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Що Ви можете зробити для захисту
української мови?
Якщо простежити хронологію
нищення української мови
впродовж століть, то її уже
давно не мало б існувати
у природі. Чого тільки варті
нищівні удари московських
царів і цариць. Саме за їхніми
указами і циркулярами спочатку спалили всі примірники
надрукованого в Україні
„Учительського Євангелія“ та
инших раритетів, заборонили
книгодрукування українською
мовою і вилучили українські
тексти з церковних книжок,
перевели на російську всі
державні постанови і розпорядження. Добре пам’ятаємо
славнозвісний Валуєвський
циркуляр, Емський указ,
витіснення української мови
зі сцени, народної пісні, народного побуту…
„Оригінальні“ були не лише
наші північні сусіди. Всіляко
намагалися знищити українську мову Польща і АвстроУгорщина, під чиїм пануванням довший час перебувала
частина України. Оскільки
нашим завойовникам так і не
вдалося виконати задуманого,
їхню естафету радо підхопив
Радянський союз. Пам’ятаю,
десь наприкінці вісімдесятих
до Львова з Москви приїхав
якийсь поважний партійний
бонз. Його вразило, що в місті
лунала українська мова, і він
з гнівом видушив із себе:
„Уже почти вся Украина
говорит по-русски, а этот
проклятый Львов никак не
может“… Ба, і нині можна
почути з уст новітніх політиків
і „звьозд“ різного калібру, що
української мови нема і бути
не може.
Знаю: усе це — до пори. У те,
що наша мова таки незнищенна, вірить і молоде покоління
політехніків. Вони є справж
німи громадянами своєї
держави, і, якщо буде в цьому
потреба, готові захищати
(і захищають) мову до кінця,
бо знають, що без мови —
нема держави…

Наталя Терендій, студентка першого курсу Інституту права та
психології Львівської політехніки:

„Говорити українською мовою“
Вважаю, що обов’язок кожного свідомого громадянина — говорити українською мовою. Намагаюся мінімально використовувати суржик та росіянізми. Думаю, що підтримуватиму її через
мітинги, писатиму статті, якщо вдасться, то й книжки. Згадаймо
хоча б Тараса Шевченка. Саме своїми творами він привернув
увагу до української мови.
Остап Кендзьор, фахівець із розробки веб-сторінок Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської
політехніки:

„Українська — єдина державна мова“
Кожен з нас має бути прикладом для инших: говорити українською мовою, пропагувати її серед російськомовних друзів,
адже це єдина державна мова. Моя дружина, до прикладу,
росла у російськомовній родині, але в нашій сім’ї ми розмовляємо лише українською.
Якщо так робитиме кожен, то ніякі закони не зможуть зашкодити нашій державній мові.
Святослав Михайлів, студент першого курсу Інституту комп’ютер
них технологій, автоматики та метрології Львівської політехніки:

„Влада має захищати державну мову“
Звичайно, самотужки вплинути на загальний стан української
мови не можу. Зате разом із одногрупниками та своїми однолітками можу брати участь у різних мітингах і акціях на захист
державної мови. На жаль, влада, яка має захищати державну
мову, цілеспрямовано знищує її. Здається, лише всезагальна сила протесту змусить її
прислухатися до голосу мас.
Володимир Семотюк, доцент Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій Львівської політехніки:

„Несемо рідне слово до слухача“
У всіх ситуаціях розмовляю українською мовою. Вже багато
років співаю у Народному чоловічому хорі „Орфей“ Народного
дому „Просвіта“ Львівської політехніки. Саме через українську
пісню, різноманітні культурні програми, літургії несемо рідне
слово до слухача.

Олеся Палінська, науковий співробітник Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діяспорою Львівської політехніки:

„Не гаслами, а конкретними справами“
Ми підтримуємо державну мову не гаслами, а конкретними
справами: пишемо підручники з української як іноземної, щоб
люди не тільки в Україні, а й поза її межами могли вивчати нашу
мову. Якісними підручниками намагаємося підвищувати статус
української мови. При цьому бачимо результат: іноземці добре знають українську мову.
Міркувала й опитувала Катерина ГРЕЧИН

[nota bene!]

ч. 26 (2786)
20 — 26 вересня 2012

3

фініш і старт

Досягнення університету —
це результат роботи всього колективу

Н

У першій п’ятірці
Зустріч 173 делегатів (із 240 обраних) і 157 запрошених гостей розпочалася із сумної нотки — хвилиною
мовчання вшанували пам’ять багаторічного члена президії професора
Володимира Павлища.
Результати роботи ректора та підсумки розвитку університету за останній навчальний рік вийшли окремою
брошурою — з цифрами, графіками та
діяграмами. Відтак ректор професор
Юрій Бобало зупинився лише на найголовніших моментах.

Світлина Тетяни Пасович

авчальний рік для вишів традиційно розпочинається з посвячення першокурсників у студенти
та з конференції трудового колективу. Якщо перший день — це свято
і для викладачів, і для спудеїв, то
другий — то, по суті, робочі будні,
точніше підсумки роботи колективу
і ректора у минулому навчальному
році (2011/2012) та окреслювання задумів і намірів на наступний
(2012/2013).

Університет успішно пройшов процедуру акредитації — підтвердив IV
рівень. За рік у Політехніці та коледжах
ліцензовано 12 нових спеціяльностей
та 3 напрями підготовки, акредитовано 38 напрямів та 86 спеціяльностей.

У різних рейтингах університет уже
традиційно посідає високі місця — п’яте
у рейтингах „Компас“, Вебометрікс та
у зарплатному рейтингу серед вишів
за технічними та будівельними спеціяльностями (восьме за економічними);
науковці Політехніки вибороли три
Державні премії в галузі науки і техніки.
Досягнення — це результати роботи всього колективу, однак для втілення різних ідей, задумів та намірів
потрібні також кошти. Впродовж останніх 5 років фінансування університету
збільшилось майже удвічі: б’юджетні
асигнування зросли зі 211 млн. грн.
(у 2008 р.) до 370 млн. грн. (у 2011 р.,
разом з коледжами й ІППТ), спецкошти — з 74 млн. грн. до 146 млн. грн.
— Зауважу, що впродовж останніх
років співвідношення між загальним
фондом і спецфондом є, зазвичай,
стабільне — приблизно 75 до 25 відсотків, — наголосив Юрій Ярославович. —
Варто пам’ятати, що із збільшенням частки спецфонду в загальному б’юджеті ми
будемо мати більше можливостей для
розвитку університету.
Закінчення на 4 с.

події, підсумки, факти

иждень, що минув,
пройшов під знаком ХІХ
Форуму видавців. З 12 до
16 вересня місто жило
його ритмами — понад
800 мистецьких заходів,
розкиданих по різних культурно-освітніх закладах,
книжковий ярмарок, визначення найкращих книг,
виданих за рік… Післяфорумні враження розмаїті.

Вибір найкращих
видань
Крім дискусій, презентацій, літературних читань,
авторських зустрічей, автограф-сесій та майстер-класів,
на Форумі видавців завжди
є головна інтрига — які ж
книжки здобудуть визнання
найкращих. Цього року на

участь у конкурсі „Найкраща
книга Форуму-2012“ було подано 407 заявок, на засідання журі надійшло 378 книжок
від 84-ох видавництв. Кілька
Малих журі обирали кращих,
їхні пропозиції розглядали
експерти, а згодом — Велике
журі. Міжнародне журі —
90 професіоналів різних
напрямів з України, Чехії,
Польщі, США — переглянуло
320 книжок у 13 номінаціях.
Остаточне визначення книгпереможців тривало більше
восьми годин в актовій залі
головного корпусу Львівської політехніки. Головою
журі був Богдан Моркляник,
проректор з науково-педагогічної роботи й питань соціяльного розвитку університету. Після кількагодинної
напруженої роботи професіоналів до списку найкращих

Світлина Наталі Яценко

Т

Мандри до літератури і за її межі

книжок потрапило 18 видань, але гран-прі конкурсу
цьогоріч присуджене не
було.
Видавництво Львівської
політехніки подало на конкурс 10 книжок. Три з них

було відзначено особливими
нагородами. Грамотами Малого журі були нагороджені
такі книги — „Українськоросійсько-білорусько-болгарсько-польський словник
Закінчення на 11 с.

4

[студії]

ч. 26 (2786)
20 — 26 вересня 2012

фініш і старт

Досягнення університету —
це результат роботи всього колективу
Закінчення. Початок на 3 с.

Львівська політехніка ввійшла
у п’ятірку лідерів серед вишів України
за кількістю поданих заяв — майже 33 тисячі від 13 тисяч вступників. Зарахувавши на денну форму
навчання 8463 особи, у тому числі
3442 бакалаври (з них 2356 за кош
ти держб’юджету) та 1782 маґістри
(1341 – за кошти держб’юджету), а на
заочну форму навчання – 2608 осіб,
університет виконав держзамовлення.
Загальний конкурс за заявами на місця державного замовлення становив
12 осіб на денну і 20 осіб на заочну
форми навчання. Найбільший конкурс
абітурієнти створили на напрями підготовки „Правознавство“ — 103,27;
„Соціологія“ — 79,4; „Соціяльна робота“ — 54,8; „Практична психологія“ —
49,7; „Економіка підприємства“ —
45,2; „Міжнародна економіка“ — 43;
„Туризм“ — 42,36.
Відтак Юрій Бобало відзначив
значний прогрес у профорієнтаційній
роботі — найактивніші у поїздках за
межі Львівської области (зокрема
і з Інтелектуальним навчально-нау
ковим центром професійно-кар’єрної
орієнтації) та в участі у різних круглих
столах були викладачі ІТРЕ, ІНЕМ,
ІКНІ, ІКТА, ІГДГ, ІХХТ. Актуальна й надалі є проблема пошуку „своїх“, тобто
професійно орієнтованих абітурієнтів.
Вирішити її допомогла б увага до проблеми профільного міністерства —
ректор уже не раз звертався із проханням обмежити подання документів
при вступі на неспоріднені напрями
і спеціяльності.
Щойно отримавши поповнення
студентських лав, керівник університету закликав уже подбати про перевірку якости абітурієнтів: попросив
директорів ІМФН та ІХХТ і завідувача
кафедри іноземних мов провести серед студентів першого курсу вхідний
контроль знань із фізики, математики,
хімії та іноземних мов.

Підсумки успішности
Ректор навів результати проведених у минулому навчальному році
комплексних контрольних робіт. Зокрема, всім встановленим вимогам

Світлини Тетяни Пасович

Вступна кампанія

відповідають результати ККР 63% бакалаврів; 85% спеціялістів, 98% маґістрів.
Серед обов’язкових навчальних
дисциплін, які виносилися на ККР,
найкращі результати зафіксовано з інформатики; якість знань студентів 64%
напрямів відповідають усім встановленим вимогам. Найгірші результати
зафіксовано з фізики, іноземної мови,
математики, філософії.
Збільшилась кількість відмінних
оцінок за дипломні роботи — 43 %
дипломних робіт бакалаврів отримали відмінні оцінки (на 10 % більше
порівняно з попереднім навчальним
роком) та 55 % дипломних проєктів
і робіт спеціялістів та маґістрів (на
6 % більше). Але кількість отриманих
дипломів з відзнакою зменшилась
приблизно на 5 %.
Водночас найкращий індикатор
якости підготовки — показники працевлаштування випускників. У Львівській політехніці розроблена і впроваджується інформаційно-аналітична
система „Випускник – працевлаштування“. Станом на червень 2012 року
до бази даних системи внесено реквізити понад 32 тисяч підприємств. Відділу працевлаштування, директорам
інститутів та завідувачам випускових
кафедр необхідно активізувати роботу
щодо апробації системи та введення
її в дію для формування документації
з практики та працевлаштування, а також обліку та аналізу кар’єрного росту
випускників.
— Важливим інструментом підвищення якости підготовки фахівців має
стати інтернаціоналізація освітньої
діяльности, — продовжив головний
доповідач. — Під інтернаціоналізацією

маю на увазі не лише укладання угод
із закордонними вишами та взаємні
візити, а включення в глобальні програми обміну студентами, викладачами, вивчення досвіду провідних
університетів.
Одним із перспективних механізмів інтернаціоналізації є програми
спільних дипломів. На сьогодні реалізовано програми подвійних дипломів
з університетом Ільменау (ІКТА) та
Гіссена Фрідберга (ІЕСК). У звітному
році підписано нову угоду з Академією гірничо-металургійною в Кракові,
в межах якої 55 студентів ІАРХ та
ІБІД пройшли семестрове навчання
в Польщі. Цю практику важливо розвивати далі.
Відкритість університету міжнародному ринку освіти, посилення
студентських обмінів є неможливі без
запровадження навчальних курсів
іноземною мовою. Ректор наголосив,
що йдеться не лише про іноземців. На
його думку, принаймні на рівнях маґістратури та аспірантури обов’язково
треба започаткувати практику читання
дисциплін іноземною мовою: це стане не лише додатковою можливістю
вивчення мови, але й інструментом
розвитку мобільности та, зокрема,
практики стажування.

Наукові дослідження
Звітуючи про розвиток наукових
досліджень, Юрій Бобало акцентував
на дослідженнях у межах міжнародної співпраці. У звітному році наукові
колективи Політехніки виконували
10 міжнародних грантів і проєктів,
8 спільних проєктів під егідою МОНМС
України, 14 міжнародних госпдоговорів. Обсяг виконаних робіт у межах
міжнародної співпраці становить понад 2 млн. гривень.
Міністерство посилило контроль
за ефективністю використання б’юд
жетних коштів і звертає особливу увагу
на співвідношення обсягу госпдоговорів та б’юджетних коштів за кожною
завершеною науково-дослідною роботою.
— Окремо хочу зупинитися на питанні щодо публікування у виданнях,
що входять до наукометричних баз даних, — сказав ректор. — З приємністю
хочу відзначити, що в цьому році один
із англомовних журналів університету,
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який видає Інститут хімії та хімічних
технологій, увійшов до бази даних
Scopus. Ще один англомовний журнал
видає Інститут енергетики та систем
керування. Також проводиться робота
щодо створення англомовного журналу в Інституті прикладної математики
та фундаментальних наук. Це — хороші показники, і нам надзвичайно важливо розвивати цей напрям: залучати
науковців із визнаною міжнародною
репутацією та формувати власні наукові колективи відповідного рівня.
Щодо вдосконалення матеріяльнотехнічної бази наукових досліджень —
уже розпочато роботи з реконструкції
10-го корпусу. Тут планують створити
Центр фундаментальних досліджень,
оснащений сучасним аналітичним обладнанням.

Інформаційне
забезпечення
Університет здійснює щорічні закупівлі комп’ютерного та периферійного
обладнання. У 2012 році планують
закупити комп’ютерну техніку, периферійне обладнання та програмне
забезпечення на суму 5,8 млн. грн.
Закуплено мультимедійні проєктори та
20 інтерактивних дошок для лекційних
авдиторій.
Розвиваються загальноуніверситетські інформаційні сервіси. Оновлено
сайт університету, Політехніку представлено у соцмережах.
За планами, до кінця 2012 року
мережа комп’ютеризованих робочих
місць зросте до 5300 (зараз їх є 4600).
Всі викладачі та студенти на території академмістечка мають можливість
безоплатного (а в гуртожитках — за додаткову плату) безлімітного доступу до
інтернету. До початку цього навчального року у студентських гуртожитках
встановлено щонайменше по дві точки
доступу до мережі у кожній кімнаті.
Із впровадженням нових технологій
у роботу мережі університету зменшується вартість доступу до інтернету.
З 2009 р. вартість доступу зменшилась
у 40 разів.

Соціяльні питання
Ректор говорив також про підготовку наукових та науково-педагогічних
кадрів, позаяк конкурентоспроможний професорсько-викладацький
склад є однією із основних умов
досягнення якости дослідницького
університету (окремо зупинився на
успіхах діяльности Ради молодих

учених); про соціяльні питання (покращення житлових умов потребують
і студенти, адже їх кількість усе зростає, а місць у гуртожитках не більшає,
і працівники); про вдосконалення матеріяльно-технічної бази; і про заходи
з енергозбереження.
В обговоренні політехніки конкретизували інформацію про результати
роботи та досягнення і висловлювали
свої зауваження та пропозиції. Зокрема, голова профкому працівників
Володимир Гайдук повідомив, що
міська рада вже ухвалила рішення про
виділення Львівській політехніці трьох
ділянок під забудову. А голова Колегії
та профкому студентів і аспірантів
Богдан Поліщук наголосив на гострій
необхідності змістового наповнення
Віртуального навчального середовища.
Не менш гостро, за його словами, стоїть
проблема перенаселення гуртожитків.
На всі зауваження ректор відреагував блискавично і попросив проректорів невідкладно підготувати пропозиції щодо усунення всіх недоліків.
Відповідаючи на письмові запитання,
ректор повідомив, що звернувся до
голови ЛОДА з проханням посприяти
у переговорах із головами районних
адміністрацій щодо виділення земельних ділянок під будівництво поблизу
Львова.

Суперечки
У 2002 році в університеті було
створено комісію з вирішення трудових спорів (індивідуальних). Тоді ж
було затверджено її склад — 9 осіб,
однак не визначено терміну її дії. Позаяк кілька членів комісії із різних причин вибули, назріла потреба обрати
новий склад. Відтак до 2014 року (на
термін дії чинного складу конференції
колективу) трудові спори вирішуватиме комісія у складі 9 осіб: професор,
завідувач кафедри ЗІ Валерій Дудике-
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вич (голова комісії), начальник відділу
кадрового забезпечення Микола Гнатчук, доцент кафедри ЕАП Любомир
Копчак, доцент, в. о. кафедри туризму
Андрій Теребух, доцент кафедри ТРР
Андрій Бондарев, доцент кафедри УМ
Зоряна Куньч, завідувач лабораторії
кафедри ЗІ Тарас Луковський, провідний спеціяліст кафедри ТГВ Оксана
Омельчук, робітник відділу головного
механіка Богдан Борецький. Контактна інформація комісії — у профкомі
працівників.

Гідні похвали
З нагоди завершення 2011/2012 навчального року та за успіхи в навчальній та науковій роботі ректор нагородив грамотою Львівської політехніки
та преміював колективи випускових кафедр — напівпровідникової
електроніки (завідувач — професор
Олександр Дружинін; 15 тис. грн.),
хімічної технології переробки нафти
та газу (професор Михайло Братичак;
12 тис. грн.), вищої геодезії та астрономії (професор Федір Заблоцький;
10 тис. грн.); загальноуніверситетських
кафедр — аналітичної хімії (професор
Йосип Ятчишин; 10 тис. грн.), фізичної
та колоїдної хімії (професор Юрій ВанЧин-Сян; 7 тис. грн.), деталей машин
(в. о. завідувача — професор Володимир Малащенко; 5 тис. грн.).
Нагрудним знаком та преміями
у розмірі посадового окладу нагородили працівників, яким присуджено науковий ступінь доктора наук. Перший
проректор Володимир Павлиш виголосив подяку науковим консультантам
здобувачів (їм також виплатять премії
у розмірі окладу), котрим присуджено
науковий ступінь доктора наук, а також
працівникам, котрі здобули ступінь
кандидата наук і їх керівникам.
Тетяна ПАСОВИЧ
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нова база

коротко

 День програміста, 12 вересня, в V корпусі Політехніки у 809 авдиУ
торії відкрили спеціялізовану навчальну комп’ютерну лабораторію.
Це стало можливим завдяки польській компанії Comarch. У лабораторії
навчатимуться студенти кафедри програмного забезпечення

Програмістам подарували
лабораторію

Світлини Ірини Шутки

Компанія Comarch, яка активно
розвивається, вирішила інвестувати
у майбутніх фахівців через відкриття спеціялізованої лабораторії: це
20 комп’ютерів із сучасним програмним забезпеченням, потужний сервер,
системи комутації та кондиціювання,
ремонт у приміщенні (все обійшлося
майже у чверть мільйона гривень). Тут
юні програмісти працюватимуть над
лабораторними роботами, науковими
проєктами.
— Сподіваємося, що завдяки лабораторії студенти зможуть краще
пізнати сферу нашої діяльности, технології нашої компанії, навчаться
практично застосовувати набуті під
час навчання знання і переконаються,
що це надзвичайно цікаво, — зазначив віце-президент Comarch Анджей
Пшевєзліковський, який разом із
проректором Львівської політехніки
Дмитром Федасюком урочисто відкрив лабораторію.
Гість із Польщі розповів, що заснована у 1993 році Comarch спеціялізується на розробці, впровадженні
програмного забезпечення й ІТ-систем
для таких галузей, як телекомунікації
і медія, фінансові й банківські послуги,
торгівля і телемедицина тощо. Нині
компанія — це понад три тисячі проєктів і 3500 працівників. Вона присутня
на різних континентах — в Америці,
Азії, Европі (Австрія, Німеччина, Франція, Швейцарія) й активно нарощує

обсяги продажів, зокрема за межами
Польщі, вкладає у нові проєкти і розробку власної продукції.
В Україні поляки мають б’юро в Києві та Львові. Політехніку з Comarch
пов’язує багаторічна співпраця. Свого
часу кілька наших студентів стажувались у Кракові (де є центральний офіс
компанії). За словами віце-президента
Comarch, на сьогодні у львівському
офісі компанії стажується 10 – 11 політехніків; вони настільки добре себе
зарекомендували, що їм уже запропонували роботу. Найближчим часом
компанія планує збільшити цю кількість до 50 – 60 осіб.
Від такого поєднання теорії та
практики у виграші і студенти, і праце
давці, наголосив Дмитро
Федасюк. А директор ІКНІ
Микола Медиковський
висловив сподівання, що
співпраця з польськими партнерами розвиватиметься й далі, і політехніки на базі Comarch
зможуть реалізовувати
реальне курсове і дип
ломне проєктування, виконувати пілотні проєкти.
Все це дозволить молодій
людині підготуватися до
майбутньої роботи ще на
студентській лаві.
Ірина ШУТКА

З 1 січня 2013 року набере чинности
постанова Кабінету Міністрів про
заснування грантів Уряду. Цільові
кошти надаватимуть колективам
молодих учених для виконання
прикладних наукових досліджень
і науково-технічних розробок за
пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки. Проєкти відбиратимуть на конкурсній основі.
Громадська ініціятива „Студентський
захист“ та Національний студентський союз пропонують підняти при
вступі прохідний бал із профільних
предметів до 150 та скоротити кількість вишів абітурієнтам, при подачі
документів, до 3-ох. Такі пропозиції
молодіжні організації передали до
Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України, де працює робоча
група над проєктом Умов вступу
до вищих навчальних закладів
у 2013 році.
Відповідно до наказу ректора
Львівської політехніки Юрія Бобала,
в університеті відбудеться 70-та
СНТК. Цього року підбиття підсумків
науково-дослідної роботи студентів
за 2012 рік триватиме з 15 жовтня
до 2 листопада.
Нові правила прийому до вищих
навчальних закладів у 2013 році
Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту планує зареєструвати
в Міністерстві юстиції до 15 жовтня.
Про це повідомив заступник директора Департаменту вищої освіти,
начальник Відділу інформаційноаналітичної роботи МОНМС Микола
Фоменко.
31 жовтня у Львові відбудеться День
професійного самовизначення —
„Ярмарок кар’єри“. Захід традиційно
проводять Львівський обласний
центр зайнятости та Львівська
політехніка. Зустріч працедавців та
молоді, котра шукає роботу, відбудеться в Палаці мистецтв на вулиці
Коперника, 17.
Львівська міськрада знову оголосила
конкурс на начальника управління
освіти. Про це повідомив міський
голова Андрій Садовий, інформує
прес-служба Львівської міськради.
„На превеликий жаль, на поперед
ньому конкурсі ми не мали достатньої кількости кандидатур. Можливо, зараз будемо мати відповідні
кандидатури“, — сказав міський
голова Львова Андрій Садовий.
За матеріялами інформаґенцій
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високий гість

Мусимо бути духовно міцними

Б

Його Святість є авторитетний і послідовний наставник української
молоді в пошуку духовних цінностей,
світоглядних орієнтирів на базі національних традицій, об’єктивних історичних фактів, автором численних
праць із питань гідности і чеснот людського життя. За розбудову незалежної
України в гуманітарній сфері Святіший
Патріярх Філарет удостоєний найвищих державних нагород, зокрема Ордена Свободи, Ордена Князя Ярослава
Мудрого I і II ступенів, відзнаки Президента України „Хрест Івана Мазепи“.
Ініціювали зустріч ректорат та Міжнародний інститут освіти, культури та
зв’язків із діяспорою Львівської політехніки. Привітав Патріярха ректор
професор Юрій Бобало, наголосивши
на надзвичайній важливості такого
діялогу в теперішній непростій суспільній ситуації.
Розмову було спрямовано на пошук шляхів подолання духовної та
моральної кризи українського суспільства в умовах внутрішніх і зовнішніх
викликів сучасного державотворення.
— Зараз зменшується роль духов
них цінностей, що веде до спотворення
людини. Людство керується плоттю,
а не духом, поставивши у центрі свого

Світлини Наталії Павлишин

лагословення і слово поради політехніки отримали 14 вересня
від Патріярха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета. Зустріч відбулася
з нагоди півстолітньої Архієрейської
хіротонії Святішого Патріярха.

життя не Бога, а людину, — закцентував
Патріярх. — Щодень мусимо пам’ятати,
що тут життя тимчасове, а нас чекає
вічність і Божий суд. Саме цими одвіч
ними цінностями мусимо керуватися.
Предстоятель Української православної церкви наголосив на тому, що
Бог дав людям свободу обирати —
бути вільними і уподібнюватися Богові, чи служити тільки своїм плотським
інстинктам, уподібнюючись тваринам.
Через спосіб життя ми проявляємо
себе зсередини.
Патріярх говорив і про небезпеки,
які нависли над Україною:
— Сьогодні наша держава проходить випробування. Зараз відбувається тиск на мову, аби знищити
державу. Тому перед кожним стоїть
вибір — мати свободу чи рабство.
І якщо ти байдужий — ти зрадник
і обираєш зло. Але я твердо вірю, що

наш народ захистить рідну мову і свою
державність. Найважливіша роль у цій
боротьбі належить освіті та церкві,
а першість належить молоді, від якої
й залежить, якою буде наша держава.
Окрему увагу Патріарх приділив
і питанню об’єднання православних
церков, наголосивши, що має бути
одна церква не за назвою, а за стійкістю й у співпраці з УГКЦ — це буде
потужна сила, яка нікому не здасть
нашу культуру і державу та зможе консолідувати все українське суспільство.
На завершення зустрічі Патріярх
Київський і всієї Руси-України Філарет
нагородив ректора Політехніки Юрія Бобала Орденом святих Кирила і Мефодія.
Більшого піднесення і урочистости
додав виступ Народного чоловічого
хору „Орфей“ Львівської політехніки.
Наталія ПАВЛИШИН

книга-діялог

Підпільна Церква в умовах тоталітарної держави

К

нигу „Підпільна Церква в умовах
тоталітарної держави“ презентували львів’янам 11 вересня. Це видання — результат четвертого проєкту інтернет-спільноти „Майдан“
із серії національної пам’яти, реалізований спільно з Інститутом історії
Церкви Українського Католицького
Університету.
— Це видання, як і попередні, вийшло у вигляді запитань і відповідей.
Але цього разу воно різниться тим,
що на запитання активістів спільноти
„відповідали“ люди, яких уже немає
серед живих. Тобто інформацію ми

використовували з архівів Інституту історії Церкви, — розповів автор проєкту
Ярослав Сватко.
Команда Інституту історії Церкви
розробила каталоги запитань для
різних категорій людей, які були в
підпіллі. На сьогодні є понад дві тисячі
інтерв’ю з життя підпільної церкви, а
також понад п’ять тисяч фотографій та
маса инших документів про їхнє життя,
понад сто відеоінтерв’ю. Всі свідчення
транскрибовані і внесені в спеціяльну
пошукову базу.
— Ми намагалися в доволі доступній
формі відповідати на запитання і розмістити їх так, щоб створити логічний

ряд. Прочитавши цю книжечку, можна
почерпнути основні ідеї та інформацію
про те, як і чим жила підпільна церква,
— зазначив директор Інституту історії
церкви УКУ о. Андрій Михалейко. — У
цих матеріялах містяться розповіді про
особистості, які творили історію нашої
Церкви. В особливий спосіб показано
роль Патріарха Йосипа Сліпого, який
символізує цілу епоху УГКЦ.
Наступний проєкт буде про людей,
які працювали для незалежности нашої держави після того, як закінчилася
боротьба УПА.
Наталія ПАВЛИШИН
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невигадані сюжети
станні неоднозначні гуманітарні впровадження влади і передвиборча лихоманка не залишили байдужими
О
книголюбів: під час Форуму видавців у Політехніці говорили про післявиборче майбутнє української книги
й інформаційні війни проти України

Коли книжка більше, ніж книжка
„Не буде книги —
не буде України“

Світлини Ірини Шутки

12 вересня відбулася
дискусія на тему „Чи буде
українська книга після
виборів? Як вплине розстановка політичних сил
у парламенті на розвиток
книговидання, бібліотек,
освіти, науки і культури
в Україні“. Президент Української асоціяції видавців
та книгорозповсюджувачів
України Олександр Афонін
і президент ГО „Форум видавців“ Олександра Коваль
запросили до обговорення
державних службовців, видавців, журналістів і представників 22-ох політичних
партій — учасників виборчого процесу (відгукнулися
третина). Спершу О. Афонін
нагадав історію „боротьби

земля для селян, котрі не
мають ні реманенту, ні насіння, ні добрив, ні грошей,
ні можливости отримати
кредит… На сьогодні Україна — єдина держава, яка
не має стратегії розвитку
власної видавничої справи,
підтримки книги як фундаментального елемента
розвитку особистості, нації
і держави до рівня, який
відповідає глобальним процесам і дозволяє бути їх
учасником.
У малих групах учасники
обговорювали проблеми
і механізми розвитку видавничої справи в Україні
(модератор Тарас Плахтій).
Присутні виявилися на диво
одностайні у діягностуванні
актуального стану: потрібна (а у нас її немає) державна стратегія розвитку

української книжки за виживання“: руйнування системи
книгрозповсюдження „Укркнига“, анулювання пільг
для галузі, нерозробленість
механізмів використання
навіть законодавчо ухвалених пільг тощо:
— Кожна зміна політичної сили на владному
олімпі в Україні впродовж
20 років приносила українській книжці винятково
неприємності, незважаючи
навіть на наявність податкових пільг. Ці пільги — як

книговидання і книгорозповсюдження (Олександр
Красовицький, „Фоліо“),
культуру читання треба
виховувати змалку (Ірина
Луценко) і подбати про
якість видань для школи
(за словами головного редактора видавництва „Підручники і посібники“ Ярослава Гринчишина, в одному
з підручників для 1 класу на
140 сторінках — 150 помилок!). Загалом присутні погодилися: ситуація у книговидавничій, як і в освітній,

культурній галузях, реально
може змінитися лише коли
буде відповідна політична
воля. Тим часом немає механізму донесення позиції
книговидавців до „вищих
сил“ (О. Коваль), а політики
не вважають за потрібне
спілкуватися з фахівцями
галузі, бо не розуміють, що
проблеми книговидання —
це „проблеми України, її
державності, її майбутнього
розвитку“ і якщо „не буде
книги — не буде України“ (О. Афонін). Є й инший
аспект проблеми: у суспільстві, де пріоритетом
є влада і гроші, а не освіта
і культура, першочергова
мета, за словами президента УАВК, — „реанімувати
читача“.

„За все треба
боротися“
У п’ятницю в НТБ Політехніки відбулася дискусія
на не менш серйозну тему
„Інформаційні і книжкові
війни проти України. Чи
є можливості протидії?“.
Ініціював зустріч публіцист,
шеф-редактор журналу
„Універсум“ Олег Романчук. Доповідачі розкрили
суть поняття інформаційна війна, говорили про
методи і форми інформаційних війн. Експерт із
питань оборони, директор

Центру досліджень армії,
конверсії та роззброєння,
автор книги „Офіцерський
гамбіт“ Валентин Бадрак
пояснив, що „інформаційні
війни не є якась відокремлена справа від загальної
стратегії, а вона в тому,
щоб мати суттєві важелі
впливу в Україні“; свідченнями цього є антиукраїнські книжкові проєкти
(зокрема в Росії, Румунії),
нагнітання мовного протистояння, дестабілізація
ситуації в чутливих регіонах
країни, як Крим.
Віце-президент Центру
стратегічних досліджень
та аналізу, екс-заступник
голови СБУ Олександр
Скіпальський наголосив:
якщо в інформаційних війнах першого покоління
основні дії — на рівні спец-
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служб, то на рівні другого
йдеться про створення
атмосфери бездуховности,
маніпуляцію суспільною
свідомістю, провокацію
політичних і громадянських конфліктів тощо. Та,
на думку О. Скіпальського,
найбільша проблема України — у внутрішньому протистоянні й відсутності української за ментальністю влади, яка дбає про майбутнє
держави.
Тези відомого публіциста, сценариста Леоніда Капелюшного (не зміг прибути)
озвучила модератор зустрічі
доцент кафедри української
преси ЛНУ ім. І. Франка Соломія Онуфрів: Україна як
нація, як держава програла
інформаційну війну залишкам окупаційних імперських
сил, бо воювала аж на три

фронти — північно-східний,
західний і внутрішній; країні
нав’язали кримінальні поняття і правила співжиття —
і вона їх прийняла:
— Ми рік за роком зда
вали і продовжуємо здавати навіть сьогодні позиції,
які тримали три століття…
Чому ми, українці, програли
на своєму полі? Програли

там, де нам би мали допомагати стіни, своя земля,
свої могили, своя історія?
Питання болюче, але не
головне, бо кожна поразка
може бути поштовхом до
розвитку. Жодна капітуляція
не позбавляє націю надії…
Біда не в тому, що ми переможені і знеславлені,
біда, що ми традиційно, від
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часів Хмельницького, не
маємо стратегії розбудови
незалежної України й ідеологічного забезпечення
незалежности. Стратегія
нам потрібна одна, але переможна. Основою мала б
бути стратегія ідентичности — навернення українців
до своїх джерел і цінностей.
Сила — у єдності.
Можливість змін учасники зустрічі теж пов’язують
із консолідацією суспільства — появою всеукраїнського громадянського руху
(О. Романчук), сміливих
і розумних „заспівників“
у різних галузях життя (В. Бадрак), активним спротивом
будь-якій агресії, адже „за
все треба боротися“ (О. Скіпальський).
Ірина ШУТКА

презентація дня

„Бронебійна публіцистика“ — зброя сучасности

С

Видання „Бронебійна публіцистика“ формується із п’ятнадцяти
книг — статті Миколи Костомарова,
Михайла Драгоманова, Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Миколи
Хвильового, Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Уласа Самчука, Левка
Юркевича, Петра Григоренка, Юрія
Шевельова, Івана Лисяка-Рудницького, В’ячеслава Липинського, Василя
Стуса та Івана Багряного із передмовами сучасних кращих публіцистів та
літераторів — Івана Дзюби, Євгена
Сверстюка, Оксани Пахльовської, Володимира Панченка, Петра Кралюка,
Ігора Сюндюкова, Юрія Шаповала,
Андрія Григоренка, Кирила Галушка,
Богдана Тихолоза, Ростислава Семківа, Станіслава Кульчицького, Володимира Лиса, Сергія Кота та Віктора
Андрущенка. Ці книги — це досвід
попередників, помножений на гострі
суспільно-політичні проблеми та процеси в Україні.
— Ця публіцистика саме сьогодні
потрібна для інтелектуальної револю-

Світлина Наталії Павлишин

ерію актуальної публіцистичної
української традиції ХІХ — ХХ ст.,
якою поповнилася бібліотека видання „День“, презентували львів’янам
14 вересня на Форумі видавців.

ції. Настав час українцям повернути
власні знання. До кожного зібрання
додається олівець, адже це книги-роздуми, їх треба читати, осмислювати
і діяти. Кажуть, що трагічна історія — це
трагедія непрочитаних книг. Тому треба читати, щоб мислити і діяти, — наголосила авторка ідеї видання, редактор
газети „День“ Лариса Івшина.
Спеціяльний гість презентації
спортсмен і політик Віталій Кличко
зауважив, що цей досвід поколінь надзвичайно важливий, бо всі проблеми
минувшини, на жаль, досі актуальні.
Тому мусить бути план дій, а не лише

спостерігання. Кожен, хто прочитає це
видання, отримає достатньо інформації для роздумів.
У презентації також взяли участь
автори передмов до книжок із серії,
зокрема, доктор філологічних наук,
професор Володимир Панченко, доктор філософських наук, проректор Національного університету „Острозька
академія“ Петро Кралюк та спонсор
видання голова Громадської організації „Спілка захисту прав підприємців“
Євген Чернецький.
Наталія ПАВЛИШИН
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Національна пам’ять
і музейництво

П

ублічна бесіда істориків та журналістів „Тюрми. Долі. Історії. Музей“ відбулася 14 вересня в Музеї-меморіялі „Тюрма на Лонцького.“ Про історію в’язниці
та значення меморіяльного комплексу
говорили директор Національного музею-меморіялу „Тюрма на Лонцького“
Руслан Забілий, голова Міжнародного товариства „Меморіял“ Арсеній Рогінський,
історик, голова Вченої ради Центру досліджень визвольного руху Володимир
В’ятрович, польський журналіст, історик,
публіцист, політв’язень Адам Міхнік та історик Ігор Дерев’яний.

Питання створення музеїв у місцях,
пов’язаних зі збереженням історичної
пам’яті, на думку істориків, багато в чому
для нашої країни є новизною. Тому в цій
справі відстаємо від Литви, Польщі та
инших країн, де таке музейництво розвивається значно інтенсивніше, швидше
і має чимале зацікавлення та допомогу
з боку держави.
— З ініціятивою створення музею
у Львові виступила громадськість. Головним завданням працівників музею є зберегти автентичність споруди, — сказав під
час обговорення Руслан Забілий.
Окремо історик наголосив на бракові
архівної інформації та музеалій, навівши
приклад Польщі, де музейники звернулися до громадськости і за два тижні
зібрали масу цікавого матеріялу:
— У нас, на жаль, зробити це нелегко.
Бо якщо поляки кожну пам’ятну річ, кожну фотографію з перебування у тюрмах,
як радянських, так і нацистських, зберігали в родинах, то в нас такі речі в комуністичні часи могли стати фактом, що
призвів би до нової кримінальної справи.
Тому люди нищили це все, оберігаючи
життя родин від переслідування.
Найпершим завданням історики вважають вивчення і дослідження тоталі-

тарного механізму, передання пам’яти
наступним поколінням та віднайдення
необхідного напрямку, щоб донести
правду про тоталітаризм до людей, які не
знають цієї історії.
— Зрозуміти країну, вивчаючи її
тюрми, неможливо, але це не стосується
пострадянської території. Саме історію
СРСР можна краще зрозуміти через
вивчення тюрем, які стали своєрідним
фокусом „совєтської“ реальности, — наголосив у бесіді Володимир В’ятрович.
— Насправді ми ще на початковому
етапі роботи, бо музеєм має бути не
лише те крило, де була в’язниця, адже
не менш драматичні історії мають й инші
приміщення. Також зовсім поруч є Цитадель, де був концтабір. Це все має бути як
єдиний комплекс, який буде унікальний
у загальноевропейському масштабі. Тут
зійшлися два тоталітарні режими і від
цього це місце особливо пам’ятне.
На думку російського спеціяліста
Арсенія Рогінського, найважливіше —
зберегти приміщення в автентичному
вигляді, щоб не було нічого музейного,
а все справжнє. Не менш важливі для
музею й відеоінтерв’ю зі ще живими
людьми, які мордувалися тут, як в’язні.
Адам Міхнік зауважив, що цей меморіял мав би стати не лише знаком
пам’яти, але й знаком застороги від
повторення трагедії.
Польський журналіст наголосив, що
Львів має можливість створити музей нового типу, в пам’ять про людей різних національностей, які прагнули до свободи.
Наостанок усі учасники зійшлися на
думці: проблема сьогодення є в тому,
що радянська практика використовується
й досі. Тому важливе завдання всього
суспільства є усвідомлення важливости
минулого і його уроків для кожного з нас.
Наталія ПАВЛИШИН

коротко
Депутати Львівської обласної
ради затвердили положення про
почесну відзнаку „70-річчя створення Української повстанської
армії“. Згідно з положенням,
такою відзнакою нагороджуватимуть учасників національно-визвольних змагань, а також державних, політичних, громадських
діячів, науковців, письменників та
активних учасників українського
державотворення, які „своєю
працею утверджують та розбудовують незалежну Україну“.
16 вересня у Стрию відбувся
прем’єрний показ документального фільму „Отець Кадило“.
Стрічка розповідає про життя
і служіння греко-католицького
священика Василя Шевчука,
який упродовж 1945 – 1948 рр.
був капеланом куреня УПА на
Закерзонні під псевдо „Кадило“.
Подія присвячена 70-й річниці
від створення УПА та 64-й річниці з дня загибелі о. Василя
Шевчука (13.09.1948). Перед
презентацією стрічки відбувся
поминальний молебень.
Вечір пам’яти Ґеорґія Ґонґадзе
відбувся 16 вересня у Львові біля пам’ятника Тарасові
Шевченку. Колона із запаленими
свічками пройшла від Кобзаря
до дерева пам’яти Ґонґадзе.
„Не дай згаснути пам’яті Ґеорґія
Ґонґадзе та тих журналістів, котрі віддали своє життя за право
казати правду“, — закликали
учасники акції.
У межах Форуму видавців 12 вересня в ЛНУ ім. І. Франка доцент
кафедри нової та новітньої історії
зарубіжних країн історичного
факультету Андрій Козицький
презентував книжку „Геноцид та
політика масового винищення
цивільного населення у ХХ ст.
(причини, особливості, наслідки)“.
Це перший на пострадянському
просторі навчальний посібник,
у якому Голодомор вписано
у контекст усіх геноцидів ХХ ст.,
зокрема, розглянуто геноцид
вірмен в Османській імперії, Голодомор 1932 – 1933 рр., Голокост
европейських євреїв, екстермінацію циганів, геноциди в Камбоджі
та Руанді. У книзі вперше використані нові матеріяли з різних
архівів України та Европи.
За матеріялами інформаґенцій
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події, підсумки, факти

Мандри до літератури і за її межі
Закінчення. Початок на 3 с.

порівнянь“ Олени Левченко
та монографія колективу
авторів за редакцією Олександра Марченка і Корнилія
Третяка „Дослідження гравітаційного поля, топографії
океану та рухів земної кори
в регіоні Антарктики“. Крім
цього, грамоту президента
Форуму видавців отримала
велика спільна праця Анатолія Загороднього та Геннадія
Вознюка „Фінансово-економічний словник“.

Те, що довкола
книг

Світлини Наталі Яценко

Тексти книг творять свої
контексти. Тому вже важко уявити собі Форум не
тільки без Міжнародного
літературного фестивалю
(спеціяльними гостями якого, зокрема, цьогоріч стали
Адам Загаєвський (Польща),
Мартін Поллак (Австрія),
Михайло Пантич (Сербія)),
а й инших фестів, дотичних
до нього. У програмі Форуму виділялись два фестивалі — II Міжнародний фестиваль перекладів „Translit“
і І фестиваль літературних
фестивалів „Контекст“.
Основне питання, яке
підняв фестиваль „Translit“, —
це становище перекладача
як співтворця літератури.
Більше 40 заходів фестивалю були розраховані як на
фахівців, так і на звичайних
людей, яким цікаві нюанси

й таємниці перекладацької
майстерности. Під час нього
було презентовано новостворену Спілку перекладачів
і письменників та написано
перекладацький маніфест.
Перший із літературних
фестивалів — „Контекст“ поставив собі за мету об’єднати
всіх „гравців“ літературного
простору, покращити комунікацію між ними, зробити
цей простір більш структурований. Для цього у театрі „Воскресіння“ кожен літературний фестиваль (а їх
в Україні — 35), який погодився презентувати себе
на Форумі, різноформатно,
вільно й відкрито розкривав
перед публікою свої особливості, а культурні менеджери
у сфері літератури з України,
Польщі, Чехії, Словаччини,
Росії проводили воркшопи.
Практичний продукт фестивалю — це створення довідника
літературних подій України,
а в перспективі — української
літературної мережі.
Деякі книги, як засвідчив
Форум, спроможні викликати глибокі дискусії на межі
кількох сфер зацікавлень.
Так книга Сьюзен Зонтаг
„Хвороба як метафора“
зібрала за одним столом
філософа Володимира Єрмоленка, психолога, доктора медицини Олега Чабана,
письменника, почесного
гостя Форуму ДіБіСі П’єра,
доктора літературознавства
Марека Вільчинського, журналіста Валерія Панюшкіна.
Виступ кожного з них був
малою смальтою у загальній мозаїці обговорення

соціяльно-культурної проблеми смертельних хвороб
сучасности.

Образотворчі
грані Форуму
Одна з основних програм
Форуму видавців — фестиваль „Бруно Шульц у Львові“
(до 120-річчя від дня народження та 70-річчя трагічної
загибелі) — поєднала у собі
всі можливі способи
висвітлення постаті
цього непересічного галицького письменника та художника єврейського
походження з Дрогобича. Виставки,
кіно і театральні
покази, літературні
дискусії про вплив творчости
Шульца на українську, російську, південнослов’янські
літератури — завдяки ним
образ митця викристалізовується для читача вповні.
Зокрема, одним із добрих
доповнень до перекладів
творів письменника (Шульц
писав переважно польською
та деякі твори німецькою
мовами), їх обговорень та
презентацій (після них „Цинамонові крамниці та всі
инші оповідання“ у перекладі Юрія Андруховича були
ще далеко до закінчення
Форуму розкуплені) стала
виставка у Львівській націо
нальній галереї мистецтв
„Бруно Шульц. Горизонти
часу“. Спершу Бруно Шульц
став відомий як ориґінальний графік і маляр, а тоді
деб’ютував як письменник.

Якраз минає 90 років від
часу першої виставки Шульца, яка відбулася у Львові
в 1922 році. Теперішня експозиція творів охоплює показ зв’язку з мистецькою
спадщиною художниківсучасників митця і загалом
відображає атмосферу його
творчости — родзинкою
виставки є її театралізована
частина „Кімнати пам’яті
Бруно Шульца“. На виставці
вперше експоновано велику кількість творів Шульца:
22 ориґінальні рисунки зі
збірки Варшавського музею
літератури імени А. Міцкевича, три роботи, котрі належать самій галереї, один
твір з Біблотеки імени В. Стефаника. Зануритись у шульцівський магічний реалізм
можна ще й після Форуму,
бо виставка працюватиме
до кінця вересня.
Про те, як творчість Шульца здатна
інспірувати нові художні світи, можна
було дізнатися, пройшовши в галереї „Дзиги“ „Риботерапію“
Влодка Кауфмана (це
трансформація в нову
якість образів, взятих
від Шульца, інтерпретація
його мистецької спадщини)
та завітавши на виставку знаних майстрів художньої кераміки „Друга осінь“ у галереї
„Коралі“ (вони пропонують
нову якість і новий погляд на
сучасну львівську кераміку
крізь призму творчости Бруно Шульца).

No comment
Наступного року Форум
видавців буде ювілейний —
двадцятий. Президент Форуму Олександра Коваль,
зважаючи на потребу покращення фінансування заходу,
має намір написати офіційне
звернення до Президента
України з проханням взяти
під патронат його проведення.
Наталя ЯЦЕНКО
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з архіву пам’яти
снує твердження, що рукописи не горять. Сьогодні про це можна посперечатися. З давнішої і ближчої історії
Інаших
знаємо, як знищувалися стародавні рукописи і книжки, горіли бібліотеки й архіви. Від Катерини і Петра — до
днів. Найнадійніший — архів людської пам’яти. З цього навчального року редакція „Аудиторії“ започатковує нову рубрику. За літо ми назбирали дещицю цікавих матеріялів, а також чекаємо на її поповнення
розповідями наших читачів про те, що зберегли в пам’яті наші рідні, знайомі, друзі. Адже з долі кожної людини,
історії родини, села чи міста складається історія України. Пишімо український літопис спільно!

Кривавий золотий вересень 1939-го
Однією з драстичних в Україні тем
і досі є Друга світова війна: від дати її
початку, дискусії навколо Української
Повстанської Армії і аж до її завершення. Дехто не хоче визнати, що для українців війна почалася набагато раніше
і тривала значно довше, ніж для всього
тодішнього Радянського союзу, Америки й Европи разом узятих. За роки
Незалежности на цю тему з’явилося
чимало документальної літератури
та досліджень українських науковців. Та ми не будемо цитувати таких
безперечних авторитетів як історики
Володимир Сергійчук, Володимир
В’ятрович чи инші. Ми розкажемо про
війну устами очевидців цієї страшної
трагедії двадцятого століття.
Із щоденника Ольги Долгун зі Сокаля:
„Четвер, 24 серпня
1939 р. У вчорашнім
радіовим деннику
рано подано вістку,
що Німеччина з СССР
згодилися між собою
на пакт неаґресії і Ріббентроп виїхав літаком до Москви цей
пакт підписати. Вістка ця, як бомба,
заскочила всіх і всі держави…
…Чути голоси деяких громадян,
що нас, мабуть, приділять до Совітів,
як розберуть Польщу межи німців
і СССР… Але мені здається, що так не
буде“.
„П’ятниця, 1 вересня 1939 р. Нині
рано почалась війна офіціально, хоча
без виповідження. Німці заатакували
Польщу вздовж цілої польсько-німецької границі…
…Татко слухає пильно відомостей в радіо-детекторі. Ловить стації
німецькі, польські і російські. Подає
звідомлення: німці бомбардували
вісімнадцять польських міст вздовж
польсько-німецького кордону. З німецького радія виходило б, що також
атака була на Львів і Берестя над
Бугом. Подавали також, що в Східній
Галичині українці не хочуть іти до
війська, по селах жандармерія тягає

їх силою, а в більшій части їй це навіть
не вдається…
…Вчорашнього вечора виарештувала поліція (польська — Я. В.) багато
українців, усіх тих, котрі коли-небудь
були вже арештовані, межи иншими
Івася Микитюка, за яким Зоня тільки
плаче. Дальше Ганю Тимошик, Ганю
Романовську, Марушку Ганішкевич,
Івася Іванчука і багато, багато инших.
Наразі нігде їх не вивозять, бо не мають де. Перебувають вони на поліції.
В полудне несподівано сирени
і ґонґи подали алярм про наступаючий
летунський налет (не пробний). Страх
огорнув усіх… За якийсь час алярм
відкликано…
…З радія та инших жерел довідалися ми, що Львів кілька разів нині
бомбардували. Знищений є двірець,
Городецька вулиця, Маслосоюз. В Сокалі подали алярм в пополудне, бо
німецька ескадра літаків була вже між
Равою а Жовквою, але звернула потім
на Львів“.
„Середа, 6 вересня 1939 р. Вже
шостий день тягнеться війна. Погода
така гарна, сонце так ярко світить на
незахмареному небі, дерева, квіти
такі чудові стоять у перших днях цеї
пам’ятної ще зеленої осені, що аж
дивно, що там десь люди б’ються, що
десятки бомбових літаків злітають
над міста і сіють румовища, смерть,
каліцтво, нещастя. Німець в шаленім
темпі перемірює своєю страшною
зброєю польську землю, а навіть бомбардує наш Львів, Перемишль. Сотки
ранених, убитих. Понищені колійові
двірці, рейки, так що комунікація має
великі знищення…“.
Зі спогадів блаженнійшого Любомира
Гузара:
„Я пережив Другу світову війну від першого
дня. У Львові ще 1 вересня 1939 року впали
перші бомби, німецьке військо напало на
тодішню Польщу. Тоді
малими ми зрозуміли,

що війна є щось дуже страшне. Вона
руйнує. Є хата, яку будували дідусь,
батько, а тут впала бомба — і все розлетілося, пропало…
У 1939 – 1941 роках на наших теренах майже не було бойових дій,
але відбувалися страшні речі. Тисячі
людей були замордовані у в’язницях.
Коли в 1941 році більшовицькі
війська вже відступали перед німцями, то вирізали, винищували
в’язнів“.
Зі спогадів львів’янки Лідії Козакевич:
„Добре пам’ятаю початок вересня 1939-го
у Львові. Моя сестра
Стефа, яка саме тоді
вийшла з пасажу Ніколяса, раптом згадала, що забула там
свою парасольку.
Повернулася за нею,
і якраз у той момент на пасаж упала
бомба… Так для нас почалася війна.
Тоді у Львові були зруйновані й инші
будівлі, серед них — церква Святого
Духа, головний залізничний вокзал,
товарна станція, летовище на Скнилові,
великі склади на Левандівці, костели
св. Ельжбєти, Бернардинів і Єзуїтів, житлові будинки. Тоді не лише ми втратили
рідних людей…“.
Зі спогадів бощанки Марії МелькоКопини:
„Приємне осіннє сонечко щедро дарувало своє проміння
землі і людям. Такого чудового дня
9 вересня 1939 року
гітлерівська армія
в’їхала в наше село
Босько. Загуділи мотоцикли, піднялася курява. В два ряди
по дорозі сунули наповнені амуніцією
і припасами тяжкі військові машини.
Солдати з автоматами в руках, у сірих
мундирах і написом на ременях „Got
mit uns“ сунули на схід. Увечері по-
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наш календар
хід зупинився, лиш окремі частини
війська, перейшовши вбрід ріку Вислок, подалися на селище Заршин,
а решта стали обозом у нашому селі
на ночівлю.
Вранці в неділю село піднялося до
життя. Солдати крутилися біля машин,
мотоциклів, перевіряли автомати,
амуніцію, бо готувалися до дальшого
наступу nach Оsten. Офіцери й унтер
офіцери займалися руханкою і ранковим туалетом, инші пили чай, каву
з сухарями, а офіцери зі штабу вищого
рангу звернулися до отця пароха і попросили його відправити Службу Божу,
бо ще не бачили відправи у східному
обряді.
Тим часом з Романова до Боська
прямувала ще одна частина німецької армії. Машини, вщерть наповнені
солдатами, в ескорті мотоциклів, були
в повній бойовій готовності. Люди зі
страхом дивилися на ту страшну війсь
кову техніку, на окупантів.
Старий, глухий дзвонар ударив
у дзвони, луна пішла по селу і далі —
низинами і горами. Люди прямували
до церкви, коли до села в бойовій
тривозі в’їхали перші колони новоприбулої німецької армії. Вони побачили
багато людей при дорозі і їх огорнув
страх. Це було перше село з українсь
ким населенням.
Порозуміння між частинами німецької армії не було. Новоприбулі
війська знаходилися з протилежного
боку церкви — за скрутом дороги. Пригадую, як німці позіскакували з машин
і мотоциклів, зайняли оборонні позиції. Затримали перехожих мужчин.
Почалася паніка, пролунав постріл,
зчинився крик. Поранили хлопця, а потім його добили. Стрілянина, облава
хат, військові оточили церкву… Спалахнув вогонь, загорілась одна хата, друга,
стодола, стайня. Горіла худоба, птиця.
В центрі села повалив чорний дим…
З одного боку церкви зайняли
оборонні позиції німецькі солдати,
які ночували в селі, з другого — наступали солдати, які щойно вступили в село. Запахло спаленим деревом, соломою, смаженим м’ясом.
Люди вийшли з церкви і шукали
прихистку за мурованими хатами,
ховалися по підвалах. Гітлерівці
скаженіли. Випроваджували невин
них мужчин із хат, ставили біля дороги і розстрілювали. Забрали мого
батька, брата, сусідів і розстріляли.
Плач жінок, крики дітей, тріскотіння
палаючих будинків, шварґотіння
озброєних чужинців — все змішалося докупи.

Коло обіду стрілянина припинилася, згасали пожежі. Нарешті обидві
частини німецької армії порозумілися
між собою. Люди почали виходити
з укриття і гасити вогонь. Шукали вцілілих і вбитих рідних, заносили трупи
до хат…
Того страшного недільного дня
10 вересня 1939 року гітлерівці розстріляли 21 невинного односельця,
серед них — нашого отця пароха,
який повертався з церкви, поранили
його дружину — вчительку Олену,
винесли вирок через розстріл усій
їхній родині, але над’їхали генерали
і вирок відмінили. На прохання людей дозволили поховати вбитих на
новому цвинтарі у спільній могилі.
Похорони відправив отець катехит
Микола Головач (п’ять років потому
польські бойовики його смертельно поранили і він через кілька днів
помер)“.
Зі спогадів Теодозії Остаф (доньки
о. Михайла Величка):
„ Н і м е ц ь ка а р м і я
вступила на українські етнічні землі
9 – 10 вересня 1939
року, перейшовши
ріку Сян. Пригадую,
як 10 вересня, в неділю вранці, батько пішов до церкви
правити Утреню, а ми залишилися
в хаті. Раптом чуємо рух, галас, стрілянину. До нас прибігли перелякані
сусіди, бо плебанія була єдиною
мурованою хатою в селі, і ми всі заховалися в пивниці. А в цей час згоріла наша стайня разом з худобою,
стодола, повна ще не змолоченого
збіжжя…
Як опісля розповіли нам очевидці, хтось начебто вистрілив у німців,
і вони почали шукати в селі військових. Влаштували обшук і в церкві та,
не знайшовши там нікого підозрілого, вигнали людей із церкви і наказали розходитися по своїх хатах,
а церкву закрити. Отець Михайло
поспішив додому, бо там на нього
чекала родина.
Не дочекалася. Не дійшов. Автоматна черга (шість куль) обірвали
дорогу нашого батька за 50 метрів від
хати на 51-му році життя…
Того дня німці вбили ще багато
односельців, спалили їхні хати“.
Підготувала
Ярослава ВЕЛИЧКО

21 вересня — День миру.
23 вересня — День машинобудівника.

Пам’ятні дати
20.09.1891 — народився Павло Филипович, український письменник-неокласик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтлич
ний, український поет i правозахисник.
21.09.1648 — козацькі полки здобули
фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро Нiщин
ський, український композитор, поет
i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Кошиць, знаний український дириґент
і композитор.
22.09.1791 — народився Майкл Фарадей, відомий англійський фізик і хімік.
22.09.1835 — народився Олександр Потебня, видатний український мовознавець, літературознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко,
український живописець і педагог.
22.09.1933 — відкрилася виставка проєктів пам’ятників Тарасові Шевченку
в Харкові й Каневі.
23.09.1648 — перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під
Пилявцями.
23.09.1870 — помер Проспер Меріме,
французький письменник, автор новел
„Таманґо“, „Кармен“.
23.09.1872 — народилася Соломія
Крушельницька, геніяльна українська
співачка.
23.09.1919 — спільне засідання Директорії та урядів УНР і ЗУНР, на якому
ухвалено почати воєнні дії проти армії
Денікіна.
24.09.1801 — народився Михайло
Остроградський, вiдомий український
математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчинський, талановитий поет-пiсняр
i прозаїк, вояк УГА.
25.09.1992 — введено в дію канал
„Рейн-Майн-Дунай“, який проліг через
територію тринадцяти держав і зв’язав
Чорне та Північне моря.
26.09.1767 — народився Артемiй Ведель, український композитор, співак
i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скляренко, український письменник, автор
історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб,
українська письменниця.
26.09.1966 — у Ташкенті стався землетрус силою 7,5 бала за шкалою Ріхтера.
26.09.1989 — завершився перший фестиваль української пісні та популярної
музики „Червона рута“.
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Звернення
Товариства „Просвіта“ ім. Т. Шевченка
Національного університету „Львівська політехніка“
до викладачів і наукових працівників,
до всіх політехніків
Цього року Україна відсвяткувала 21 рік державної незалежности. Здавалося, що за цей час країна зміцніла,
утвердилася, зросла громадянська свідомість людей,
об’єднаних спільними державними атрибутами: прапором, гербом, гимном, державним кордоном, державною
мовою. Те, за що так невтомно боролася „Просвіта“,
стало святим конституційним обов’язком усіх громадян
і державного апарату.
Та час від часу народні обранці підкидають суспільству несподівані сюрпризи. Так, незважаючи на численні
звернення українців до народних депутатів не ухвалювати
законопроєкт „Про засади державної мовної політики“,
антиукраїнська більшість прийняла, а Голова Верховної
Ради і Президент України підписали його. І, ніби чекаючи
цього сигналу, деякі місцеві ради одразу почали проголошувати російську мову реґіональною. Зауважимо:
не мови инших національних меншин, які компактно
проживають на цих територіях і за які начебто так турбувалися фарисеї, а саме російську, що ще раз підтверджує
для кого і на чиє замовлення приймався цей документ.
Ми вважаємо, що ухвалений закон має яскраво
виражений українофобський характер і спрямований
на фактичне знищення української мови і культури, на
розкол Української держави. Відповідно до його статей
вже невдовзі мова північного сусіда повністю витіснить
українську мову з усіх сфер її функціонування, а значить — позбавить українську націю своєї душі, споконвічних традицій і культури, що поруч із матеріяльними
вартостями і поступом соціяльно-економічних реформ
є основою розвитку незалежної держави.
Перебуваючи століттями в ярмі російської і радянсь
кої імперій, українська нація зазнала понад 400 заборон рідної мови, масових репресій її носіїв і зміни
етноструктури населення Сходу і Півдня України, внаслідок чого мова опинилася під загрозою знищення на
своїх Богом даних етнічних землях, особливо у південно-східних областях.
За Україну, за рідну мову віками велася тяжка, кривава
боротьба під проводом найкращих синів і дочок українського народу. Наприкінці 80-х років минулого століття
відроджена „Просвіта“ (тоді — Товариство української
мови імени Тараса Шевченка) очолила патріотичний
рух мільйонів українців на захист рідної мови і проголошення її єдиною державною мовою в Україні.
Осередок Товариства, створений 14 грудня 1988 року
у Львівській політехніці, розпочав свою роботу з культурно-просвітницьких заходів і написання Програми організаційно-методичних заходів із впровадження Закону

„Про мови в Українській РСР“, яку в квітні 1990 року затвердила Вчена рада Політехніки. Це було більш, ніж за
рік до проголошення Незалежности! У цьому документі
були чітко визначенні головні завдання: українська мова
викладання, забезпечення навчального процесу українською навчально-методичною літературою, написання
(або переклад) підручників і посібників українською
мовою, підготовка наукових праць, укладання термінологічних і перекладних словників, провадження документації. Впродовж кількох років просвітяни працювали
в тісному тандемі з адміністрацією та усім колективом
викладачів і науковців Політехніки.
Сьогодні наш університет — один із найкращих і найавторитетніших університетів України, в якому гордо
звучить українська мова в студентських авдиторіях,
навчальних лабораторіях, на наукових конференціях,
фестивалях і в побуті. Щороку зростає кількість україномовних підручників і посібників, методичної та наукової
літератури, авторами яких є львівські політехніки.
Після проголошення Незалежности продуктивна державотворча праця над утвердженням державної мови,
права якої закріплені Конституцією України, розпочалася
й триває в усій країні. Рідна мова повертається в нав
чальні заклади та державні установи колись насильно
зросійщених реґіонів України. Російськомовні батьки
рішуче захищають право навчати своїх дітей у школах
українською мовою. А тепер вся наша націєтворча праця
грубо руйнується новітніми валуєвими — прислужниками російсько-імперського режиму.
Товариство „Просвіта“ Львівської політехніки категорично заявляє: втрата мови — це продуманий хід розколу
нації, утворення різних політичних та адміністративних
зон, це — руйнування держави. Ми не можемо, не маємо права допустити до її знищення у своїй незалежній
державі. Мова — це рубікон, який ми нікому не дозволимо перейти!
Шановні політехніки — викладачі, науковці, працівники, студенти! Закликаємо вас протистояти цій
антиукраїнській акції, до якої вдалися новітні герострати, й надалі цілеспрямовано і наполегливо, рішуче
і впевнено продовжувати утверджувати українську мову
в усіх сферах її життя, постійно плекати її, підтримувати українські традиції, виховувати свідомих громадян
України. Бо, як писав наш геній Тарас Шевченко, „немає другої Вкраїни“, де могла б іще жити і розвиватися
українська мова.
Рада Товариства „Просвіта“
Львівської політехніки
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освітні проєкти
літо було гаряче не тільки в природі, а й у Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків
Цьогорічне
з діяспорою Львівської політехніки
Українська мова у світі

Кроки до України
Один із напрямів діяльности МІОКу — освітня робота, тож значну увагу цього літа було зосереджено
саме на освітніх проєктах.
Тим паче, що тут працює
секція молодих україністів,
які, реалізовуючи проєкт
„Крок до України“, дбають
про підготовку і написання
навчально-методичного
забезпечення.
— Цього року на засіданні круглого столу ми
вперше зустрілися з сестрою Христофорою Буштин, головою комісії УГКЦ
з питань освіти та виховання, — розповідає директор
МІОКу доцент Ірина Ключковська. — Церква зацікавилася нашим методичним
забезпеченням, і підручник,
який лежав у нас ненадру
кований понад три роки (ми
його постійно доповнювали), нарешті побачить світ
на початку листопада. Окрім
цього, ми говорили про
конференцію „Українська
мова у світі“, яка відбудеться у Львівській політехніці
в листопаді. Якраз на ній
і будемо презентувати нашу
роботу — „Мандрівка до
України“, розповімо, як із
підручником працювати.
Влітку працівники МІОКу
зустрілися й з Анною Хранюк, викладачем української
мови Познанського університету, з якою співпрацюють
тривалий час. Саме вона зі
своїми студентами вперше
почала користуватися підручником „Крок-1“. Нині
в розробці „Крок-2“. До слова, творчий колектив всі
зауваги, які виникають у процесі апробації підручника,
обов’язково враховує.
У липні в інституті побувала ще одна цікава особистість — Оксана Білозір. Ні, не знана співачка,
а представниця батьківсько-

го колективу Католицької
школи Пресвятої Діви Марії
у Лондоні. Під час зустрічі
торкалися не лише участи школи у II Міжнародній
конференції „Українська
мова у світі“, а й серйозної
проблеми з програмами
і навчально-методичним
забезпеченням саме суботніх і недільних шкіл, які
потребують спеціяльних
підручників, адже тамтешні
діти навчаються лише раз
на тиждень і мають обмежений перелік предметів.
Працівники МІОКу зустрілися зі заступником
голови обласного громадського товариства „Український етнокультурний
центр“ Усть-Каменогорська
(Казахстан), вчителькою
суботньої школи на громадських засадах Євою Теут.
Розмова з нею ще раз підтвердила, що суботні і недільні школи в діяспорі потребують особливої опіки.
Без сумніву, найбільша подія літнього сезону — участь співробітників
МІОКу, а саме Олесі Палінської та Оксани Туркевич,
а також викладача кафедри
іноземних мов Олега Качали, у літньому українському
таборі в Казахстані, який
організував священик УГКЦ

о. Василь Гавера. Впродовж
двох тижнів з тридцятьма
українськими дітьми різного віку вони вивчали українську мову і літературу,
мали уроки з країнознавства і провели спеціяльну
програму „Етномайстерня“.
Про успішне відрядження
свідчать подяки від українських громад інститутові
й на адресу ректора університету професора Юрія
Бобала.
В гостях у МІОК побувала Ґеня Литвин, вчителька
курсів української мови при
Католицькому університеті
в Арґентині. В інституті сподіваються: якщо вдасться
задум, що народився під
час розмови, то викладачі
МІОКу зможуть поїхати в Арґентину і попрацювати з молодим поколінням, у якого
прокинувся великий інтерес
до батьківської мови.

орудою Львівської обласної
ради. В серпні з цього приводу відбувся дуже ефективний
круглий стіл, одним з ініціяторів якого виступив і наш інститут. На засіданні ми представили своє бачення розвит
ку реґіональної програми
і маємо надію, що Львівська
обласна рада затвердить
цей проєкт. У центрі програми — створення громадської
організації „Інформаційноконсультаційний центр для
трудових міґрантів“. Його
засновники — Львівська обласна рада, наш інститут
і Комісія з питань міґрації
УГКЦ. З цією ініціятивою ми
виступили ще в 2005 році,
та лише тепер вона набирає
конкретних обрисів.
Окрім цього, Українська
Всесвітня координаційна
рада, членом Президії якої
я є, проводила в серпні
науково-практичну конфе-

„ Суботні і недільні школи в діяспорі
потребують особливої опіки “.
— Про те, що наші підручники потрібні за кордоном, ще раз переконалася
на Міжнародній конференції з питань трудової міґрації, що відбулася в серпні
у Києві (я виступала там
із пленарною доповіддю
з питань української освіти
за кордоном), — підсумовує
Ірина Ключковська.

Допомога
трудовим
міґрантам
— Другий напрям, який
розвиваємо в інституті —
допомога трудовим міґрантам, — продовжує Ірина
Михайлівна. — Нас долучили
до розробки реґіональної
програми підтримки трудових міґрантів Львівщини під

ренцію із питань державо
творення (в липні Прем’єрміністр України підписав
до виконання державну
програму підтримки закордонного українства до
2015 року). На жаль, у цій
програмі, яка має фінансове
забезпечення 130 млн грн.,
по суті відсутня Львівщина,
відтак, і наш інститут. Однак
не опускаємо рук, бо залучені до програми Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту щодо підтримки
та розвитку українського
шкільництва за кордоном
до 2015 року. На нас покладено відповідальність
за розробку програм для
суботніх і недільних шкіл,
видання навчально-методичної літератури тощо.
Катерина ГРЕЧИН
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високі ноти

коротко

Музика різних часів,
інтерпретацій і форм

Н

овий концертний сезон у філармонії — це багато доброї музики на всякий смак. Його відкриття
відбулось на минулих вихідних із
виступом Академічного камерного
оркестру „Віртуози Львова“, Молодіжного симфонічного академічного
оркестру „INSO-Львів“ й Академічного симфонічного оркестру Львівської
філармонії.

Академічний камерний оркестр
„Віртуози Львова“ представив слухачам твори італійського композитора
Антоніо Вівальді та арґентинського
композитора Астора П’яццолли „Пори
року“ — концерт поєднав барокове
минуле з барвами сучасности. Наступного вечора до музичних вражень
додалися східні мотиви — у концерті
„Витонченість Сходу у світовій класиці“
у виконанні Молодіжного симфонічного академічного оркестру „INSO-Львів“
звучали увертюра до опери „Рієнці“

Р. Ваґнера, концерт для скрипки з оркестром Я. Сібел іуса й симфонічна
сюїта „Шехерезада“ М. РимськогоКорсакова.
Відкриття свого концертного сезону Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії присвятив
110-й річниці Першого симфонічного
сезону у Львові. Слухачі почули увертюру до романтичної опери „Оберон“
К. Вебера, Концерт для фортепіяно
з оркестром фа-дієз мінор С. Людкевича; Симфонію № 6 сі мінор; op. 54
Д. Шостаковича.
Серед яскравих подій та концертів
у новому сезоні у Львівській філармонії — два нові фестивалі — „Европейські
мотиви в европейській симфонічній
класиці та традиційна клезмерська
музика“ й фестиваль французької музики „Міст Олександра III“, присвячений
150-річчю від дня народження Клода
Дебюссі та 100-річчю від дня народження Жана Франсе.

за лаштунками

П

На сцені — жінки, на сцені —
прем’єри

ісля невеликої канікулярної перерви заньківчани відкрили новий,
дев’яносто п’ятий, театральний сезон.
До кінця року на великій і камерній
сценах глядач зможе побачити давно
улюблені вистави, а також оцінити нові
прем’єри, які наразі режисери й актори ще тільки готують.

Завісу для театралів підняли 18 вересня із показом „Сватання на Гончарівці“. Всього ж у діючому репертуарі Національного академічного драматичного
театру ім. М. Заньковецької 34 постановки, з них найновіших, які з’явились
у минулому сезоні, — шість. Художній
керівник театру, народний артист Федір
Стригун намагається не перенасичувати
репертуар п’єсами, написаними, так би
мовити, на злобу дня, одноденками,
які, однак, як от „Неаполь— місто попелюшок“, инколи залишаються на піку
популярности роками — глядач любить
посміятися над собою.
Якщо до кінця жовтня театр „заробить гроші“, то на початку листопада
зможемо побачити одну з найкращих

п’єс Оскара Вайльда у постановці
Федора Стригуна „Віяло леді Віндермір“. Актори разом з автором твору
розмірковуватимуть про моральність
у супільстві, про те, як одне бачення її
змінюється иншим. У цій п’єсі режисера привабили дуже гарні жіночі ролі
(у театрі, оскільки акторська професія
вважалась непрестижною, брак чоловіків, поза тим — жінки більш талановиті,
відданіші своїй справі, чуттєвіші).
Початок грудня ознаменується ще
однією прем’єрою — режисер Алла
Бабенко запропонує нам до перегляду
твір сербського драматурга Браніслава
Нушича „Пані міністрова“. Це сучасна
п’єса про проблеми, які з’являються
в житті людини, коли мрії здійснюються.
На камерній же сцені молоді актори
експериментуватимуть із Шевченковою „Катериною“. Крім цього, у планах
театру припинити списування старих
вистав і поновити „Шаріку“.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО

У Львові вперше реалізовано
проєкт „Фестиваль партнерства“, на якому було представлено культурні візитки
польських міст і воєводств,
партнерів нашого міста.
15 – 16 вересня фольк-гурти,
джаз- та рок-колективи, а також
танцювальні ансамблі з Вроцлава, Лодзя, Жешува, Любліна,
Перемишля і різних воєводств
демонстрували свої таланти
на літній сцені площі Ринок.
У рамках фестивалю відкрито
виставку художників із польського реґіону Вармії та Мазур,
у Латинському катедральному
соборі відбувся спеціяльний
концерт „Сapellа Cracoviensis“.
Продовжує тривати „Французький вересень“, який до Львова
прийшов удруге і є логічним продовженням „Французької весни“.
У його програмі — добірка
класичної музики на сцені філармонії, присвячена 150-річчю від
народження Клода Дебюссі та
100-річчю від народження Жана
Франсе і виступ у ресторані
„Сало“ джазової групи „Paradox“.
У Музеї народної архітектури та
побуту у Львові завершилась
реставрація його об’єктів за
участю спеціялістів норвезького
музею Maihaugen в Ліллехаммері. Окрім реставрації та семінару
на тему „Ландшафтний план
розвитку Музею“, у межах візиту
закордонних гостей на території
Музею відкрито виставкову залу
та виставку „Історія розвитку
музею Maihaugen у Ліллехаммері
(Норвегія) у світлинах“.
18 вересня у Художньо-меморіяльному музеї Олени Кульчицької відбулося відкриття ювілейної виставки його патронеси.
Виставка приурочена 135-ій
річниці від дня народження
мисткині. Експоновано кольорові
естампи різних періодів творчости Олени Кульчицької, взяті
з фондової збірки Національного
музею у Львові. Роботи виконано у різних графічних техніках:
кольоровий лінорит, монотипія,
чорно-білий лінорит та підкольорована акварель.
За матеріялами інформаґенцій
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Кросворд
Горизонтально:
4. Людина, що показує відвідувачам експонати музею, виставки і дає при цьому необхідні пояснення. 6. Російський
композитор, автор опери „Руслан і Людмила“. 8. У Сергія
Плачинди вона „неопалима“. 11. Страва з розім’ятих чи
перетертих овочів, фруктів. 12. Вічнозелене хвойне дерево.
13. Держак холодної зброї. 14. Фахівець зі створення іміджу
людини за допомогою зачіски, макіяжу, одягу. 16. Кипляча
вода, кип’яток. 17. Коли гора не йде до нього, то він іде
до гори. 19. Парламент у США. 22. Замінник натурального
продукту. 25. Музикант, що грає в оркестрі на барабані або
иншому ударному інструменті. 27. Свобода, незалежність.
28. Великий хижий звір родини котячих. 29. Масові змагання з різних видів спорту. 30. Ріка в Европі, що впадає
у Північне море. 32. Невеликий ресторан. 33. Держава, що
зі зброєю нападає на иншу державу з метою загарбання її
території, ліквідації її незалежности. 36. Перерва між діями
вистави, відділами концерту. 39. Рослина родини губоцвітих, з якої добувають ефірну олію. 41. Грошова винагорода автору за літературний твір. 42. Територія поширення
якогось виду тварин, рослин. 44. Вид легкоатлетичних
змагань з бігу на 42 км 195 м. 46. Гори у Південній Америці.
47. Український письменник і композитор, автор популярної „Історії України-Русі“. 48. Півострів на півдні України.
49. Парламент Ізраїлю. 50. Розділовий знак. 51. Спеціяльне
приміщення, обладнане для проведення експериментів,
дослідів, випробувань.
Вертикально:
1. Перегородка зі вставленими іконами, яка відокремлює
вівтар від центральної частини церкви. 2. Ансамбль музичних інструментів, що виконує музичний твір. 3. Згода,
порозуміння з противником, досягнуті шляхом взаємних
поступок. 5. Священний бик у Стародавньому Єгипті, якого
вважали земним втіленням бога Пта. 6. Наука про будову
і розвиток Землі. 7. Напівлегендарний київський князь.
8. Гори в Европі. 9. Аеродром, обладнаний усім необхідним
для забезпечення регулярних польотів авіяції. 10. Бур’ян,
споріднений з будяком. 15. Другий план картини, малюнка.
18. Дуже отруйна пустельна змія родини гадюкових. 19. Порожнина в гірській породі. 20. Синтетичні нитки з великою
розтяжністю і підвищеним об’ємом. 21. Старовинна зброя,
що має форму лука, для метання стріл. 23. Держава в Европі. 24. Підводний снаряд, яким озброєні військові кораблі,
Відповіді на сканворд,
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підводні човни. 25. Піст, якого дотримуються мусульмани
впродовж рамадана. 26. Витесаний камінь для кладки стін.
31. Речовина, що збуджує або пригнічує центральну нервову систему людини, позбавляючи її почуття реальности.
32. Зав’язана вузлом смужка тканини, яку носять чоловіки
для прикраси. 34. Священна війна мусульман проти „невір
них“. 35. Пам’ятник загиблим військовим у вигляді чотиригранної колони з пірамідальною вершиною. 37. Непізнаний
літаючий об’єкт. 38. Прилад, у якому підтримується постійна
температура за допомогою автоматичних регуляторів.
39. Бурі морські водорості; морська капуста. 40. Ґрунтова
поверхня під водою. 41. Товариш Назара Стодолі. 43. Жартівлива назва лікаря, яка походить від назви давньогрецького
бога Асклепія. 45. Сяйво навколо голови, намальоване
у формі круга, як символ святости.

J

Моя дружина почала часто отримувати
SMS-ки від МТS. Я не звернув би на це увагу, але
свою нову коханку я записав як Kyivstar…
J

J

J

Вчора наш шеф проводив чемпіонат офісу з
пасьянсу „павук“ і „косинка“…
― І які призи ви отримали?
― Трьох переможців вигнали з роботи.
J

J

J

В одному із резюме:
„Кинув пити, курити, вийшов з усіх зареєстрованих сайтів ― готовий почати працювати“.

Склала Христина ВЕСЕЛА
J

J

J

― У понеділок я завжди почуваюся Робінзоном Крузо.
― Це ж чому?
― Дуже сумую за п’ятницею!..
J

J

J

Чоловік заходить до психіятра:
― Я стосовно своєї дружини. У неї нав’язлива
ідея, ніби хтось хоче вкрасти всі її сукні.
― Ви в цьому впевнені?
― Абсолютно. Вона навіть найняла спеціяльного чоловіка, щоб він їх пильнував. Я знайшов
його в шафі вчора ввечері.
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[реклама та оголошення]

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений диплом МВ № 896458, виданий
Львівським політехнічним інститутом на ім’я
Лещишина Василя Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Львівським Національним університетом ім. І. Франка на ім’я Ізоніна Івана Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Львівським Національним університетом ім.
І. Франка на ім’я Фемської Христини Тарасівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ковача Сергія Федоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Куляси Ярини Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 08476396,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Холявки Оксани Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Марців Лілії Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білінкевич Антоніни Богданівни;
утрачений студентський квиток № 07596031,
виданий Національним університетом „Львів
ська політехніка“ на ім’я Козака Олега Сергійо
вича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Косторниченка Ярослава
Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Верхоли Андрія Богдановича;
утрачений студентський квиток ВК № 08586194,
виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Чумака Тараса Васильовича;
утрачену залікову книжку № 1074485, видану
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Юзефика Романа Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федоріва Руслана Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дудун Світлани Валентинівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кузбита Юрія Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Геворкяна Артема Саркісовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Недовіса Арсена Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Юхненка Миколи Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Присташ Катерини Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карабін Емілії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Волчанського Андрія Івановича;
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утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сало Галини Василівни;
утрачений студентський квиток № 06977005,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Волоса Івана Ігоровича;
утрачений студентський квиток № 07641719,
виданий
Національним
університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Повара Василя Миколайовича;
утрачений студентський квиток № 1002281,
виданий Національним університетом „Львів
ська політехніка“ на ім’я Чауса Романа Сер
гійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Литвина Романа Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Колеснікова Микити Дмитровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Курила Юрія Тарасовича;
утрачені студентський квиток і залікову
книжку, видані Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Медвідь Анни
Михайлівни;
утрачений студентський квиток № 11100060,
виданий Національним університетом „Львів
ська політехніка“ на ім’я Думанського Олек
сандра Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 1109896,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мовчка Юрія Воло
димировича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Закревського Андрія Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шелдишова Єгора Євгеновича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська полі
техніка“ на ім’я Стрільчука Олександра Сте
пановича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бас Христини Андріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Терещака Дмитра Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лутчина Андрія Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Биленя Андрія Івановича;
утрачений студентський квиток № 11100007,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бондарець Ірини Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чернавської Альони Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська політехніка“
на ім’я Бондаренка Михайла Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тимціва Володимира Михайловича;

утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бень Ірини Михайлівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Яницької Орести Миронівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Іващенка Сергія Сергійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлишина Олега Володимировича;
утрачений студентський квиток № 11100199,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Джежели Вікторії
Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Казимірка Мирослава Романовича;
утрачений студентський квиток ВК № 08726359,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Думанського Олександра Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гвоздецького Дмитра Богдановича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Терехова Станіслава Ігоровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кобилянського Івана Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чичелюка Тараса Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Павлюка Василя Юліановича;
утрачену залікову книжку № 1125336, видану Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Стефаніва Тараса Васильовича;
утрачений студентський квиток № 1104132,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Пісоцької Христини
Іванівни;
утрачений студентський квиток № 08402400,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чистого Владислава
Ігоровича;
утрачений студентський квиток № 08386686,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Маца Руслана Ярославовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Онищенка Ігора Валерійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сенишин Марії Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Боднар Оксани Віталіївни;
утрачений студентський квиток № 0902826, виданий Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Блюса Юлія Юлійовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шкіндера Андрія Вячеславовича.
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Многая літа!
Щиро вітаємо з днем народження проректора з нав
чальної роботи та міжнародних зв’язків

Юрія Михайловича РАШКЕВИЧА.
Хай Вам завжди усміхається доля,
несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
хай збудуться мрії, бажання й думки.

„День“ продовжує акцію
„Подарунок рідній школі“
До Дня знань бібліотеки україномовних шкіл у різних реґіонах України отримали у дарунок комплекти
двотомників „Екстракт-150“ та „Екстракт +200“ із серії
„Бібліотека газети „День“ “.
Загалом участь в акції взяли 5 шкіл зі Львова,
Луцька, Донецька, Сімферополя та Херсона. Та акція
триває протягом усього року. Тож закликаємо приєднуватися до доброї ініціятиви і дарувати книги
„Дня“ своїм школам, вишам та улюбленим учителям
з приводу та без приводів, просто на знак вдячности
за отримані знання та поповнюючи тим самим бібліо
течні фонди своїх Альма-матер якісними сучасними
виданнями.

Літературна студія для
політехніків
Шановні студенти, викладачі і співпрацівники
Львівської політехніки! У Народному домі „Просвіта“
починає свою роботу літературна студія, яку вестиме
член Національної спілки письменників України доктор
історичних наук Петро Шкраб’юк.
Перше організаційне заняття відбудеться 27 вересня о 16.00 у приміщенні Народного дому „Просвіта“
Львівської політехніки за адресою: вул. Карпінського, 8,
5 поверх (26 корпус, комбінат харчування).
Телефон для довідок: 258-22-90.

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №120870.
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Увага!

Умови фотоконкурсу
Для всіх, хто захоплюється фотографією, тижневик
„Аудиторія“ оголосив фотоконкурс на тему „Евро-2012“
крізь призму об’єктива“.
Роботи приймаємо до 8 жовтня 2012 року за адресою: Львів, вул. С. Бандери, 12, гол. корпус Львівської
політехніки, 2 пов., кімн. 229.
Головні умови та вимоги до фоторобіт:
• авторами робіт мають бути тільки студенти;
• світлини можуть бути кольорові або чорно-білі
у форматі, що не менший, ніж 20×30 см, оформлені
в паспарту (не тонше 3 мм) пастельних кольорів. Усі
учасники нашого фотоконкурсу мають можливість
придбати паспарту з 10 % знижкою (пред’явивши
анкету учасника фотоконкурсу від „Аудиторії“) в магазині художніх матеріялів „Арт-скринька“ (за адресою:
Львів, вул. Ковжуна, 1);
• один автор може подати на конкурс не більше
5 робіт в одному або різних жанрах — в друкованому
й електронному варіянтах із заповненою анкетою
(анкету шукайте у газеті в найближчих числах);
• кожна робота має мати назву;
• світлини можуть бути у таких номінаціях: портрет,
пейзаж, натюрморт, макрозйомка, урбаністика та сюжетні фотографії.

Групи здоров’я і спортивні секції
З 1 вересня за адресою вул. Самчука, 14 (Стрийський
парк, корпуси 21 – 22) для всіх студентів починають працювати групи здоров’я і секції.
Запрошуємо хлопців і дівчат на ігрові види спорту,
спортивну аеробіку, плавання, водне поло, шахи, легку й
важку атлетики. У нас студенти можуть також зайнятися
всіма видами боротьби, стрільбою з лука, силовими видами
спорту й боксом.
Щодня з 16.30 до 21.00 тренери чекають на вас!

Колектив кафедри іноземних мов ІГСН Національного університету „Львівська політехніка“ висловлює
щире співчуття старшому викладачеві кафедри
Любові Петрівні Балацькій з приводу тяжкої втрати ― смерти
матері.

Т И Ж Н Е В И К

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —
Наталія Павлишин
Провідний випусковий редактор —
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина Шутка
молоді, сім’ї та спорту — Наталія Павлишин
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро Подолянчук

„ АУД И ТО Р І Я “

Редакція послуговується Проєктом нового
українського правопису. Редакція залишає
за собою право літературного редагування,
скорочення текстів. Листи, рукописи, ілюстрації
не рецензуємо і не повертаємо. Автори
матеріялів відповідають за достовірність
наведених фактів. Редакція не завжди поділяє
позицію авторів публікацій.
За зміст і достовірність рекламних оголошень
відповідає рекламодавець.
При передруках посилання на „Аудиторію“
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Наталі Яценко.
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