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Святкування  60-ої річниці від створення Союзу Українських Студентів у 

Німеччині 
 

22 та 23 травня у Мюнхені відбудеться ювілейне святкування 60-ої річниці від створення 

Союзу Українських Студентів у Німеччині (СУСН). 

СУСН діє на теренах Німеччини ще з 1949 року і об´єднує українських студентів та 

аспірантів, які навчаються у вищих навчальних закладах ФРН. Організація представляє 

позиції і думки української студентської молоді, поширює інформацію про Україну у 

німецькому суспільстві, веде активну співпрацю з німецькими та українськими 

громадськими організаціями. Сьогодні СУСН є однією з найактивніших українських 

студентських організацій Європи. 

 

До участі у цьогорічних святкуваннях запрошені члени і друзі організації з усієї Німеччини, 

Австрії та Швейцарії, Болгарії та США. Урочиста частина святкування відбудеться у суботу 

22-го травня о 15 год. в Українській Домівці (Schönstraße 55, München). На офіційному 

відкритті ми очікуємо зустріти почесних, благодійних членів, а також членів попередніх 

Управ СУСНу (членів організації різних поколінь) і наших друзів з інших організацій. По 

закінченню академії буде святкова вечеря і запальна вечірка з живою музикою. 

Також в програмі святкувань: екскурсія “Українськими стежками Мюнхена”, воркшопи для 

студентів на тему «Творчий підхід до вирішення завдань» та «Робота в команді», вікторина 

«Що? Де? Коли?», барбекю, а також багато іншого. 

З нагоди урочистостей видано спеціальний ювілейний конверт, приурочений 

шістдесятиліттю організації, а німецька пошта видасть ювілейну поштову печатку із 

символікою СУСНу, яка буде використовуватися від 22.05 до 21.06.2010р. на головній 

пошті у Вайдені. 
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Громадська організація СУСН – є представником українських студентів в Німеччині. Організація 

заснована у 1949 році. Членами організації виступають українські студенти та аспіранти, які приїжджають до 

ФРН на навчання у вищі навчальні заклади. СУСН має на меті об'єднати українських студентів, надати їм 

інформаційну, моральну, культурну та матеріальну підтримку, тa популяризувати Україну закордоном. Для 

зацікавлених діє сторінка в Інтернеті www.sus-n.org тa видається електронний вісник „СУСН-News“.  
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