	
чити, який тип браузера використовують
ваші відвідувачі, встановивши реєстратор на
вашому сайті. 

Як зробити сайт придатним навіть для
інвалідів? Чи всіх, чи окремих категорій
інвалідів? Хоч як це не жорстоко, але потре	
би сліпої дитини дуже відрізняються від
потреб розумово відсталої. Але всі діти виг	
рають від легких для читання текстів.

Швидке завантаження. Хоч і розви	
вається високопотужна кабельна мережа, ба	
гато хто ще користується повільними моде	
мами. Я живу в приватному будинку за
містом і певна, що доведеться чекати ще дов	
го, доки якась компанія вирішить вигідним
зробити нам прискорений зв'язок. Ті, хто жи	
вуть у Швеції в багатоквартирних будинках,
першими отримали постійний зв'язок з
електронною мережею. А ті, хто, як я, корис	
туються модемами, не дуже тішитимуться від
того, що сайт розкривається з багатоємкої
картинки чи Flash	презентації. Обминайте
анімації, які нічого не додають до змісту. Роз	
важальних сайтів для дітей і так достатньо.

Перша/початкова сторінка повинна
бути простою і зрозумілою. Зробіть легким
і зрозумілим, що і як можна знайти на сайті.
Web	дизайнери радять, що перша сторінка
має бути на весь монітор – не треба прокру	
чувати текст на першій сторінці. Текст уни	
зу рідко читають.

Промовиста назва. Відвідувач пови	
нен відразу побачити, де він перебуває.

Робіть текст читабельним. Короткі ре	
чення – не більше 60 знаків. Очі швидко
втомляться, якщо рядки будуть довгими.
Вирівнювання по лівому краю читається
краще за центрований текст. Жирний
шрифт також важко читати. Уважно пе	
ревірте правопис! Подумайте, чи не додати
звуковий файл до тексту? Я вставляю аудіо
файли на свій web	сайт. Це не складно, якщо
є звукова плата, мікрофон для комп'ютера і
проста програма для звукового редагування
(Cooledit.ex). 

Малюнки мають бути якомога менши?
ми (у байтах) без значної втрати в якості.
Думаю, це складна частина. Дітям подоба	
ються сайти з багатьма фотографіями та ма	
люнками. У мене постійні проблеми, щоб
знайти гарних ілюстраторів для мого сайту.
Це нова галузь для ілюстраторів.

Легкий зв'язок. Повинна бути інфор	
мація про особу, яка відповідає за сайт та її
електронна адреса (email	link).

Адреса сайту має значення. Я побачи	
ла, що бібліотека для дітей у Києві має влас	
ну web	адресу. Це добре. Я купила таку ад	
ресу «дитячабібліотека.нет» – www.bar4
nensbibliotek.net, яку легко б запам'ятали
мої відвідувачі. Якщо у вас довга і складна
адреса, то можна використати безкоштовні
come.to або surf	to адреси. Недолік цих адрес
у тому, що їхнє меню заповнене оголошен	
нями. Тому і не рекомендується їхнє вико	
ристання для бібліотек.

Якщо ви вирішили мати лінки поза ва	
шим сайтом, то мусите їх постійно перевіря	
ти й поновлювати. Нудна, але необхідна
праця.

Автоматичне висвітлення дати понов?
лення даних є простим шляхом показати,
що ви стежите за своїм сайтом. 
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Я особисто пристрасний читач. У ди	
тинстві батьки зазвичай щовечора читали
вголос мені, моїй сестрі й двом моїм братам.
Ми з чоловіком читали щовечора вголос на	
шим трьом дітям, які сьогодні вже дорослі.
Усі вони тепер книголюби, і я переконана,
що вони також читатимуть уголос книжки
своїм майбутнім дітям. Для дітей дуже важ	
ливо перебувати в читаючому середовищі,
бачити, як читають дорослі й слухати читан	
ня вголос. За допомогою літератури ви
здатні дати можливість дітям відчути тепло.
Ця діяльність зближує людей. Коли хтось
читає для вас, ви відчуваєте його тепло та
люблячий голос, дорослий не звертається
згори, а стає з дитиною на один рівень, і вони
однаково переживають. Це вияв любові. Чи	
тання вимагає часу, це повільна діяльність,
мистецтво уяви. Читання дарує образи, сво	
боду думки, схиляє нас до творчості. Коли ви
читаєте вголос, наповнюєте текст відчуття	
ми, кольорами. Читайте з цікавістю і захоп	
ленням дітям! Коли ви читаєте своїй дитині,
то читаєте вголос для себе. Ніколи не буває
пізно освітити дитинство читанням.

Читання та оповідь – найкраща спадщи	
на, яку ви можете передати своїй дитині.
Розмовляйте з дитиною від самого початку,
співайте, декламуйте вірші, читайте й роз	
повідайте казки. Більшість мовних центрів у

мозку розвиваються до 4 років. Ми повинні
розповісти це батькам, заохотити їх і надати
книжки з віршами та казками.

Моя знайома бібліотекар запрошувала
молодих батьків до бібліотеки, щоб роз	
повідати їм про вище сказане й показувати
належні книжки. Батьки, як правило, приво	
дили із собою своїх 6	7 місячних дітей, тож
можна уявити, що під час розповіді бібліоте	
каря увага батьків була зосереджена пере	
важно на дітях, і вони слухали недбало. Що
ж зробила бібліотекар? Вона почала запро	
шувати до бібліотеки дітей, які приводили
своїх батьків. За один раз приходили п'ять	
шість дітлахів, вона зверталася до них, чита	
ла дитячі віршики та вірші, побудовані на
алітераціях, співала пісні й показувала ма	
люнки тварин, імітуючи їхні голоси. Діти
раділи та брали активну участь у розвагах, а
батьки могли на власні очі побачити, як це
потрібно дітям. Отож, бібліотекареві не тре	
ба було читати лекції батькам, вони все мог	
ли побачити самі. І це подобалось усім наба	
гато більше.

Таким чином, батьки, звичайно, дуже
впливають на розвиток мовних та інших на	
вичок у дітей, але ми, бібліотекарі, маємо
відігравати важливу роль у цьому процесі як
фахівці в галузі дитячих книжок та експерти
в лінгвістичних нормах.

Оцінка розвитку читачів як основа 
виховної діяльності дитячої бібліотеки

Ліса де Соуса, 
Стокгольм – Київ, жовтень 2000 року 

Робота бібліотекарів з дітьми

У Швеції бібліотеки для дітей і дорослих
розташовані, як правило, в одному
приміщенні й мають спільне керівництво. В
Україні, наскільки я зрозуміла, бібліотеки
для дітей і дорослих є окремими установа	
ми. На мою думку, обидві моделі мають свої

переваги. Тут, у вас, батьки, що супроводжу	
ють своїх дітей до бібліотеки, можуть поз	
найомитися з книжками для дітей. У Швеції
ж до бібліотеки можна вирушити усією ро	
диною і вибрати щось для кожного. Ми та	
кож можемо допомогти юнакам і дівчатам,



коли вони підростають, вибрати відповідні й
цікаві книжки з відділення для дорослих.
Мета бібліотеки для дітей – охопити всіх
дітей у суспільстві. Ми намагаємося актив	
но зв'язуватися з дітьми, котрі з фізичних,
психологічних, мовних чи соціальних при	
чин не користуються бібліотекою. Бібліоте	
ка для дітей прагне сприяти створенню мож	
ливості мовного розвитку для всіх дітей.

Окрім того, це є однією з найбільш про	
голошуваних муніципальними чиновника	
ми цілей – надання пріоритету дітям, мо	
лоді, інвалідам, людям похилого віку та
імміґрантам. (Майже 20% громадян у
Швеції мають іноземне походження).

Згадані групи, природно, є у кожному
суспільстві категоріями населення, що ви	
магають додаткової підтримки. Вони визна	
чені пріоритетними групами в нашому За	
коні про бібліотеки. Шведські бібліотеки на	
магаються застосовувати Конвенцію ООН
про права дітей в усіх питаннях, що торка	
ються дітей віком до 18 років. 

Заохочення до читання дітей і молоді є
проблемою, що турбує різні групи населен	
ня у Швеції: батьків, дідусів із бабусями,
працівників дошкільної освіти, шкільних
учителів, бібліотекарів, медпрацівників, ло	
гопедів тощо. Усі дорослі, які оточують ди	
тину, є нашими спільниками. Держава у

Швеції субсидує книговидання і закупівлю
дитячих книжок, оскільки, на думку уряду,
місцеві органи влади спрямовують на цю ме	
ту недостатньо надходжень від податків.
Міністр культури надає велику підтримку
дитячому читанню і бібліотекам. Оскільки в
бібліотеках не вистачає працівників, щоб
охопити кожну дитину, важливу допомогу
надають наші посередники. Бібліотека, що
обслуговує близько 10 000 мешканців, має в
середньому лише двох працівників – один
працює з дітьми, інший з дорослими. А є ще,
як у нас їх називають, помічники бібліотека	
ря, які займаються видачею книжок і розк	
ладанням їх у порядку на полицях. 

Природно, що форми роботи в кожній
бібліотеці різні, проте можна сказати, що
більшість бібліотек для дітей спираються у
своїй діяльності на однакові принципи. За
допомогою журналів, які ми випускаємо,
конференцій, зустрічей та списку адресатів
електронної пошти ми обговорюємо
бібліотечні справи та обмінюємось досвідом
і корисними думками. Звичайно, можли	
вості в нас різні, й бібліотеки не схожі одна
на одну – це залежить від бажання місцевих
керівників та податкової бази окремого
регіону. Кожен муніципалітет та бібліотека
визначають мету і напрямок діяльності, що
відповідає місцевим умовам.
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Клініки охорони материнства

Ми часто намагаємося охопити навіть
дітей, які ще не народилися. Бібліотекар
повідомляє батькам, які чекають дитину, про
важливість розвитку мови, готуючи їх до цієї
радісної та активної праці зі збагачення їхніх

дітей мовою, що є найкращим початком для
юної істоти. А батьки ж бо бажають найкра	
щого своїм дітям. Бібліотекарі приходять до
клінік охорони материнства і залишають
довідковий матеріал про розвиток мови. 

Клініки догляду за немовлятами

Ми співпрацюємо також із клініками
догляду за немовлятами, випускаємо рек	
ламні буклети про мову і читання з читаць	
кими порадами на зразок дитячих віршиків,
пісень та простих книжок з малюнками.
Майже в кожному муніципалітеті у Швеції
новонароджена дитина отримує подарунок
від бібліотеки. Коли батьки приходять до
клініки (а це 99%), вони отримують вітальну
листівку з бібліотеки, в якій ми запрошуємо
їх до бібліотеки, де їхня дитина одержить у
подарунок книжку. Коли вони приходять до
нас, ми маємо можливість показати, що мо	
же запропонувати бібліотека і поговорити
про розвиток мови. Ми використовуємо цю
можливість, щоб продемонструвати книжки

для всієї родини й відкрити абонемент.
Клініки догляду за немовлятами створюють
також батьківські групи, які одні зі своїх
зборів проводять у місцевій бібліотеці, де ми
показуємо батькам книжки та заохочуємо 
їх читати своїй дитині. Згадайте також про
бібліотекаря, котра запросила до своєї
бібліотеки дітей. Гарний хід, чи не так? 
У нас багато книжок для наймолодших ді	
тей із дуже простенькими оповіданнями:
великий ясний малюнок на всю сторінку, 
що супроводжується лише одним	двома
словами знизу. Дитина звикає до книжок,
сидячи на колінах у дорослого, дивлячись у
книжку, показуючи пальцем та роз	
мовляючи.



Завдяки дошкільним установам, дитя	
чим садкам, ми знову зустрічаємося з дітла	
хами. Вони приходять до бібліотеки група	
ми, щоб взяти книжки, подивитись вистав	
ки, відвідати години читання чи культурні
програми, що можуть бути музичними вис	
тупами, ляльковими чи театральними вис	
тавами. Ми влаштовуємо години читання,
на яких читаємо вголос чи розповідаємо
дітям казки (народні перекази), співаємо,
декламуємо дитячі віршики й розігруємо
вистави. У нас є кольорові слайди з ілюст	
раціями з дитячих книжок, касети із записа	
ми музики та комп'ютерні програми для ма	
леньких дітей. Ми також заохочуємо дитячі
установи купувати книжки для власної
бібліотеки, нашим гаслом є оточити дітей
книжками! Окрім того, ми влаштовуємо за	
няття для вихователів дитячих садків,
відвідуємо батьківські збори, де пропонуємо

свої послуги й розповідаємо батькам про ди	
тячі книжки. У багатьох дитячих садках
обирають одного уповноваженого по книж	
ках вихователя, який завдяки співпраці з
бібліотекою отримує додаткові знання й до	
помогу від бібліотекаря з питань дитячих
книжок. Цей працівник стає нашою конта	
ктною особою.

В окремих муніципалітетах розвивають
програму читання із залученням пенсі	
онерів. Дідусі та бабусі, які мають чи не ма	
ють онуків у дитсадку, приходять туди, щоб
читати вголос дітям чи розповідати їм казки.
Вони роблять це добровільно і отримують
велику втіху. Програма називається «Наші
онуки». Пенсіонери зустрічаються на збо	
рах, де бібліотекарі розповідають їм про ди	
тячі книжки й розвиток мови. Таку практи	
ку гаряче вітають і діти, і вихователі дитя	
чих садків. 
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Дитячі садки

Багато бібліотек, окрім іншого, дарують
книжки дітям, коли їм виповнюється два,
чотири та шість років. Купувати та роздава	
ти ці подарункові видання бібліотеки мо	
жуть завдяки державній підтримці видавни	
цтва «Книжка для всіх», яке отримує вина	
городу за друк високоякісних, але недорогих
книжок. Діти приходять до бібліотеки, щоб
отримати свої книжки та знайомляться з
бібліотекарем із питань дитячої літератури.
У місті Кумла, в моєму окрузі, протягом де	
сяти років здійснюється проект під назвою
«Запрошення до книжки». Вчителька підго	
товчих класів працює у бібліотеці, в тісному
співробітництві з клініками догляду за не	
мовлятами та вихователями дитячих садків.
Вона дуже добрий оповідач і лялькар, і коли
родина не приходить по книжку, вона до	

мовляється з батьками про зустріч та
навідує їх удома. Там вона сідає на килим із
дитиною, розповідає казку, використовуючи
ляльок, дає дитині книжку і розповідає бать	
кам про читання. Потім запрошує прийти до
бібліотеки й узяти ще книжок. Маленьким
дітям потрібно багато книжок, їм подобаєть	
ся їх гортати й читати. Вони хочуть слухати
ту саму казку знов і знов. Щойно їм почати
читати, як вони самі вже палатимуть
цікавістю і прагнутимуть узяти в бібліотеці
більше книжок, аніж дозволяють батьки.
Можна побачити три	, чотири	 чи
п'ятирічних дітей, які сидять у бібліотеці,
гортають книжки й читають самі собі вголос.
Або вони знають книжку напам'ять, або
підбирають свою оповідь. Так вони пізнають
процес читання.

Книжки в подарунок

У шість років діти починають ходити до
підготовчих класів і отримують нову книжку,
з якою іноді працюють протягом усього нав	
чального року. Учні підготовчих класів часто
відвідують бібліотеку, щоб узяти книжки, і,
як правило, вже відкривають свій особистий
абонемент. Ми їм показуємо бібліотеку, роз	
повідаємо про різні книжки, художню літера	
туру та публіцистику, а також влаштовуємо
якусь розвагу, скажімо, прогулянку з приви	
дами у підвалі, яку вони ніколи не забудуть.
Зазвичай учні підготовчих класів тривалий

час опрацьовують якусь тему чи питання.
Бібліотекарі допомагають їм підібрати
відповідні книжки, а вихователі використо	
вують книжки упродовж усієї програми для
натхнення, ілюстрації та довідкової інфор	
мації. Часом діти можуть працювати кілька
місяців під впливом однієї маленької книжки
з малюнками й дізнатися більше, скажімо,
про різних тварин, страви чи географічні
місця, що згадуються у цій книжці. Вони
відвідують варті уваги місця, роблять малюн	
ки й складають оповіді. Тоді влаштовують

Підготовчі класи



виставки й розповідають батькам та іншим
дітям, що вони зробили й що вивчили. Одна
маленька книжка дала їм так багато, що вони

вважають її великою книгою, з широким
змістом. Вони багато навчилися й дізналися з
однієї маленької розповіді.
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Школа природно співпрацює з бібліоте	
кою, вчителі часто приходять до бібліотеки з
молодшими та старшими учнями на обгово	
рення книжок (коли бібліотекар з питань ди	
тячих книжок дає попереднє пояснення, роз	
повідаючи трохи про викладені події), на вис	
тавки чи в пошуках матеріалу для шкільних
занять. Бібліотекарі також приходять до шко	
ли на педагогічні чи батьківські збори. У нас є
пересувні бібліотеки, автобуси з книжками
для дошкільнят та школярів, що розташову	

ються далеко від основної бібліотеки. Діти чи	
тають художню літературу на уроках, бо вчи	
телі надають читанню великого значення.
Старшокласники читають уголос молодшим
школярам і розповідають про свої улюблені
книжки. Скажімо, бібліотекар з питань дитя	
чих книжок дарує якомусь класові коробку з
кількома книжками. Діти читають ці книжки,
потім ідуть до іншого класу, представляють
там книжки та залишають іншим учням ко	
робку з книжками, щоб і вони їх прочитали.

Школа
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Я хочу розповісти про дуже цікавий та
успішний проект, який здійснили в сток	
гольмському передмісті Ринкебю. Місцеві
вчителі вирішили скористатися новозела	
ндським досвідом, коли дітей учили читати
за допомогою методики «Мова в цілому».
Для того, щоб розкрити шифр читання,
дітей вчили розпізнавати слова в цілому. Ці
24 учні, обрані в Ринкебю, для кожного з
яких шведська була нерідною мовою, вчили	
ся читанню за допомогою простих художніх
творів. Книги, підібрані бібліотекарем з пи	
тань дитячих книжок, їм надали з місцевої
бібліотеки. Учні дуже багато читали в школі,
опрацьовували різні теми, на взірець «Світ
Астрід Ліндґрен» чи «Шведські королі та
королеви». Протягом 3 років навчання ко	
жен з них прочитав понад 400 книжок. Тоді
їх проекзаменували та порівняли з їхніми
однолітками в Стокгольмі. Оцінки цих дітей
перевищували середній бал інших старшо	
класників, навіть якщо ті мали батьків
шведів. Оцінки з математики також вияви	

лися вищими за середній бал. Думаю, це по	
яснюється тим, що коли читаєш чи слухаєш
оповідання, активізується певний центр у
мозку, що створює уявні образи, і це та сама
частина мозку, яку ми використовуємо для
розв'язання математичних задач. Жоден із
цих 24 дітей не має проблем із читанням. Во	
ни навіть плавати навчилися раніше за
інших дітей! І просто люблять школу – при	
ходять туди зранку раніше, ніж потрібно, 
і охоче працюють на перервах, бо це їм подо	
бається. Дехто з них мріє стати письменни	
ком чи книжковим ілюстратором, коли 
виросте. 

Є вчителі, які взагалі не використовують
підручників при викладанні шведської мо	
ви, історії чи суспільствознавства. Вони пос	
луговуються тільки художніми творами, з
яких діти дізнаються про світ і людей, обго	
ворюючи, скажімо, такі теми, як любов і не	
нависть, війна і мир, свобода і рабство, страх
і самотність. Я зупинюсь трохи більше на 
цьому далі.

Розумний учень у Ринкебю

Ми домовляємось також з авторами
книжок для дітей, щоб вони приходили до
шкіл і бібліотек розповісти про свої твори й
провести урок літератури, заохочуючи дітей
до власної літературної творчості. Ми
вважаємо, що літературна творчість також
стимулює читання. Ми організовуємо
літературні майстерні під час вихідних та

літніх канікул. Ми платимо письменникам
за таку діяльність, тож я можу зрозуміти, що
у ваших умовах, коли бракує коштів, таке
важко організувати. Але багато пись	
менників стверджують, що розмова з
читачами відкриває їм дуже важливий
зворотний зв'язок, і вони ладні це робити за
будь	яких умов.

Письменники

Мова має п'ять вимірів. Перший – це
мова рухів, що є нашою первинною мовою і
супроводжує нас протягом усього нашого
життя. Далі приходить розмовна мова, за
нею створення малюнків, що передує
написанню слів. І аж тоді ми опановуємо
вимір читання.

Якщо розглядати здатність до читання,
то можна сказати, що існують чотири рівні
читача:

1.  Механічний читач, якому відомо, як
поєднувати звуки мови з письмовими
знаками, для якого розкритий шифр
читання.

2.  Автоматичний читач, котрий може сте	
жити за оповіддю, особливо, якщо її структу	
ра добре відома, на зразок казок чи книжок
якоїсь довгої серії. До цієї категорії належать
діти 13	14 років, а також багато дорослих.

3.  Рефлективний читач, котрий перепо	
відає, тлумачить та оцінює текст під час
читання.

4.  Творчий читач, для якого читання ху	
дожніх творів є мистецтвом, бо він роз	
глядає стиль і техніку письменника. До цієї
категорії належать люди, що за фахом
працюють у галузі літератури.

Думаю, що робота з поширення читання
серед юнаків і дівчат допоможе їм перейти з 
2 на 3 рівень. Люди повинні вміти розуміти
різні тексти, живучи в текстовому світі, щоб
бути учасником демократичного суспільства.

Що люблять читати діти у Швеції?
Найменшим подобаються книжки з малюн	
ками, казки, гумористичні та детективні
твори. Старші люблять романи про людські
стосунки – дружбу та кохання. Молодіжні

Мова і читання



романи для тинейджерів 16	19 років
поширені в США, у Західній та Північній
Європі. Не знаю, чи існує така література у
вас. Ці романи торкаються проблем буття,
насильства, людських взаємин,
філософських питань. Дівчата читають
більше художні твори, хлопці віддають
перевагу документальній літературі. Дівчата
читають більше за хлопців, так само, як
жінки читають більше за чоловіків. Поезію
люблять молоді, не так багато її читають
дорослі у Швеції. Протягом останнього
десятиліття дуже популярними стали
книжки в жанрі фентезі, більшість із яких є
перекладами з англійської. Ці книжки, як
правило, видають довгими серіями, це –
чарівні казки для дорослих. Вони нагадують
історію еволюції, коли герой набуває розуму
та сили й долає всі перешкоди у вигляді
драконів, звірів чи злих чаклунів. Історія
відбувається у чужому чарівному світі й
розповідає про боротьбу добра та зла.
Чудовим представником цього жанру є 
Дж. Р.Р. Толкіен. Книжки жанру фентезі
заплутані й дуже захоплюючі. Їх переважно
читають юнаки, що дуже цікаво, оскільки
чоловіки читають менше за жінок. Юнаки та
дівчата у Швеції читають літературні твори
в школі та на дозвіллі. Згідно зі шкільною
програмою, «школа має передати культурну
спадщину, а також забезпечити знаннями
про умови життя дітей та дорослих у різні
часи та в різних країнах світу». Але якщо
погортати підручники, які більшість
учителів використовують у викладанні
літератури, можна побачити, що вони
розповідають переважно про письменників	
чоловіків за останні 200 років, однак майже
не згадують сучасних авторів. Якщо ж
поцікавитися, що читає молодь на дозвіллі,
побачимо цілковито інші книжки, авторами
яких є переважно жінки, або які
представляють інші культури. Та що,
взагалі, є нашою культурною спадщиною,
коли 20 відсотків населення мають іноземне

походження? Тож можна сказати, що
шкільні підручники не виконують завдання,
поставлені шкільною програмою.

Є у бібліотеці працівники, які досліджують
на видачі книжок, що молодь вибирає для
читання, як сприймає та розуміє твори. 
Які книжки популярні, що молодь у них
шукає? У тому, що молодь підбирає для себе,
можна простежити поступальність, розвиток у
читанні. Молодих цікавлять різні теми –
скажімо, самотність, вразливість – в міру того,
як молоді люди дорослішають і починають
контролювати власне життя. При читанні
розкриваються багато речей, схованих під
поверхнею. Молоді бракує слів, щоб виразити
це, тож вона потребує допомоги й досвіду. Чи
потрібна молоді особлива мова для
висловлення своїх суджень? Які твори можна
обговорювати з іншими, а якщо так, то з ким?
Молоді читачі не особливо цікавляться
автором книжки, вони, як правило, знають
назву книжки, а не ім'я автора. Текст – от що
для них важить і зачіпає.

Часом, скажімо, вчителі у Швеції,
знайомлячи учнів із творчістю Сельми
Лаґерлеф, припускаються помилки,
прагнучи спершу представити автора як
нашу блискучу письменницю старої гвардії.
П'ятнадцятирічним юнакам і дівчатам це не
цікаво. Але якби вчитель спершу позна	
йомив їх із якимось твором письменниці, що
розповідає про те, як бути людиною,
молодою жінкою, як ставати дорослим, діти
побачили б, що в цих творах можна знайти
щось важливе для себе, і забажали б
прочитати більше. Юних читачів треба
спершу знайомити з творами письменників,
ретельно добираючи ці твори. Хай твори
прийдуть до них перед знанням про автора,
дайте можливість юним читачам прочитати
текст, витлумачити його, всмоктати мову
твору й застосувати її до власного досвіду.
Саме так юнаки та дівчата вчаться виражати
свої почуття словами, збагачуються
метафорами.
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Фахівці з питань літератури, бібліотекарі
є найголовнішим інструментом бібліотеки.
Вони читають багато книжок для дітей, роз	
мовляють з юними читачами, вислуховують
їхні побажання та запитання. Коли діти при	
ходять до бібліотеки, то спершу потребують
дружньої зустрічі, зорового контакту і
лагідної посмішки. Багато дітей дуже боязкі,
щоб запитати, й не можуть висловити, що
хочуть. Діти цікавляться багатьма речами й

звикають знаходити відповіді на свої запи	
тання в бібліотеці. Вони часто знають обкла	
динку певної книжки, пам'ятають якийсь
епізод чи ім'я, навіть якщо забули назву чи
автора. Вони вірять, що бібліотекар з питань
дитячих книжок, це знає. Коли бібліотекар
познайомиться з ними, вони готові ставити
свої запитання, які той уважно вислуховує і
розтлумачує. Бібліотекар веде з ними діалог
і знаходить потрібну книжку для кожного.

Бібліотекарі з питань дитячих книжок
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Окрему увагу ми приділяємо дітям і
підліткам, що мають особливі потреби. У нас
є спеціальні книжки й видання для дітей	
інвалідів, скажімо, тактильні малюнки, яких
можна торкнутися, щоб відчути, що на них
зображено, тексти, написані шрифтом Брай?
ля для сліпих дітей та відео	книжки з мовою
жестів для дітей з поганим слухом. Існує ве	
лика потреба в різноманітних спеціальних
книжках. Є книжки для легкого читання,
книжки, що супроводжуються аудіокасетою,
і так звані звукові книжки, тобто книжки,
записані на касету, яку можна прослухову	
вати. Книжку можна брати разом із касета	
ми, де текст начитано з різною швидкістю,
щоб дитина могла слухати, поки читає. Все

це дуже важливо для дітей, що мають проб	
леми з читанням, їхніх батьків та вчителів.

Спеціальні книжки потрібні й розумово
відсталим дітям, книжки з малюнками, що
дають можливість встановити контакт із ди	
тиною. Ці книжки допомагають розвинути
мовні навички дитини і дати їй інформацію
про навколишній світ. Книжки привчають
дитину розпізнавати, розвивають її почуття
і виховують здатність ідентифікувати. У цій
роботі ми тісно співпрацюємо з вихователя	
ми хворих дітей. Ми прагнемо зробити жит	
тя цих дітей багатшим. За допомогою
спеціальних книжок можна знайти кращий
спосіб контакту з кожною дитиною, що по	
требує допомоги.

Діти�інваліди

Нещодавно у Швеції ми випустили
книжку про програми сприяння розвитку
читання серед дітей різного віку. Тут пре	
дставлено 46 різних програм, про деякі з
яких я вже стисло згадувала. Держава надає
допомогу бібліотекам та школам у прид	
банні книжок. Ця дотація становить 25
мільйонів шведських крон (2,5 мільйона до	
ларів США) на рік і, окрім того, ще 7
мільйонів шведських крон виділяється що	
року на програми сприяння розвитку читан	
ня. Завдяки цим дотаціям стало можливим
запустити більшість із програм сприяння
розвитку читання по всій країні. А згадана
вище книжка може бути використана як ка	
талог проектів.

Для дітей молодшого віку ми організо	
вуємо в бібліотеці «Годину казки» або «Го	
дину розповіді». У нас є також такі програ	
ми, як «Запрошення до книжки» та «Книж	
кова забава», коли ми даруємо книжки.

Бібліотекарі влаштовують сотні книжко	
вих обговорень для школярів та «книжко	
вих ґеґів», інсценуючи фрагменти твору чи
книжки. У багатьох школах проводять
«Тижні читання», коли учні протягом усьо	
го дня читають чи слухають художні твори.
Це формує їхні мовні навички та читацькі
здібності, необхідні в їхньому навчанні.

Також є розділ книжкових новин у те	
левізійних програмах для дітей, радіопереда	
чах та журналах. В Інтернеті є web	сторінки
з книжковими новинами, а  також сторінки,
на яких діти обговорюють книжки й отриму	
ють поради щодо читання. Проводимо ми й
загальнонаціональну читацьку кампанію під
назвою «Книжкове журі», коли діти читають

і голосують за кращу книжку року. Цю
премію визначають самі діти. Письменники,
які здобувають цю премію, дуже радіють і
пишаються тим. Видавництва передають у
дарунок сотні гарних книжок, які отримують
діти, що брали участь у голосуванні. У 2000
році, на третій рік існування «Книжкового
журі», понад 40 000 дітей взяли участь у го	
лосуванні. Цей проект дуже подобається
вчителям, і в багатьох школах читають і го	
лосують цілими класами.

Хотілося б також наголосити, що просто
зробити книжки доступними ще недо	
статньо для того, щоб примусити дітей їх чи	
тати. Юним читачам потрібні зосеред	
женість, час для читання і, понад усе, не	
обхідно заохотити та порадити їм ті книжки,
що пробудять їхнє зацікавлення. Хтось по	
винен «відкрити» книжку юному читачеві.
Треба вміти представити твір у такий спосіб,
щоб діти не могли опиратися. Читання ко	
рисне в багатьох аспектах, але важливе для
дітей як розвага, все решта – побічні
наслідки. 

Головним прагненням і метою шведських
бібліотекарів дитячих книжок у їхніх зусил	
лях зі сприяння розвитку читання є знайти
відповідну книжку відповідній дитині у
відповідний момент. Ми хочемо, щоб діти по	
любили читати заради втіхи та розваги, в по	
шуках знання та розуміння. Я переконана,
що ви прагнете того самого. Ми всі пра	
цюємо в одному керунку, незважаючи на
різні умови життя та місце праці – чи то в
школі, в бібліотеці, чи за столом письменни	
ка. Зичу вам успіхів в ім'я усіх наших дітей –
у Швеції, в Україні та в усьому світі.

Сприяння розвитку читання



І пам'ятайте:

1. Без читання не можливий розвиток
мови та дієвої демократії

2. Без розваги не можливе дитяче чи	
тання

3. Без розважальних книжок не мож	
ливе дитяче читання

4. Без освічених дорослих не можливе
сприяння розвитку читання

5. Без доступних книжок не можливі
пункти 1–4. 
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Рік дизайну був відкритим для всіх, хто
бажав узяти участь у публічних проектах.
Навесні 2004 року уряд визначив 150 дер	
жавних установ для реалізації проектів у Рік

Метою Року дизайну 2005 було здійснен	
ня низки заходів по Швеції, щоб поглибити
розуміння тієї ролі, яку дизайн і форма здатні
відігравати в розвиткові суспільства. Зусил	
ля були спрямовані на те, щоб зробити вико	
ристання дизайну більш поширеним, розви	
нути в якомога більшої кількості людей
зацікавлення дизайном, знання про нього. 

дизайну. Водночас до участі в проведенні Ро	
ку дизайну запросили також органи місцево	
го самоврядування та багато інших установ,
організацій і компаній.

Протягом Року дизайну уряд прагнув на	
голосити на семи пріоритетних напрямках:

Трудова діяльність і дизайн
Дизайн як форма культурного вираження
Державні закупівлі
Дизайн як чинник зросту
Дизайн для всіх
Сталий дизайн
Навчання і дослідження

Рік дизайну

Відомості Міністерства освіти, науки та
культури Швеції

У Програмі державної політики, поданої шведським урядом до риксдаґу 
1 жовтня 2002 року, 2005 рік було оголошено Роком дизайну. Це стало продов4
женням низки урядових ініціатив, зокрема Року архітектури 2001, створення
Ради з питань архітектури, форми й дизайну 2004 року. Міністерство освіти,
науки та культури координувало роботу міжвідомчої групи з питань архітек4
тури, форми й дизайну.

Поглиблюючи розуміння

Рік дизайну поклав початок далекосяж	
ним зусиллям із посилення значення дизай	
ну. Досвід, надобутий при підготовці й прове	
денні Року дизайну, буде спрямований на по	
дальше посилення значення дизайну у
Швеції. Окрім того, Рік дизайну наголосив
на можливостях цієї галузі в міжнародному
контексті.

Відповідальним бюро за підготовку й про	
ведення Року дизайну уряд визначив Спілку

ремісників і дизайнерів Швеції. Був від	
критий офіційний сайт Року дизайну 
(www.designaret.se) із календарем подій та
іншою важливою інформацією, а також ство	
рено спеціальну координаційну групу. До її
складу ввійшли представники Національно	
го художнього музею, Державної ради з пи	
тань мистецтва, Комісії з надання грантів у
галузі мистецтва, Національної ради народ	
них майстрів Швеції, Вищої професійної

Далекосяжні зусилля



школи мистецтв, ремесел та дизайну, Науко	
вої ради Швеції та Спілки промислових ди	
зайнерів Швеції. 

Також було створено робочу групу Року
дизайну з питань розвитку та інновацій. Її ос	
новна функція полягала в створенні зв'язків
у бізнес	секторі й підвищенні розуміння важ	
ливості дизайну для розвитку та інновацій.
Одним із головних завдань цієї групи було
показати перспективи для бізнесу протягом
Року дизайну. Групу склали головні дизайне	
ри найбільших шведських експортних ком	
паній, представники університетів і
профспілок.

Аби ще більше наголосити на важливості
дизайну для розвитку та інновацій, уряд
виділив 64 млн. шведських крон на десять
національних проектів на трирічний період.
Це були проекти, окрім діяльності централь	
ного бюро Року дизайну, де дизайн виступав
чинником розвитку, а саме:

Дизайн у сфері послуг
Службовці та компанії хорошого вигляду 
Дизайн для бізнес	компаній
Конкурентноздатність субконтракторів

поставників транспортних засобів 
Пакування як додаткова вартість
Дизайн для експорту медичних і біоме	

дичних технологій
Літнє конструкторське бюро
Дизайн для великих і малих громад
Навколишнє середовище – дизайн для

навчання

Окрім цих національних проектів, можна
було брати участь в інших поданих і за	
реєстрованих проектах, що здійснювалися в
межах бюджету. Додаткових бюджетних
коштів на проекти протягом Року дизайну не
було передбачено.
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Стокгольм – столиця Королівства Швеція
Рік заснування 1252
Площа 197 квадратних кілометрів, місто

розташоване на 14 островах
Населення на 2004 р. 765 тис. мешканців,

Стокгольмський округ – 1 861 тис. мешканців
У секторі культури зайнято близько 

20 тис. осіб
Видатки на культуру 2004 року склали 

4% бюджету міста, або 241 млн. євро

Структура управління культурною діяльністю у м. Стокгольм

Центр культури в центрі шведської столиці

За матеріалами Управління культури
Стокгольма

Міська рада

Виконавчий комітет

18 районних рад

18 районних
адміністрацій

Місцеві
культурні заходи

Підтримка
об'єднань

Управління
культури

Муніципальний
архів

Відділ культури:

Рада з питань
мистецтва

Міська
бібліотека

Центр культури
Гранти на
підтримку
культури

Художня галерея
Лільєвальх

Художня школа
Проекти

Правління
міського музею

Адміністрація
музею міста
Стокгольма

Міський музей
Музей історії

Середньовіччя

Стокгольмський
міський театр

Міський театр
Театр просто

неба

Я будую для людини прийдешнього.

Петер Сельсинг, архітектор, переможець
конкурсу на кращий роект Центру культури

1965 року 



Загальний обсяг 1005 млн. шведських
крон (прибл. 180 млн. євро)

Міський театр – 180 млн. крон
Правління міського музею – 60 млн. крон

Муніципальний архів – 40 млн. крон
Районні адміністрації – 45 млн. крон
Управління культури – 620 млн. крон
Інші – 60 млн. крон
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Розподіл видатків на культуру міського бюджету по галузях 2003 року

Культурна діяльність має охопити гру	
пи населення, що досі не брали участі в
культурних заходах

Досягти культурного розмаїття серед
митців

Подвоїти кількість учнів Художньої
школи (найбільшої школи такого типу в

Північній Європі, 2004 року її відвідували
28 тис. учнів, 14 тис. у шкільні години, 
14 тис. – у вільний час)

Полегшити молоді брати участь у
культурній діяльності й займатися власною
творчістю

Рівність має визначати всі аспекти
культурного життя міста

Цілі культурної політики міста Стокгольм на 2006 рік

Центр культури (Kulturhuset, дослівно
Будинок культури) було відкрито в центрі
шведської столиці 1974 року. Відтоді тут
можна познайомитися з культурою в усіх її
можливих формах. У 2004 році Kulturhuset
відвідали понад 3,5 млн. осіб різного віку,
статі, походження. Тут проводять різні вис	
тавки – живопису, фотографії, дизайну,
влаштовують музичні концерти, танцю	
вальні та театральні вистави, зустрічаються
з письменниками, ведуть розмови в Інтер	
неті, грають у шахи, користуються послуга	
ми туристичної агенції. Нещодавно на даху
Центру культури добудували терасу. 

Kulturhuset має три бібліотеки:
Читальна кімната – бібліотека, що

спеціалізується на виданнях і літературі з
питань мистецтва, музики, театру, всіх галу	
зей культури. Тут можна знайти газети
різних країн, нові видання шведської літера	
тури, взяти книжки, аудіо книжки, компакт
диски, фільми.

Дитяча кімната – бібліотека для дітей
на четвертому поверсі, а також художня
студія зі спеціальними програмами. Тут
можна знайти собі книжку, щоб почитати чи
просто погратися нею, послухати розповідь
у потаємній кімнатчині, послухати музику
чи щось змайструвати.

Коміксотека – єдина у Швеції бібліотека,
що спеціалізується на коміксах з постійно
діючою виставкою шведських та міжнародних
коміксів і останніх новинок у цьому жанрі. 

Окрім того, в Центрі культури діє Лава –
місце зустрічі молоді й молодіжної культу	
ри. Тут проводять концерти, демонструють і
знімають фільми, влаштовують танцювальні
виступи та загальні дискусії. У майстерні
можна намалювати власну картину, вигото	

вити власноруч коштовні прикраси чи роз	
малювати собі футболку.

Є тут Міжнародна авторська сцена, де
проводяться спеціальні програми з письмен	
никами з усього світу.

Доступ до ІТ – це Інтернет	кав'ярня, де
можна безкоштовно працювати й пройти ко	
ротке навчання.

Нарешті у Культурній крамниці можна
придбати плакати, каталоги, журнали, видан	
ня для вболівальників, листівки й таке інше. 

Електронна адреса Центру культури в
Стокгольмі: www.kulturhuset.se 

Kulturhuset
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Протягом своєї історії місто Нурчепінґ,
що розташоване 150 км південніше Сток	
гольма, переживало різні періоди злетів і
падінь. Економічний злет місту в ХІХ	ХХ
століттях приніс розвиток текстильної й па	
перової промисловості. Корпуси текстиль	
ної фабрики, зведені на берегах річки Мота	
ла	стрем, на багато років визначили краєвид
Нурчепінґа і місце праці переважної біль	
шості його мешканців. Саме через успішне
зростання промисловості місто отримало
назву шведського Манчестера. Проте за	
гальні тенденції світового розвитку не обми	
нули й скандинавські міста. Банкрутство і
поступовий занепад колись потужних фаб	
рик у 1960	х роках боляче вдарив по про	
мислових центрах. Протягом 1970–1980	х
Нурчепінґ переживає глибоку кризу – на бе	
регах річки бовваніють спорожнілі фабричні

корпуси й цехи, добробут мешканців міста
дедалі погіршується, умови життя не задо	
вольняють талановиту молодь, що шукає
собі кращої долі деінде. 

У 1980	х роках, коли економічна криза
охоплює багато місцевих громад, місто Нур	
чепінґ приймає рішення про побудову свого
майбутнього. Відтепер розвиток визначає не
велика промисловість, а підприємництво,
наголос робиться на нових знаннях, техно	
логіях, культурі. Місто змінює свій тра	
диційний промисловий і комерційний
профіль на диференційований і динамічний
бізнес	сектор, у якому ведуть перед високо	
технологічні компанії, орієнтовані на май	
бутнє. Гасло міського розвитку тепер зву	
чить так: «Нові ідеї, нові знання, новий Нур	
чепінґ». Місто здобуває славу освітнього і
культурного центру, «катапульти» знань. 

124 000 мешканців

Найбільші вікові групи населення у
відсотках: 

1	5 років – 5,3%, 
20	24 – 5,8%, 
25	44 – 26,9%, 
45	64 – 26,1%, 
65	69 – 4,5%

Кількість народжуваності – смертності: 
2001 рік – народжуваність: 1225 осіб,

смертність: 1393 особи
2004 рік – народжуваність: 1373 особи,

смертність: 1297 осіб

Мешканці міста іноземного походження
по країнах:

Фінляндія – 3645 осіб
Боснія	Герцоговина – 2599
Сирія – 2034
Сербія – 1928
Туреччина – 1799
Чилі – 1483
Ірак – 842
Ліван – 694
Іран – 624
Польща – 596
Інші – 3082

Нурчепінг – місто сучасної культури й
новітніх технологій

За матеріалами 

Муніципальної ради Нурчепінґа

Нурчепінґ у цифрах:
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Кількість компаній: 8 500 

Провідні галузі промисловості:
Паперова і пакувальна
Логістика і транспорт
Електроніка
Інформаційні технології

/засоби комунікації
Торгівля 

чи фотовиставки. Місто славиться своїми
культурними фестивалями й вечорами.

Мабуть, до слабких сторін міста в сере	
дині 1980	х років відносили закинуті фаб	
ричні будівлі, похмурий індустріальний
краєвид, що нагадував про колишню про	
мислову велич міста. Колись місто розроста	
лося навколо фабричних корпусів, тож вони
поступово опинилися в міському центрі.

Головним поясненням успіху міського
розвитку є те, що місто зуміло використати
свої переваги (сильні сторони) й зробити
слабкі сторони – сильними. Однією з пере	
ваг міста є його зручне розташування й
близькість до сусіднього міста Лінчепінґ,
відомого своїм університетом. Саме це дало
змогу створити в Нурчепінґу найбільший у
Швеції студентський кампус. Тепер 5 500
студентів мають змогу відвідувати 20 нав	
чальних програм безпосередньо в Нур	
чепінґу на трьох університетських факуль	
тетах: мистецтв і гуманітарних наук,
політехнічному і медичному. З 2003 року в
кампусі Нурчепінґа запроваджено першу у
світі академічну програму музичного ви	
робництва. Наповнення міста молоддю да	
ло поштовх до розвитку новітніх техно	
логій, орієнтованих у майбутнє. Нур	
чепінзька студія візуалізації та взаємодії
(NVIS) створює сучасні програми для нав	
чання медиків, інженерів, конструкторів, а
також комерційні освітні програми. Науко	
вий парк ПроНова є своєрідною теплицею
талантів та ідей, а також лабораторією ба	
гатьох (понад 80) компаній, з	поміж яких
представлені й такі велети, як Еріксон і Со	
лектрон. Поряд із розвитком знань розви	
вається й культура в місті. Тут діє найбіль	
ший регіональний театр – Естерґетатеатерн.
Музей сучасного мистецтва – це не просто
чудова збірка творів, а й постійно відкрита
творча студія для бажаючих різного віку.
Бібліотека Нурчепінґа, окрім великого фон	
ду художньої, наукової й довідкової літера	
тури, обладнана найсучаснішою комп'ютер	
ною технікою і постійно влаштовує художні

Видатки по галузях у розрахунку на душу населення в шведських кронах:

Роки
Освіта та

виховання

Догляд за
літніми людьми

та інвалідами

Рекреаційна
та культурна

діяльність

Інфра�
структура

Економічна
діяльність

Управління

2002 14 500 13 900 2000 1800 1000 700

2004 15 500 14 200 2000 1750 1000 500

Формула успіху



Заслуга нурчепінців у тому, що вони зуміли
зробити цю свою слабку сторону однією з
найбільших переваг. Фабричні будівлі отри	
мали друге життя, але тепер – культурне і
наукове. На колишній території текстильної
фабрики тепер діють два музеї – Музей пра	
ці й Музей міста. Один із цехів паперової
фабрики перетворено на концертний зал, в
якому виступає Нурчепінзький симфоніч	
ний оркестр – колектив світового класу,

послухати який приїздять шанувальники із
Стокгольма. В корпусах текстильної фабри	
ки розташувалися наукові лабораторії, нав	
чальні центри, факультети.

Нурчепінґ поступово здобуває славу й ту	
ристичного центру. Пам'ятки історичної спад	
щини й сучасні витвори мистецтва, зручні го	
телі, мальовничі парки, зоологічний сад, порт,
розвинута інфраструктура – все це приваблює
щороку дедалі більше відвідувачів. 
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Шведські державні концерти 
(Rikskonserter) 
www.srk.se

Шведське радіо, П?2 
(Sveriges Radio P2)
www.sr.se

Королівський філармонічний 
оркестр (Kungliga 
Filharmoniska Orkestern)
www.konserthuset.se

Шведські музичні фестивалі 
(Svenska Musikfestivaler)
www.musikfestivaler.se

Фестиваль народної музики у 
м. Фалун (Falun Folkmusik 
Festival)
www.falunfolkfest.se 

Рок?фестиваль у м. Гультфред 
(Hultfredsfestivalen)
www.rockparty.se

Спілка ремісників та дизайнерів
Швеції
www.svenksform.se 

Національний художній музей 
www.nationalmuseum.se 

Реський музей прикладного 
мистецтва і дизайну 
www.designmuseum.se 

Центр дизайну Швеції
www.skandinaviandesign.com

Спілка промислових дизайнерів 
Швеції (SID)
www.sid.se 

Шведський фонд промислового
дизайну (SVID)
www.svid.se       

Халмерський технологічний 
інститут
www.chalmers.se

Корисні електронні адреси:



Корисні електронні адреси:

Бібліотека для дітей 
(Barnens bibliotek)
www.barnensbibliotek.se 

Наукові архіви в університеті 
м. Умео (Forskningsarkivet)
www.foark.umu.se 

Шведська державна музична 
бібліотека (Statens musikbibliotek)
www.muslib.se 

Бібліотека Стокгольмського 
університету (Stockholms 
universitetsbibliotek)
www.sub.su.se 

Нурчепінзька міська 
бібліотека 
(Norrko..pings stadsbibliotek)
www.nsb.norrkoping.se 

Кінофестиваль дитячого і 
молодіжного кіно BUFF 
(Barn�och ungdomsfilmfestivalen)
www.kajen.com/buff

Факультет кіномистецтва 
(Filmvetenskapliga institutionen)
www.su.se

Ґетеборзький кінофестиваль 
(Go..teborg Film Festival)
www.filmfestival.org

Шведське телебачення 
(SVT Drama)
www.svt.se/drama/film.html

Національна рада кіноцензорів
(Statens Biografbyra

..
)

www.statensbiografbyra.se

Стокгольмський міжнародний 
кінофестиваль (Stockholms 
filmfestival)
www.filmfestivalen.se

Міжнародний кінофестиваль 
короткометражних фільмів в 
Упсалі (Uppsala Internationella
Kortfilmfestival)
www.shortfilmfestival.com
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Королівський оперний театр 
(Operan, Kungliga Teatern)
www.kungligaoperan.se

Дротнінгольмський 
придворний театр
(Drottningholms Slottsteater)
www.drottningholmsteatern.dtm.se

Ґетеборзький оперний театр 
(Go..teborgs Operan)
www.opera.se

Норландський оперний театр 
(Norrlandsoperan)
www.norrlandsoperan.se

Інтеркульт (Intercult)
www.intercult.se 

Ґетеборзький міський театр 
(Go..teborgs Stadsteater)
www.stadsteatern.goteborg.se

Музей сучасного мистецтва
(Moderna Museet)
www.modernamuseet.se

Музей архітектури Швеції 
(Arkitekturmuseet)
www.arkitekturmuseet.se 

Музей старожитностей 
Далекого Сходу 
(O

..
stasiatiskamuseet)

www.ostasiatiska.se 

Музей музики (Musikmuseet)
www.musikmuseet.se

Вестероський музей авіації 
(Va

..
steraos Flygmuseum)

www.flygmuseum.se 

Шведський природно?
історичний музей
(Naturhistoriska riksmuseet)
www.nrm.se 



Офіційний портал Швеції в Інтернеті
www.sweden.se 

Якнайширша добірка матеріалів про все, що вам хотілося б дізнатися про
Швецію – від головних фактів про шведське суспільство та оглядів поточних
подій до актуальних відомостей з галузі економіки та бізнесу, політики й
культури. Портал Sweden.se служить спільною платформою для установ та
організацій, завданням яких є поширення інформації про Швецію за кордоном:
Урядової канцелярії, Шведської торгової ради, Шведського інвестиційного
агентства, Шведської ради з питань туризму і подорожей і Шведського
інституту. Матеріали подані англійською, німецькою, французькою,
російською та іспанською мовами.

www.sweden.se 
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