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Як часто ходите в кіно і що там дивитесь?
колись ходити в кінотеатри було 

модно. У 1939 році у Львові пра-
цювало 27 кінотеатрів, і навіть 
у часи війни кінопокази в них не 
припинялись. За трохи більше, 
ніж 40 років, ставлення до кіно 
зазнало дуже великих змін: 
від першого кінопоказу, який 
відбувся 13 вересня у пасажі 
Гусмана (проїзд Крива Липа) 
і який публіка через відсутність 
звуку, заповільнені рухи героїв 
на екрані сприйняла негативно, 
прорікши новому виду мис-
тецтва немайбутнє, відбувся 
перехід до масового захоплен-
ня ним — стрічки львів’яни 
переглядали щонайменше двічі 
на тиждень і жваво обговорю-
вали (в неділю один кінотеатр 
могла відвідати тисяча осіб) та 
навіть самі намагались знімати 
фільми.

Про все це розповіла учасникам 
дискусії про кінотеатри 30 січня 
у книгарні „Є“ дослідниця іс-
торії кіно Львова Оксана Лепак. 
На її думку, раніше люди йшли 
в кіно за емоціями, за можли-
востями пережити їх із кимось, 
а теперішня, на жаль, невелика 
популярність відвідин кінотеа-
трів зумовлена тим, що є до-
статньо інших засобів перегляду 
фільмів, зокрема, інтернет.

Справді, тепер молодь не менш 
активно цікавиться кіно, але ро-
бить це, переважно не виходячи 
з дому. Такий комфортний і ще 
й безкоштовний індивідуальний 
кіноперегляд більш привабли-
вий: можна вибрати будь-яку 
стрічку, зупинити її у потрібному 
місці, а найголовніше — перед 
нею не доведеться дивитися 
набридливу рекламу. Єдине, 
що багатьох спонукає піти до 
кінотеатру, — це цікава, часто 
світового масштабу новинка, 
яку бажано подивитися на вели-
кому екрані у 3D, а також добре 
дружнє товариство. Виняток 
становлять кіномани. Так дирек-
тор фестивалю Wiz-Art Ольга 
Райтер ходить у кіно нечасто, 
здебільшого з подачі друзів. 
Зважає на ціну і пору дня — на 
ранковому сеансі почувається 
найкраще, бо ввечері поп-корн 
і поцілунки заважають.

вадим Ртіщев, студент третього курсу Інституту економіки і ме-
неджменту Львівської політехніки:

„Обожнюю комедії та фільми жахів“
Найбільше люблю ходити в кінопалаци, бо там буває не так багато 
глядачів. Обожнюю комедії та фільми жахів, намагаюсь уникати 
мелодрам, хіба дівчина просить… Останній фільм, який подивив-
ся, — це „Хмарний атлас“. Цікава стрічка, довга, але посередині 
вже стає зрозуміло, чим вона завершиться. Також із молодшим 

братом ходив на мультфільм „Вартові легенд“. Стараюся відвідувати пізні сеанси, бо 
тоді в залі малолюдно.

володимир ворко, студент четвертого курсу Інституту будівництва 
та інженерії довкілля Львівської політехніки:

„Дивлюсь найгучніші прем’єри“
Ходжу в ІМАХ, але тільки на найгучніші прем’єри, які є кіноподія-
ми року. Все решта переглядаю в інтернеті, це фільми практично 
всіх жанрів. Вибір стрічки залежить від того, чи є там актори, які 
мені подобаються. Надаю перевагу американському кіно, інколи 
російському, рідше — європейському. З останнього, що бачив, був „Хоббіт“. Реклама 
мене не дратує, бо вона і так є всюди.

Емір Жамелі, студент третього курсу Інституту економіки і ме-
неджменту Львівської політехніки:

„Марокканці ходять у кіно по вихідних“
У кінотеатри ходжу нечасто, раз на два місяці, у Львові — винят-
ково в „Планету кіно“. Мені цікаво дивитися фільми українською 
мовою, це допомагає її вивчати. Бачив „Любов з акцентом“, по-
добається турецький серіал „Величне століття. Роксолана“. Але 

здебільшого дивлюсь американський екшн і французькі стрічки. У Марокко люди 
ходять у кінотеатри на кожних вихідних. Там вони можуть вибрати залу з арабськими, 
французькими чи американськими фільмами.

анна войтович, студентка четвертого курсу Інституту економіки 
і менеджменту Львівської політехніки:

„Формат показу фільмів значення не має“
Вибираю кінотеатр за місцем зручності розташування до мого 
дому. Найчастіше ходжу з друзями на сучасну фантастику. Хочу 
побачити „Мисливців на відьом“. Для мене не має значення, чи 
фільм у 3D, чи у звичайному форматі. Перед тим, як іти на фільм, 

переглядаю трейлери. Хоч вони можуть виявитися цікавіші від фільму, тому орієнтуюсь 
ще й на ім’я режисера, акторів. Вдома переважно дивлюсь пригодницькі серіали.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

андріана Петраш, студентка п’ятого курсу заочного відділення 
Інституту архітектури Львівської політехніки:

„У Виноградові рекламу не крутять“
В кіно ходжу у рідному закарпатському містечку Виноградові. Там, 
на жаль, є лише один кінотеатр, але великий і комфортний. Під 
час сеансу можна їсти не тільки традиційний попкорн, але й піцу. 
Буваю з друзями найчастіше ввечері влітку, дивимось комедії 
і фентезі. У нас перед фільмами рекламу не крутять, і це добре. 
Коли вибираю фільм, звертаю увагу на рейтинг, сюжет, акторський склад.
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вручення дипломів

минулого тижня могло скластись враження, що Політехніку „захопили“ люди в мантіях: дипломи про за-
кінчення університету отримали випускники ІБІд, ІкНІ, ІаРХ та ІГСН

Політехніку „захопили“ люди в мантіях
Є кому будувати

Стартував ІБІД. У понеділок, 28 січ-
ня, документ про закінчення вишу, 
пам’ятку випускника університету 
і значок „Львівська політехніка“ зо-
крема отримали всі магістри, а також 
спеціалісти з червоним дипломом. 
Загалом цьогоріч інститут випустив 
83 магістри денної форми навчан-
ня, 45 з них отримали дипломи 
з відзнакою; 34 магістри-заочники, 
серед яких 4 червонодипломники. 
Спеціалістів-денників — 143 (5 мають 
диплом із відзнакою), а спеціаліс-

тів-заочників — 147 (7 із червоним 
дипломом).

Людей у мантіях привітали дирек-
тор ІБІД Зіновій Бліхарський, проректор 
Богдан Моркляник. Керівник інституту 
нагадав тепер уже своїм колегам, що 
з десяти спеціалізованих будівельних 
вишів України ІБІД як складова Політех-
ніки — у першій п’ятірці. Як зазначила 
декан повної вищої освіти ІБІД Хрис-
тина Соболь, вручення дипломів є не 
лише університетським, а й родинним 
святом: і справді привітати випускників 
прийшло чимало близьких — від стар-
ших і до найменших.

„Щастя такого, 
як після екзамену 

важкого“

Четвер був днем ІКНІ. Віта-
ючи випускників, директор 
інституту Микола Меди-
ковський назвав цей день 
одним із найбільших свят 
у році — і для випускника та 

його рідних, і для Політехніки. А про-
ректор університету Дмитро Федасюк 
зауважив, що здобуття вищої освіти — 
„перший серйозний проект“ у житті ви-
пускників і побажав їм хорошої роботи, 
реалізації планів та успіхів.

Герої свята теж попросились до мікро-
фона: подякували викладачам, згадали 
яскраві моменти студентського життя 
(пари, сесії, кохання, друзі…), яке чомусь 

конференція

„Просвіта“ в надійних руках

Наступні чотири роки Товариством „Просвіта“ ім. Т. Шевченка Львівської 
політехніки надалі керуватиме багаторічна очільниця цієї організації про-

фесор Христина Бурштинська. Саме цю кандидатуру одностайно підтримали 
просвітяни 29 січня на звітно-виборчій конференції.

Традиційно конференція розпочалася 
славенем відновленої „Просвіти“ — 
„Реве та стогне Дніпр широкий“ у ви-
конанні Народного чоловічого хору 
„Орфей“. Хористи також виконали дві 
коляди.

Звітуючи за пройдений період — 
від грудня 2008 року, Христина Ва-
силівна зробила головний акцент на 
діяльності Товариства щодо захисту 
української мови:

— Утвердження української мови 
вимагало від нас праці в різних ас-
пектах, зокрема участі в акціях на 
захист української мови в державі, 
яка не стала українською за суттю. 
Це — підтримка заходів, організованих 
Львівською обласною організацією 
„Просвіти“: виступи на телебаченні до 
Дня рідної мови та Дня писемності го-
лови Товариства, участь та виступи на 

Закінчення на 4 с. →

Закінчення на 10 с. →
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так швидко минуло. Дипломи магістрів 
отримали 243 особи денної і заочної форм 
навчання (32 з відзнакою); спеціалістів — 
204 (3 з відзнакою). Крім того, були ще 
й випускники, які закінчили навчання до-
строково, у листопаді.

Вихованка кафедри прикладної лінг-
вістики Соломія Нитребич прочитала 
вірш про себе і своїх однокурсників, які 
тепер — „в очікуванні …змін“, побажала 
всім „лиш 21-го числа — щоб на рахунку 
стипендія завжди була“ і „щастя такого, 
як після екзамену важкого“.

І радісно, і сумно
У п’ятницю свято мали архітектори. Ви-
пускників п’яти кафедр ІАРХ привітали 
проректор Богдан Моркляник, директор 
інституту Богдан Черкес, завідувачі кафедр. 
Дипломи отримали 122 магістри і 143 спе-
ціалісти (відповідно 47 і 11 з відзнаками). 
За словами завідувача кафедри реставрації 
та реконструкції архітектурних комплексів 
Миколи Бевза, цей випуск — це приблизно 
135-те молоде покоління архітекторів, яке 
вийшло у світ з головного корпусу Політех-
ніки, тобто з 1877 року. Він побажав, щоб 
у творенні нової історії молоді люди були 
відповідальні і патріоти — альма-матер, 
Львова, регіону. А завідувач кафедри 
архітектурного проектування Микола 
Габрель нагадав присутнім, що в житті, як 
і в архітектурі, поряд з ідеєю важливими 
є й деталі, вміння „бачити дрібниці“, але 
водночас „не ставати дрібними“ і завжди, 
на будь-якій посаді „залишатися людьми“.

Після урочистості магістр із червоним 
дипломом Діана Петрушко розповіла:

— Сьогодні мені і радісно, і водночас 
трохи сумно: п’ять з половиною років ми-

нули дуже швидко, тут я познайомилася 
з багатьма друзями — буду за ними усіма 
сумувати. Моя спеціальність — архітек-
тура: вчитись було хоч і важкувато, але 
дуже цікаво. Зараз для мене — і думаю, 
не тільки для мене — все ще актуальним 
залишається питання працевлаштування: 
роботодавці звертають увагу на досвід, 
а його не так легко здобути під час нав-
чання.

Особлива сила
Завершився тиждень урочистим дип-
ломуванням гуманітаріїв, зокрема 
випускників трьох спеціальностей — 
соціології, соціальної роботи і консолі-
дованої інформації. 49 магістрів денної 
та заочної форм навчання отримали 
дипломи з рук проректора Богдана 
Моркляника і директора ІГСН Ярини 
Турчин. 18 осіб можуть похвалитися 
„червоними“. Директор ІГСН звернулась 
до присутніх:

— Ви всі володієте особливою си-
лою. Це є ваша енергія, молодечий 
запал і віра в себе. Тож я щиро зичу, 
щоби ви ніколи, ні на долю секунди, не 
втрачали віри в себе, у свою мету, свій 
ідеал, свій успіх.

Ярина Богданівна побажала, щоб 
здобуті в університеті знання допомо-
гли випускникам професійно реалізу-
вати себе і творити молоду Українську 
державу. До вчорашніх студентів звер-
нулись і завідувачі кафедр інституту, 
випускниця 2009 року, координатор 
зовнішніх зв’язків ГО „Спільнота Лярш-
Ковчег“ Лілія Дурняк. А отець Богдан 
Грушевський благословив політехніків 
перед їхнім вступом у самостійне життя.

Ірина ШУТКА

вручення дипломів

Політехніку „захопили“  
люди в мантіях

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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Ректор Львівської політехніки, голова 
Ради ректорів Львівщини Юрій 
Бобало увійшов до нового складу 
колегії профільного міністерства. 
Загалом у складі колегії 37 осіб. 
Про це йдеться у наказі Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту.

Завідувач кафедри прикладної 
екології та збалансованого при-
родокористування Львівської по-
літехніки мирослав мальований 
очолив надзірну раду за вико-
нанням комплексної екологічної 
програми на 2012—2016 роки 
у Львівській міській раді. Її ство-
рено розпорядженням міського 
голови для забезпечення ефек-
тивного управління реалізацією 
заходів.

29 січня студенти та викладачі Львів-
ського університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені 
Ґжицького протестували проти 
злиття зі Львівським національним 
аграрним університетом. Протесту-
вальники пройшли ходою від свого 
університету, що на вул. Пекарській, 
до Львівської облдержадміністрації. 
Студенти несли синьо-жовті та 
червоно-чорні прапори і вигукували 
„Ні — злиттю“ та „Слава нації — 
смерть ворогам“.

У польських вишах серед іноземців 
найбільше студентів з України. Їх 
кількість минулого навчального 
року зросла до 6300, що вдвічі 
більше, ніж у 2009 – 2010 рр. Про 
це свідчить звіт польської освіт-
ньої організації „Перспективи“, 
підготовлений на основі даних 
офіційної статистики. 

Народний депутат України микола 
Томенко повідомив, що студенти 
з різних вишів України нарікають 
на раптове збільшення середньо-
го бала успішності для отри-
мання стипендії. Парламентар 
звернувся до віце-прем’єра Кос-
тянтина Грищенка з проханням 
втрутитись у ситуацію. У МОНМС 
таку інформацію спростували, 
позаяк, відповідно до законо-
давства, стипендія студентам 
вишів призначається у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів, 
а міністерство не має повнова-
жень змінювати норму, визначену 
рішенням Уряду.

За матеріалами інформагенцій
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в інституті

„аудиторія“ продовжує цикл інтерв’ю з керівниками навчально-наукових інститутів Політехніки. Про 
університетську підготовку і роботу сучасного архітектора сьогодні говоримо з директором Інституту 

архітектури, завідувачем кафедри дизайну і основ архітектури професором Богданом Черкесом

У широких просторах архітектурного світу
— У Політехніці зараз гаряча пора — 
вручення дипломів. Інститут архі-
тектури теж мав випускників…
— 1 лютого ми вручили дипломи по-
над 250 випускникам. Захисти ди-
пломних робіт — і спеціалістів, і ма-
гістрів — відбулися досить успішно. 
Екзаменаційними комісіями керували 
знані фахівці: заслужений архітектор 
України, головний архітектор проек-
ту реконструкції НСК „Олімпійський“ 
у Києві Юрій Серьогін, професори Ма-
рія Кушніренко з Києва, Зеновія Тканко 
зі Львова. Серед цікавих тем диплом-
них проектів були, зокрема, такі: бла-
гоустрій дворів у центральній частині 
Львова, проблема ущільнення житла 
хрущовської епохи, реконструкція Кос-
телу єзуїтів і Колегії єзуїтів (де навчав-
ся Богдан Хмельницький), реставрація 
костелу в Годовиці, архітектуру якого 
запроектував творець Собору св. Юра 
Бернард Меретин, а інтер’єри впоряд-
кував скульптор Йоган Ґеорг Пінзель, 
чиї роботи зараз експонуються в Луврі. 
Стенди деяких дипломних ми виста-
вили у головному корпусі, їх під час 
недавнього візиту до Львова оглянув 
віце-прем’єр Костянтин Грищенко.

— Чим 2012 рік був особливий для 
Інституту архітектури?
— Насамперед ми акредитували і лі-
цензували практично всі наші спеці-
альності. Традиційно брали участь 
в огляді-конкурсі дипломних проектів 
випускників архітектурних та художніх 
спеціальностей вищих навчальних за-
кладів України в Харкові. Як завжди, ді-
лимо перші-другі місця з Київським на-
ціональним університетом будівництва 
і архітектури. Загалом наші студенти 
були на багатьох виставках, улітку гру-
па політехніків, як і раніше, працювала 
в польському містечку Хелмно.

Крім цього, ІАРХ виграв проект 
Темпус-Такціс (Tempus Tacis) разом із 
Політехнічним університетом в Мі-
лані, Кембриджським університетом 
і університетом Сарагоси, а також 
українськими партнерами з Харкова, 
Дніпропетровська, Києва. Кошти Єв-
росоюзу зокрема будуть спрямовані 
на формування комп’ютерних класів, 
видання шести підручників.

Важливо, що викладачі інституту 
почали друкуватися в наукових жур-

налах з імпакт-фактором. Минулого 
року разом із доцентом Світланою 
Ліндою ми на замовлення Пінакоте-
ки сучасності в Мюнхені підготували 
і надрукували велику статтю „Професія 
архітектора в просторі Східної Європи“.

— Звучить  дуже  цікаво.  Про  що 
стаття?
— Про те, як формувалася архітектура 
у Східній Європі в період від хрещення 
Русі й до ХХІ ст. Тобто працювали не 
тільки над архітектурою Львова, Гали-
чини, але й Києва, Москви, загалом 
Росії, Польщі, балканських та інших 
країн. Такий порівняльний підхід дає 
значні, цікаві, часом досить неочіку-
вані ефекти.

— Яким нині, в умовах глобального, 
динамічного світу, є добрий архітек-
тор?
— Архітектура — дуже широкий фах: 
ми випускаємо й архітекторів, і ди-
зайнерів, і реставраторів творів мис-
тецтва. Багато залежить від того, до 
чого себе готує людина і в яку нішу 
потрапляє. Робота в проектній органі-
зації — це одне: тут фахівець мусить 
освоїти сучасні комп’ютерні програми, 
знати нормативну базу і особливості 
цього виду діяльності в загально-
європейському контексті. Наші ви-
пускники працюють і спеціалістами 
з нерухомості, тобто вміють оцінити 
вартість, стан, технічні характеристи-
ки і можливості використання примі-
щення. Ще одна ніша — управління 
архітектурними процесами в містах 
і селах. Такі фахівці йдуть у міські, об-
ласні ради, управління містобудування 

та архітектури, займаються регулятив-
ною, нормативною діяльністю. А от 
дизайнери нині активно працюють 
над оформленням веб-сторінок, роз-
робкою корпоративних та індивіду-
альних стилів, рекламною продукцією. 
Гарний приклад — фірма наших випус-
кників, яка вже багато років розробляє 
дизайн упаковок для швейцарських 
фармацевтичних компаній.

— Випускники ІАРХ працюють і на 
Україну, і на інші країни?
— Переважно в Україні. Досить актив-
ні зокрема в київському середовищі. 
Я от недавно з приємністю дізнався, 
що наша випускниця — ландшафтний 
архітектор — у Києві просто нарозхват. 
Завжди говорю, що з чотирьох стаді-
онів до „Євро-2012“ два звели наші 
випускники: у Києві — Юрій Сєрьогін, 
у Львові — спеціалісти фірми „Арніка“. 
Те, що з понад 20 архітектурних фа-
культетів, які є в Україні, великі замов-
лення отримують вихованці саме ІАРХ, 
для мене дуже важливий показник.

Наші фахівці присутні також у росій-
ському, конкретніше — московському 
архітектурному просторі. Чимало працює 
в Європі (Польща, Австрія, Німеччина, 
Чехія, Угорщина) і навіть на віддаленому 
ринку — американському, канадському, 
ізраїльському, у країнах Північної Африки. 
Знаю багатьох фрілансерів, які отримують 
замовлення через інтернет. Дехто з ви-
пускників бакалаврату ІАРХ продовжує 
навчання у Віденському технічному уні-
верситеті і потім влаштовується у західно-
європейські фірми, що працюють на схід-
ному ринку — в Росії (наприклад, Сочі), 
Середній Азії, Казахстані. В Азербайджані 
наші фахівці долучилися, наприклад, до 
проектування зали для „Євробачення“. 
Українці цікаві для західних роботодавців, 
бо знають мови, ментальність пострадян-
ського простору.

До речі, зараз ми в процесі під-
писання угоди про подвійні дипломи 
з Краківською політехнікою: йдеться 
про магістратуру, невеликі групи, по 
12–15 осіб щороку. Цікаво, що дипло-
ми Краківської політехніки визнають 
і в Британії, тож угода відкрила б по-
літехнікам нові перспективи на євро-
пейському ринку.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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анотація від автора

Геодинамічні і геофізичні дослідження 
Антарктиди

Продовжуємо розповідати про наукові видання, які 
перемогли в конкурсі на найкращу монографію, по-

сібник і підручник у Львівській політехніці за 2012 рік, 
устами авторів. Сьогодні про монографію „Дослідження 
гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної 
кори в регіоні Антарктики“ розповідає один із її авторів 
і упорядників директор Інституту геодезії Львівської по-
літехніки професор Корнилій Третяк:

— Вихід книжки обумовле-
ний тим, що в 2003, 2005 ро-
ках я разом із професором 
Олександром Марченком 
брав участь у сезонних екс-
педиціях, які організовує 
Український антарктичний 
центр. До речі, першим 
дослідником Антарктиди 
від Львівської політехніки 
був у 2002 році професор 
Володимир Глотов, який 
працював над досліджен-
ням льодо виків.

Основна мета наших 
поїздок — вивчення де-
формації і рухів земної кори 
Антарктичного півострова, 
гравітаційного поля і тек-
тонічних деформацій, що 
відбуваються в районі Укра-
їнської антарктичної станції 

„Академік Вернадський“ 
і Антарктики загалом.

Вагомий внесок у моно-
графію зробив Олександр 
Марченко, який працював 
над вивченням гравітацій-
ного поля й океану супутни-
ковими методами в регіоні 
Антарктики, змінами і ру-
хом морських течій навколо 
антарктичного континенту. 
Я ж в основному працював 
над рухами земної кори. 
Упродовж двох експедицій 
робили супутникові вимірю-
вання на мережі, площа якої 
близько 400 квадратних 

кілометрів, тож тепер наші 
комплексні фундаменталь-
ні дослідження за змінами 
геофізичних полів можна 
використовувати для про-
гнозування змін клімату.

До досліджень ми за-
лучили наших молодих на-
уковців. Власне на їх основі 
вони згодом захистили свої 
кандидатські дисертації. 
Серед них — Юрій Голубін-
ка і Назар Третяк. Нині на 
цьому матеріалі завершує 
докторську дисертацію док-
торант Андрій Кульчицький. 
Ще один автор моногра-
фії — Дмитро Марченко, 
який працює в Карпатсько-
му відділенні Інституту гео-
фізики НАН України і дослі-
джує гравітаційне і магнітне 
поля у регіоні Антарктики 
(інститут також бере участь 
в антарктичних експеди-
ціях і проводить геофізичні 

спостереження на станції 
„Академік Вернадський“). 
З цієї тематики упродовж 
п’яти років ми опублікували 
кілька десятків статей, а над 
упорядкуванням монографії 
працювали близько року.

Антарктичні напрацю-
вання нашої кафедри гео-
дезії досить потужні. В цій 
книжці ми згадуємо прізви-
ща всіх наших випускників, 
які працювали в українських 
і російських антарктичних 
експедиціях, починаючи 
з радянських часів. Понад 
20 наших випускників нині 
працює в Росії.

В цьому році плануємо 
наприкінці березня — на 
початку квітня взяти участь 
у черговій антарктичній екс-
педиції. Очевидно, цьому 
сприяло видання моногра-
фії. Крім геодинамічних спо-
стережень, будемо проводи-
ти лазерне 3 D-сканування 
льодовиків, тобто продовжи-
мо роботу, яку розпочав про-
фесор Володимир Глотов, 
використовуючи при цьому 
сучаснішу апаратуру. Це 
дасть змогу побачити зміни, 
що відбуваються з льодови-
ками через потепління. Крім 
цього, допоможе прогно-
зувати, що може відбутися 
в майбутньому з цим льодо-
вим покривом.

Катерина ГРЕЧИН

міжнародна програма

Стипендія Амелії Ергарт
Вже вкотре у січні розповідаю про 

Амелію Ергарт, відомого пілота, 
безстрашну і розумну жінку, яка про-
жила коротке, але цікаве життя.

В пам’ять про неї Міжнародна організа-
ція Zonta Interational заснувала стипен-
дію в розмірі до 10 тис. $ США, яку 
щорічно присуджують молодим жін-
кам, що здобувають магістерський чи 
докторський ступінь з авіації чи аеро-
космічних наук (космічна геодезія, 
астрофізика тощо).

Січень вважається місяцем Амелії 
Ергарт, позаяк 11 січня 1935 року вона 
стала першою у світі людиною, котра 
подолала на своєму літаку „Вега“ від-
стань над Тихим океаном від Гавайських 
островів до Окленда, штат Каліфорнія.

Вже 75 років присуджується сти-
пендія Амелії Ергарт. Наступного року 
знову буде оголошено стипендію, 
тому пропоную молодим жінкам (до 
35 років), які займаються наукови-
ми дослідженнями в аерокосмічній 
галузі, складати подання на здо-

буття цієї стипендії. Всі деталі є на 
сайті: http://www.zonta.org/What 
WeDo/InternationalPrograms/Amelia 
EarhartFellowship.aspx.

Після заповнення аплікаційної 
форми треба прислати її на сайт Zonta 
International. А для додаткової інфор-
мації звертайтеся у місцеві Зонта-клу-
би та надсилайте питання на е-mail: 
luba_y@ukr.net.

Любов ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА, 
доцент ІГДГ Львівської політехніки, 

член Зонта-клубу „Львів-Замок“

Дослідження гравітаційного 
поля, топографії океану та 
рухів земної кори в регіоні 
Антарктики: монографія / 
О. М. Марченко, К. Р. Третяк, 
А. Я. Кульчицький, Ю. І. Голубін-
ка, Д. О. Марченко, Н. П. Третяк; 
за заг. ред. О. М. Марченка та 
К. Р. Третяка.— Львів: Видав. 
Львівської політехніки. — 
2012. — 308 с.
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тема для роздумів

Україна — земля, благословенна Всевишнім

Зі всіх поїздок, відряджень, які 
мені вдалося здійснити, працю-

ючи в „Аудиторії“, дотепер вважаю 
найціннішою і найцікавішою експе-
дицію на Соловки разом із Інститутом 
національної пам’яті 2010 року (тоді 
ним ще керував Ігор Юхновський). 
За можливість бути у складі тієї де-
легації та познайомитися з багатьма 
цікавими людьми щоразу подумки 
дякую доцентові кафедри приклад-
ної фізики і наноматеріалознавста 
ІМФН Тетяні Крушельницькій.

А серед людей, знайомства з котрими 
не минули безслідно, — професор 
Київського університету управління та 
підприємництва Надія Ткаченко. Тоді, 
2010 року, Надія Василівна вперше 
помолилась над могилою свого дідуся 
Юхима Снігура, знищеного в Сандар-
мосі (Карелія) 1 травня 1942 року (у дні 
великого терору посеред ночі 06 серп-
ня 1937 року 52-річного Юхима, його 
дружину і неповнолітніх дітей атеїстич-
на влада репресувала відповідно до 
сумнозвісного наказу Єжова за те, що 
дружина Юхима ходила пішки 40 кіло-
метрів у Проскурів просити начальство 
не руйнувати стару Троїцьку церкву).

А нещодавно професор Ткаченко 
поділилася своїм географічним від-
криттям, пов’язаним із мандрівкою 
на Соловки: Україна — єдина країна 
на планеті, яка розташована точно 
посередині Соловецько-Єрусалим-
ського меридіану. Це відкриття вона 
отримала після нещодавніх відвідин 
Єрусалиму. Використовуючи градусну 
міру, меридіани і паралелі на всіх най-
кращих картах та глобусах світу, Надія 
Василівна порахувала, що:
1.  Соловки і Єрусалим знаходяться на 

одному меридіані;
2.  Україна проходить через цей ме-

ридіан;
3.  Серединна широта України прохо-

дить через цей меридіан (місце пе-
ретину названо УСЄЦ — Український 
Соловецько-Єрусалимський центр);

4.  Відстань від місця УСЄЦ до Соловків 
і до Єрусалиму однакова!

5.  На планеті існує лише одна країна 
з такими властивостями — це Україна!

Своє географічне відкриття на-
уковець зареєструвала авторським 
правом і назвала на честь свого батька 
„меридіаном Василя“.

— У 1945-му мій молодий батько 
(Василь з давньогрецької означає цар) 

знаходився серед снарядів у вантажів-
ці на передовій лінії фронту і від вибуху 
миттю перетворився на молекули, — 
пояснює Надія Василівна. — Його 
коротке 20-річне життя пронизане 
неперевершеними досі винаходами, 
винятковою відповідальністю, зразко-
вою моральною поведінкою на фронті 
при визволенні нашої теперішньої 
території від чотирирічної ворожої 
окупації. Ворожої, бо тоді ворог док-
триною проголосив і вчинками довів 
твердий намір винищити всіх східних 
слов’ян, тобто нас із вами не було б на 
світі. Мій батько найвищими з мож-
ливих сил — силою мобілізаційного 
закону (не підеш на фронт — розстріл), 
Божою силою (землю треба визволити 
для життя народу) — був за-
браний на фронт до мого 
народження, якого дуже 
бажав! На передовій 
фронту батько не 
пив сумнозвісних 
100 грам (щоб не 
стати засліпленим 
вбивцею!) і не став 
мародером сиріт 
Європи. Цьому є до-
кументальні підтвер-
дження. Мій батько 
Василь Юхимович Снігур 
нічого не встиг мені зали-
шити у спадок, бо у нього влада 
відібрала будь-яку можливість ви-
конати свій первинний батьківський 
обов’язок: дати своїй дитині скибочку 
хліба, постійну прописку у житлі, дах 
над голівкою, тепло і захист у відсто-
юванні своїх прав! Без матеріальної 
батьківської підтримки я сиротою над-
звичайно страждала весь вік.

Зробивши це відкриття, Надія Ва-
силівна спочатку не повірила! Адже 
всі географічні відкриття на планеті 
вже давно зроблено — так думають 
усі, і вона теж.

— Але довівши все математич-
но, — продовжує авторка, — я й досі 
дивуюся його простоті! Все настільки 
очевидно, як закон земного тяжіння! 
Змістовно, бо просто незрівнянно ні 
з чим. Прекрасно, як і все, що робить 
Бог. Географічно це відкриття доступне 
для самостійного відкриття кожному 
школяреві, починаючи з шостого 
класу. Я знаю, що у майбутньому ін-
формація буде у шкільних програмах 
як міжпредметне лабораторне дослі-
дження по всьому світу. Я впевнена, 
що у такий спосіб разом із Богом мій 
батько Василь із небес подарував мені 
це географічне відкриття як спадок. 
Про відкриття я вже доповідала на 
міжнародній математичній конферен-
ції імені академіка Михайла Кравчука 
в Національному технологічному уні-
верситеті КПІ.

Інформацію про відкриття Надії 
Ткаченко (попри неоднозначну оцін-
ку редколегії) опублікував журнал 
„Геодезія та картографія“ (ч. 4 за 
2012 рік; с. 57). Надія Василівна за-
прошує всіх зацікавлених провести 
власні спостереження й вимірю-
вання.

— Всі ці географічні факти добре 
видно на карті, вони є неможливі 

з позиції теорії ймовірності 
і неоднозначно підтвер-

джують Божий задум 
і Боже творення Укра-

їни на Землі сьогодні 
з явними ознаками 
ї ї  духовної  важ -
ливості у Божому 
з а д у м і  н а  м а й -
бутнє, — вважає 

Надія Ткаченко. — 
За цими дивними 

фактами йдуть багато 
інших, надзвичайно ці-

кавих, які я відкрила, але 
Ви можете робити це самостійно 

далі! Це відкриття наводить на дум-
ку про вимірювання матеріальним 
духовного.

Охочих до дискусії авторка за-
прошує написати їй свої враження: 
hopetkach@yahoo.com.

Тетяна ПАСОВИЧ
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люди університету

У щастя людського два рівних є крила

Понад 45 років працює 
у Львівській політехні-

ці колишній радіотехнік, 
а нині член методичної 
комісії профільного мініс-
терства з бібліотечних пи-
тань, знаний і шанований 
директор Науково-техніч-
ної бібліотеки Олександр 
Шишка. Книгозбірня під 
його орудою входить 
у число найкращих серед 
бібліотек вишів України

І фах, і хобі
— Захоплення краєзнавством і техні-
кою розпочалося в мене ще у школі: 
вчитель історії часто водив нас у ту-
ристичні походи, цікаво й захоплю-
юче розповідав про історію і рідний 
край, — пригадує, усміхаючись, Олек-
сандр Володимирович. — А коли 
школа придбала радіовузол, ми по-
тягнулися туди, нас під свою опіку 
взяв фізик. Вчитель історії, який теж 
цікавився радіовузлом, став нашим 
ідейним натхненником.

Куди вступати у 1960 році, сумні-
вів не мав. Радіотехніка в Політехніці 
була найпопулярніша в місті: серед 
школярів конкурс становив близь-
ко 20 осіб на місце. Олександр по-
трапив у число щасливчиків, а коли 
закінчив радіотехнічний факультет, 
його залишили на кафедрі. Працював 
викладачем і старшим викладачем. 
14 років був заступником завідувача 
кафедри конструювання радіоапа-
ратури (нині — електронних засобів 
інформаційно-комп’ютерних техноло-
гій). А влітку під час відпустки разом із 

дітьми з турбази, де 
трішки підпрацьовував, 
вирушав у походи, за-
лучаючи їх до краєзнав-
ства. Так і жив: у робо-
чий час — радіотехнік, 
у вільний — історик 
і краєзнавець.

В дев’яностих стали 
доступні спецфонди, 
зокрема і в науковій бі-
бліотеці ім. В. Стефани-
ка. Тоді й протоптав до 
неї „стежку“ Олександр 

Шишка, весь вільний час досліджуючи 
багатий архів спецфондів.

— Я вже тоді в походи не ходив, 
бо не було ні часу, ні можливості, 
тому перейшов на вивчення Львова, 
зокрема й краєзнавства, — пригадує 
Олександр Володимирович. — Непо-
мітно втягнувся у бібліотечну специ-
фіку, ближче познайомився з праців-
никами відділу популяризації книжок, 
разом ми готували різні виставки про 
Львів. Я став у бібліотеці не просто чи-
тачем, а довіреною особою: міг взяти 
будь-яку книжку додому. Дещо фото-
графував, дещо виписував. Коли ж 
почалися зміни в Політехніці, я, як 
голова профбюро радіотехнічного фа-
культету, підтримав Юрія Рудавського, 
одного з кандидатів на ректора. Він, 
ставши ректором, упродовж двох 
років формував собі команду.

Працюючи на РТФ, я організував 
у Політехніці кілька виставок із фондів 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
на патріотичну тематику. Іноді про-
водив навчальні екскурсії містом для 
студентів, для майбутніх екскурсово-
дів, для гостей Політехніки тощо. Ма-

буть тому Юрій Кирилович запропо-
нував мені очолити Науково-технічну 
бібліотеку. Я був трохи розгублений, 
бо був за фахом інженером-радистом, 
однак пропозицію ректора прийняв 
і вже 20 років є її керівником. 35 ро-
ків я викладав радіотехніку, з них 
останні 5 років паралельно очолював 
бібліотеку.

Знаючи Олександра Шишку як відо-
мого краєзнавця, людину, яка добре 
знає історію своєї країни і довоєнного 
Львова зокрема, йому запропонували 
викладацьку роботу на кафедрі історії 
України. Коли ж її згодом розділили 
і на новоствореній кафедрі соціаль-
них комунікацій та інформаційної 
діяльності відкрили спеціальність 
„документознавство та інформаційна 
діяльність“, перейшов туди й викладає 
тут уже 10 років.

У бібліотеці, як і в освіті, стрімко 
міняти нічого не можна. Однак життя 
змушувало рухатися вперед. Починали 
з одного старенького комп’ютера, яким 
практично ніхто не користувався. Та 
епоха, як наголосив Олександр Шиш-
ка, „вже стукала у двері“. З його ініціа-
тиви розпочалася комп’ютеризація 
бібліотеки. Особливо інтенсивно вона 
проходила останні 10 років. Нині тут 
уже діють електронні каталог, архів, 
читацькі зали, які дозволяють увійти 
в інтернет і працювати з бібліотечними 
внутрішніми фондами.

З ініціативи директора взялися за 
популяризацію університетської нау-
ки й науковців Політехніки. Вийшло 
друком близько 50 персональних по-
кажчиків видатних учених Львівської 
політехніки. Вже 12 років колектив 
працює над створенням зведеного 
покажчика всіх наукових праць ви-
кладачів і співробітників університе-
ту. Нині він має понад 900 сторінок 
в електронному і паперовому вигляді 
й дозволяє викладачам споріднених 
вишів зорієнтуватися в тому, над чим 
працюють львівські політехніки.

Надійним помічником Олександра 
Шишки у всіх справах і починаннях 
є його заступник Ірина Бєлоус, котра 
працює з ним уже 10 років.

— Саме завдяки його підтримці 
і вдалому керівництву я змогла реалі-
зувати себе як науковий працівник і як 
дослідник, — каже вона. — Під його 
орудою ми провели значну роботу 
з реорганізації фондів бібліотеки, від-
ділу суспільно-політичної літератури, 
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розпочали перегляд старих, довоєнних 
фондів, облікували їх, зареєстрували, 
науково дослідили. До 1939 року було 
видано 5 томів друкованого каталогу 
старого довоєнного фонду бібліотеки. 
Нині з ініціативи Олександра Шишки 
вже підготовлено до видання шостий 
том. З його приходом у бібліотеку роз-
почалася активна видавнича й дослід-
ницька робота. Ми дуже шануємо на-
шого директора, бо він чудово розуміє 
потреби колективу, зумів зберегти його 
у нелегкі часи, які переживала бібліоте-
ка й університет, та й моральний клімат 
у колективі завдяки його мудрому ке-
рівництву є на належному рівні.

До розмови долучається й Людми-
ла Найда, завідувач відділу художньої 
літератури та просвітницької роботи 
НТБ, яка саме у справах зайшла до 
кабінету директора:

— Пригадую, ми з Олександром 
Володимировичем прийшли на ро-
боту в бібліотеку одного року. Моєю 
першою серйозною роботою була 
презентація його книжки „Слідами 
листопадових боїв“. Я тоді очолю-
вала відділ просвітницької роботи 
в колективі. Готуючи цю презентацію, 
весь час відчувала велику підтримку 
й отримувала поради від Олександра 
Володимировича. Цей наш перший 
захід пройшов дуже успішно. Відтак 
і всі наступні просвітницькі заходи 
(ми обоє — просвітяни) завжди про-
ходять цікаво й неординарно. Я за-
хоплююся його високим інтелектом, 
розумом, освіченістю, обдарованіс-
тю, людяністю. Як голова профбюро 
бібліотеки щоразу відчуваю його 
розуміння й підтримку потреб нашого 
колективу.

Праця, що в творчість 
перейшла

— В моїй долі велику роль зіграло 
видавництво „Центр Європи“, осо-
бливо його директор і власник Сергій 
Фрухт, який, зауваживши мій потяг 
до краєзнавства і львовознавства, 
запропонував мені працювати у ново-
створеній 1994 року газеті „Галицька 
брама“, — розповідає Олександр 
Шишка. — У першому номері було 
допущено кілька грубих історичних 
помилок, на які я звернув увагу авто-
рам, і вже з третього номера я став 
головним редактором цього видан-
ня. Очолював його до 2009 року. Це 
була моя перша редакторсько-публі-
цистична діяльність і, мабуть, єдина 
краєзнавча газета, яка існує й досі. Той 
вигляд, який вона має нині, вважаю 

своєю заслугою. У ній ми висвітлюва-
ли багато білих плям у нашій історії, 
чим завоювали популярність серед 
читачів.

Паралельно Олександр Шишка 
працював над книжками. Так на-
родилася перша книга „Ти славен, 
Львове“. Далі на великому архівному 
фактажі вдалося підготувати книжку 
„Слідами листопадових боїв“. Згодом 
у нього виникло бажання написати 
для учнів середніх шкіл правдиву іс-
торію Львова. Видавництво „Центр 
Європи“ виграло конкурс на підготовку 
такого підручника, тож Олександро-
ві Шишці вдалося здійснити свою 
мрію — видати двотомник „Наше 
місто Львів“, який донині користується 
популярністю у читачів. Пише статті 
в „Енциклопедію Львова“ (вже ви-
йшло 4 томи), є членом авторського 
колективу і редактором матеріалів, 
що стосуються Львівської політехніки 
в „Енциклопедії сучасної України“ (не-
забаром виходить том із буквою „К“). 
Спільно із колегами з ІТРЕ підготували 
книжку про інститут (до його 60-річчя). 
У складі іншого авторського колек-
тиву бере участь у підготовці книжок 
„Львівська політехніка у фотографіях 
і документах“, „Енциклопедії Політех-
ніки“ (до 175-ліття університету). Мріє 
узагальнити свій досвід бібліографа 
й бібліотекаря в книжці під умовною 
назвою „Історіографія Львова“.

Марія Комова, доцент кафедри со-
ціальних комунікацій та інформаційної 
діяльності ІГСН, котра теж багато років 
працює з Олександром Володими-
ровичем, захоплюється ним як на-
уковцем і викладачем із багатолітнім 
стажем, в якого можна почерпнути для 
себе багато цікавого і корисного.

— Перу Олександра Шишки на-
лежить ціла низка наукових і навчаль-
них праць про Львів, які забезпечують 
йому місце серед таких відомих поль-
ських та українських львовознавців як 
Б. Зіморович, І. Ходиніцкий, Ф. Папее, 
І. Крип’якевич та Д. Зубрицький., — 
вважає Марія Василівна. — Він дуже 
талановитий організатор, педагог. 
Вміє бачити в студентах найкращі 
риси, пробуджує у них прагнення до 
наукового пошуку, до творчої праці. 
Вчить їх мислити, використовуючи 
при цьому сучасні й перспективні 
нав чальні технології. Широка еру-
диція, виважене слово наставника 
авторитетні для його вихованців. За 
це вони люблять і поважають Олек-
сандра Володимировича.

Катерина ГРЕЧИН

наш календар

Пам’ятні дати
7.02.1804 — народився Микола Марке-
вич, український історик, письменник, 
етнограф.
7.02.1933 — помер Микола Садовський 
(Тобілевич), видатний український 
актор i театральний діяч, письменник 
i перекладач.
8.02.1106 — князь Володимир Мо-
номах уклав перший дидактично-
художнiй твір княжої Руси-України 
„Повчання“.
8.02.1822 — народився Опанас Мар-
кович, український фольклорист i 
етнограф, член Кирило-Методiївського 
братства.
8.02.1918 — росiйськi війська під ко-
мандуванням М. Муравйова окупували 
Київ. Унаслідок большевицьких по-
громів та масових розстрiлiв загинуло 
близько 5000 українців.
9.02.1918 — підписано Берестейський 
мир, за яким Німеччина, Австрія, Ту-
реччина та Болгарія визнали Україну 
самостійною державою.
9.02.1932 — помер Дмитро Багалiй, ви-
датний учений, дослідник Слобiдської 
України.
9.02.1937 — помер український пись-
менник Юлiян Опiльський (справжнє 
прізвище Юрій Рудницький).
10.02.1896 — народився Василь Виши-
ваний (справжнє прізвище Вільгельм 
фон Габсбурґ), український поет, який 
загинув у сталінському ГУЛАГу.
10.02.1900 — створено першу в Україні 
політичну партію — Революційну укра-
їнську партію (РУП), засновником якої 
був Микола Міхновський.
11.02.1670 — народився Самiйло Велич-
ко, український козацький літописець.
11.02.1908 — помер Анатоль Вахнянин, 
український композитор i письменник, 
громадський діяч. 
11.02.1989 — у Києві відбулася Установ-
ча конференція Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка (пізніше — Все-
українське товариство „Просвіта“).
12.02.1871 — народився Лесь Марто-
вич, український письменник i громад-
ський дiяч.
12.02.1907 — народився Володимир 
Стернюк, архієпископ УГКЦ.
12.02.1924 — поляки замордували 
Ольгу Басараб, члена Української Вій-
ськової Організації (УВО).
12.02.1939 — вiдбулися першi вибори 
до сейму Карпатської України.
13.02.1795 — помер Ґеорґiй Кониський, 
український письменник, церковний i 
культурний дiяч.
13.02.1901 — народився Іван Сенченко, 
український письменник.
13.02.1903 — народився Жорж Симе-
нон, французький письменник, автор 
детективних романів.
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мітингах; звернення до голови Верхов-
ної Ради та Президента з вимогою не 
підписувати злочинний мовний закон; 
звернення на захист української мови 
до студентів і працівників через газету 
„Аудиторія“ та відозви, розвішані у всіх 
навчальних корпусах Політехніки й 
студентських гуртожитках.

Окремо голова „Просвіти“ торкну-
лася й проблем та планів на майбутнє:

— Зараз є нагальна потреба змі-
нити структуру сайту, зробити його 
динамічним, щоб оперативніше зби-
рати коло однодумців на мистецькі 
чи громадсько-політичні акції. Також 
необхідно чіткіше організувати ро-

боту нашої організації, посиливши 
склад організаційної комісії і форми 
її роботи.

Доповідь викликала чимало об-
говорень. Найактивнішими були 
просвітяни з Інституту економіки та 
менеджменту. Зокрема, завідувач 
кафедри менеджменту персоналу 
та адміністрування Галина Захарчин 
наголосила, що сьогодні одним із зав-
дань Товариства має бути пропаганда 
культури позитивного мислення, щоб 
підняти віру в те, що ми кращі. Окрім 
цього, просвітянам треба інтегрувати-
ся з політичними рухами, більше про-
пагувати свою діяльність в інформацій-
ному просторі та долучати молодь до 
духовного світу.

До питання молоді звернувся і про-
ректор Богдан Моркляник, зауважив-
ши, що студентство сьогодні байдуже 
до суспільно-політичних проблем, 
мало їх є в громадських організаціях, 
нелегко залучати студентів до якихось 
акцій та до активної діяльності.

Від імені ректора Львівської полі-
техніки присутніх привітав проректор 
Дмитро Федасюк. На конференції 
виступив також почесний голова Об-
ласного товариства „Просвіта“ Роман 
Іваничук.

Конференція затвердила новий 
склад ради „Просвіти“ Політехніки — 
34 особи.

Наталія ПАВЛИШИН

конференція

„Просвіта“ в надійних руках
→ Закінчення. Початок на 3 с.

з перших уст

Утвердження української мови вимагає 
активніших і рішучіших форм

Після закінчення кон-
ференції ми попро-

сили голову „Просвіти“ 
професора Христину 
Бур штинську дати інтер-
в’ю „Аудиторії“.

— У  своїй  доповіді  Ви 
проаналізували  діяль-
ність університетської 
„Просвіти“ за всіма на-
прямами  її  роботи  за 
чотири останні роки. Та 
чи не найбільше добрих 
слів сказали на адресу мовної комі-
сії. Чому такого великого значення 
Ви надаєте саме цій роботі і в чому 
вона полягає конкретно?
— Бо це якраз і є те найважливіше, 
про що ще 1907 року писав Михайло 
Грушевський: „Поки українська мова 
не здобуде собі місця у вищій школі, 
поки вона не служить органом викла-
дання в університетах та в інших на-
вчальних закладах, поки вона не стала 
знаряддям наукової праці у викладан-
ні й літературі, доти суспільство, на-
родність, що розмовляє цією мовою, 
почуватиметься на становищі нижчої, 
культурно неповноцінної нації“.

Тому після проголошення незалеж-
ності України найважливішим завдан-
ням „Просвіти“ стало утвердження 

української мови в усіх 
сферах життя Політехні-
ки. І те, що сьогодні ми 
живемо в українсько-
му Львові і працюємо 
в українському навчаль-
ному закладі, — щастя, 
але само собою воно не 
прийшло. Це результат 
праці, енергії, зусиль рек-
торату (зокрема світлої 
пам’яті ректора Юрія Ру-
давського та нинішнього 
ректора Юрія Бобала), 

всіх підрозділів, обидвох профкомів 
(викладачів та працівників і студентів 
та аспірантів), Товариства „Просвіта“, 
Народного дому „Просвіти“, „Молодої 
Просвіти“, Технічного комітету стан-
дартизації науково-технічної терміно-
логії, редакції тижневика „Аудиторія“, 
Видавничого центру — всіх разом 
і кожного зокрема. Докладно про це 
ми з Вами вже говорили минулого 
року в розлогому інтерв’ю („Аудито-
рія“, ч. 1. — Я. В.).

Віднедавна поряд із продовжен-
ням термінологічної роботи та напи-
санням навчально-наукової літератури 
утвердження української мови вимагає 
вже інших, активніших і рішучіших 
форм, таких, як публічні заяви та участь 
у протестних акціях.

— Велике  значення  має  те,  що 
сьогодні „Просвіту“ підтримує чи 
не  весь  колектив  університету 
і навіть важко розмежувати ро-
боту, яку проводить організація, 
і яку — підрозділи та самі політех-
ніки…
— Так, велетенську працю з утвер-
дження мови веде кафедра укра-
їнської мови на чолі з завідувачем, 
багатолітнім членом Ради Товари-
ства Геннадієм Вознюком. Чого лише 
вартує щорічне проведення серед 
студентів конкурсу імені Петра Яцика 
з неординарним творчим підбором 
завдань. Переможці конкурсу в Полі-
техніці не раз здобували призові міс-
ця на обласному та всеукраїнському 
рівнях. А хто сьогодні в Україні не знає 
блискучого мовознавця і політика, де-
путата Верховної Ради Ірини Фаріон? 
Знамениті плакати на захист мови, 
створені студентами за її задумом, ві-
тала вся освічена Україна, а творчий 
проект „Від книги до мети“ збирає ве-
лелюдні аудиторії. У 2004 – 2006 рр. 
Ірина Фаріон очолювала мовну комі-
сію університетської „Просвіти“ і була 
активним автором просвітницьких 
і мовних публікацій в „Аудиторії“, як 
і Геннадій Вознюк, Оксана Микитюк 
та інші. Не можу не згадати успішної 
діяльності видавництва Політехніки, 
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яке стало високопрофесійною і па-
тріотичною інституцією. Важко пере-
оцінити заслуги в утвердженні мови 
Технічного комітету стандартизації 
науково-технічної термінології, який 
працює власне над науково-техніч-
ною термінологією і що два роки 
проводить міжнародні термінологічні 
конференції, в організації і діяльності 
яких беруть участь і члени Товариства 
„Просвіта“.

— Не менш важливим напрямом 
діяльності „Просвіти“ є якраз про-
світницька  робота.  Розкажіть 
нашим  читачам,  які  не  чули  Ва-
шої  доповіді,  про  діяльність  цієї 
комісії.
— Про роботу просвітницької комі-
сії можна говорити дуже багато, але 
варто назвати її лідера — а це Ірина 
Ключковська, директор Міжнародно-
го інституту освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою — і все стане зрозумілим. 
Очевидно, що основні заходи організо-
вано і здійснено колективом Інституту, 
деякі з участю „Просвіти“, але загалом 
масштаб праці, спрямованої на утвер-
дження української культури, не може 
не вражати. Це зустрічі з церковними 
діячами — патріархом Філаретом, 
колишнім главою УГКЦ Любомиром 
Гузарем, політиком Миколою Томен-
ком, музикантом-бандуристом Васи-
лем Нечепою, поетом Дмитром Пав-
личком, сподвижниками української 
культури в діаспорі Вірою Вовк, Зоєю 
Лісовською, Ларисою Скрипниковою, 
Василем Бабенком. А ще були розпо-
віді про трагічну долю артистки Віри 
Певної, фотовиставки газети „День“, 
зустріч із її головним редактором Ла-
рисою Івшиною, виступ гімназистів Пе-
ремиської гімназії ім. М. Шашкевича 
до 200-річчя будителя України-Руси. 
Нещодавно ми мали змогу оглянути 
чудесну виставку графічних творів Ед-
варда Козака.

Щодо суто просвітянських заходів 
культурологічного плану, то це на-
самперед Шевченківські святкуван-
ня. Крім загальноуніверситетського 
вечора, майже в усіх інститутах у тій 
чи іншій формі відзначають Шевчен-
ківські дні. На університетському рівні 
концертну програму готує Народний 
дім „Просвіти“, вступне слово виго-
лошують члени Ради, зокрема Ірина 
Ключковська, Ірина Фаріон і голова 
„Просвіти“. Щорічно, починаючи 
з 1988 року, в університеті відбувається 
конкурс на краще читання Шевченко-
вих творів — це спільна праця Товари-
ства „Просвіта“, „Молодої Просвіти“, 
Народного дому „Просвіти“, Колегії та 
профкому студентів та аспірантів. Най-

кращі читці виступають на університет-
ському вечорі, а згодом поповнюють 
театральну студію „Хочу“. Преміюють 
переможців: профком студентів та ас-
пірантів, наше Товариство та редакція 
газети „Аудиторія“.

З найуспішніших Шевченківських 
вечорів, які проводили в інститутах, 
варто відзначити ІГСН (директор 
Ярина Турчин, за активної організа-
торської роботи Оксани Волинець), 
ІБІД (директор Зіновій Бліхарський, 
організатор Христина Соболь), НТБ 
(директор Олександр Шишка, органі-
затор — Людмила Найда). В Інституті 
геодезії ми випробували форму, яка є, 
на наш погляд, досить дієва. У ці дні за 
15 хвилин до кінця лекції, звернувшись 
до аудиторії, читаємо щось із творів 
Шевченка. Студенти буквально як за-
ворожені сприймають такі читання — 
в аудиторії хоч маком сій. Багато творів 
Кобзаря знає напам’ять і виховує на 
них студентів директор ІММТ Зіновій 
Стоцько.

Не можна не згадати натхненних 
вечорів, організованих осередком 
„Просвіти“ ІХХТ, бо тут працюють 
справжні сподвижники Ліда Гриценко, 
Оксана Козій, Олена Куриляк, Любов 
Паляниця та інші. Підтримує просві-
тянську ініціативу директор інституту 
Йосип Ятчишин, він особисто вручає 
учасникам заходів та ентузіастам „Про-
світи“ нагороди.

Стає традицією у травні відзна-
чати День Матері. Особливо цікаво 
проводять святкування в Інституті 
будівництва та інженерії довкілля, 
одним із натхненників яких є про-
фесор Богдан Гнідець. Вже кілька 
років „Просвіта“ виступає ініціато-
ром заходу „На Великдень — у ви-
шиванці“, пропагуючи вишиванку 
не тільки як одяг, а як частину нашої 
спорідненості з культурою народу, 
з глибинним проникненням у світ 
його душі, з нашою національною 
ідентичністю. Достойно, урочистою 
Академією відзначили ми 200-літній 
ювілей Маркіяна Шашкевича, батька 
духовного відродження Руси та інші 
ювілейні дати. Долучилася „Просвіта“ 
і до такого заходу, як Зимовий бал 
Політехніки, який цьогоріч вже втретє 
пройде в нашому університеті.

— Засадничо цікавим був виступ на 
конференції  завідувачки  кафедри 
менеджменту персоналу та адмі-
ністрування, члена Ради „Просвіти“ 
Галини Захарчин.
— Праця з молодими людьми є од-
нією з домінантних напрямів роботи 
„Просвіти“. Галина Миронівна очолює 
комісію Ради з молодіжної політики, 

вона вроджений менеджер і режи-
сер, ініціатор цікавих заходів. Вона 
і її колеги Надія Любомудрова, Йосип 
Ситник, Ольга Мних в Інституті еко-
номіки і менеджменту організували 
та провели низку дивовижних вечо-
рів у народному стилі, видають газе-
ту „Вільна думка“, яка будить творчу 
уяву, виховує новаторське мислення 
молодих людей.

Виховну роботу в університеті ку-
рує проректор Богдан Моркляник, 
в особі якого маємо вагому підтримку 
і допомогу. „Просвіта“ тісно співпра-
цює з „Молодою Просвітою“. Наші 
молодші колеги щорічно вшановують 
пам’ять жертв Голодомору. Цьогоріч 
студенти запалили свічки перед вхо-
дом до головного корпусу Політехніки, 
читали тематичні вірші, як молитву. 
А профком студентів та аспірантів 
прилучився до доброї просвітянської 
справи, провівши 18 жовтня (у день 
підняття українського прапора над По-
літехнікою) „Свято прапора“ у режимі 
флеш-моб. Студентам перед першою 
парою вручали пам’ятки про подію 
і приколювали до одягу синьо-жовті 
стрічки.

— „Просвіта“ — одна з найдавніших 
громадських організацій, яка має чу-
дові традиції і величезні заслуги у бо-
ротьбі за незалежність України. Але 
новий час ставить нові завдання, 
вимагає нових форм. Як Товариство 
планує організовувати свою роботу 
на новому етапі утвердження на-
шої держави?
— Проаналізувавши свою роботу 
і враховуючи ініціативи та пропози-
ції осередків, членів Ради, думки про-
світян, „Просвіта“ вже найближчим 
часом, на першому засіданні ново-
обраної Ради, яка значно оновилася, 
виробить конкретний план дій. У нас 
вже є деякі задуми і напрацювання. 
Зокрема, з ініціативи редакції „Ауди-
торії“ працюємо над відновленням 
сторінки „Просвіти“ у нашій газеті. 
Плануємо створити свою сторінку 
у соціальній мережі Facebook з тим, 
щоб можна було оперативніше зби-
рати коло однодумців на мистецькі 
чи громадсько-політичні акції. Є та-
кож пропозиція організувати при 
Товаристві дискусійний клуб, на за-
сіданнях якого обговорювати цікаві 
питання нашої історії та культури. 
Через нові суспільно-політичні викли-
ки, які ставить перед нами час, муси-
мо діяти організованіше, могутніше 
і відповідальніше.

Розмовляла  
Ярослава ВЕЛИЧКО
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(не) цілком таємно

Слово „архів“ у медіапросторі пострадянських країн, зокрема й України, часто з’являється в контексті 
викриття минулих злочинів влади, висвітлення дотепер маловідомих історичних подій. Тож у свідомості 

багатьох із нас воно асоціюється з місцем захованих таємниць. Розкрити їх під силу не лише історикам, — не 
менше цікавого знають архіваріуси

Наталія Косач:  
„Незвичайні для себе речі знаходжу…“

Архів Львівської політехніки містить 
більше 350 тисяч одиниць зберігання 
з 1939 року і, відповідно, є найбільшим 
серед відомчих архівів вищих навчаль-
них закладів Західної України. Що архі-
вує університет, „Аудиторія“ розпитала 
в керівника підрозділу Наталії Косач.

— Створений у 1947 році, наш архів 
об’єднав документи постійного та тим-
часового зберігання, які назбиралися 
в університеті за час його існування. Це 
накази ректорів, особові справи студен-
тів та звільнених працівників, штатні 
формуляри професорсько-викладаць-
кого складу, звіти кафедр, навчальні 
програми тощо. Їх передають нам відділ 
кадрів, канцелярія, студентський від-
діл, інститути та кафедри. Документи 
постійного зберігання, відповідно до 
законодавства, періодично передаємо 
в обласний архів. Наразі передані ма-
теріали аж до 1983 року, а з 1984 року 
документи зберігаються частково в нас, 
а частково на кафедрах та у структурних 
підрозділах університету. Кожного року 
ми звітуємо перед обласним держав-
ним архівом про кількість і переміщення 
документів, бо знаходячись у нас, вони 
водночас є частиною Національного ар-
хівного фонду, — розповідає архіваріус.

— Хто найчастіше користується ар-
хівними документами Політехніки?

— Через скандальні випадки в держа-
ві до нас часто звертаються для під-
твердження дипломів. Бувають ви-
падки, що на запити організацій про 
достовірність документів їхніх пра-
цівників відповідь негативна. Якщо 
дані про особу відсутні, то її диплом 
фальшивий. Це з’ясувати дуже просто. 
Працюємо з пенсійними фондами, 
підтверджуючи трудовий стаж, готує-
мо документи про освіту для легаліза-
ції у Міністерстві закордонних справ. 
З істориками зустрічаємося рідко, бо 
їх здебільшого цікавить довоєнний пе-
ріод, а в нас — матеріали за 1939 рік, 
частина 1941, тоді від 1944 року і далі.

— Які з цих років, на Вашу думку, за 
документами найцікавіші?
— Незвичайні для себе речі знахо-
джу в документах повоєнних років. 
Особливо цікаво читати накази рек-
торів. В одному з них 4 студентів ви-
селили з гуртожитку за те, що кімнату 
вони освітлювали електричною лам-
пою 150 Вт, а норма була — 16,5 Вт. 
У 1944 році керівникам структурних 
підрозділів було заборонено зверта-
тися до організацій чи інших інстанцій 
від імені Політехнічного інституту. На 
документах із особових справ можна 
побачити печатки навчальних установ 
різного рівня, державних інституцій, 
військових формувань. Вони дуже до-
бре збереглися. Також до деяких мате-
ріалів прикріплені поштові марки різ-
них країн. У залікових книжках містяться 
підписи відомих учених-політехніків, на 
кожній сторінці зазначено, чи оплатив 
студент навчання. Адже в 1930-х ро-
ках навчання в Політехніці було плат-
не. Із залікової видно, що за семестр, 

наприклад, хіміки платили 160 злотих 
у 1935 і 115 злотих — у 1939 році.

— До  1951  року  у  Львові  тривали 
„сталінські“  депортації. Це  якось 
відображено в архівних матеріалах?
— Думаю, що такі документи, навіть 
якщо вони були, в радянський час зни-
щено. Можу сказати лише, що в спра-
вах повоєнного періоду часто трапля-
ються дуже наївні причини звільнення 
науковців чи відрахування студентів. 
Наприклад, людину офіційно, за на-
казом, звільнили за кількаденну від-
сутність на роботі. Тепер ми добре 
розуміємо, що вона могла бути вже 
на півдорозі в Сибір або ж у в’язниці. 
Відвертих згадок про репресії та справ-
жніх причин звільнень/відрахувань 
у документах майже нема. Наші архіва-
ріуси підготували добірку найцікавіших 
документів архіву, з яких цікаво було б 
сформувати виставку. Думаю, до чого 
її приурочити.

— Може до якоїсь із зустрічей архі-
варіусів…
— На жаль, конференцій або з’їздів 
архіваріусів в Україні майже не буває. 
Два роки тому ЛНУ ім. І. Франка ор-
ганізував конференцію працівників 
університетських архівів. Було дуже 
цікаво. Нам потрібний обмін досвідом, 
обговорення і спільне формування по-
правок до профільного законодавства, 
живе професійне спілкування. Восе-
ни 2012 року я брала участь у зустрічі 
польських архіваріусів у Вроцлавській 
політехніці. Там були працівники архівів 
різних відомств. До речі, Вроцлавській 
політехніці, як і ЛНУ ім. І. Франка, час-
то передають особисті архіви осіб чи 
сімей, пов’язані з університетами. Це 
гарна практика, і ми готові її запрова-
дити в нас. Шкода, що часто люди не 
розуміють цінності власних документів 
і продають їх на „чорному“ ринку за ко-
пійки. Університетський архів дає мож-
ливість зберегти їх на десятки, а може 
й сотні років. Тим більше, що зараз ба-
гато архівних матеріалів оцифровують.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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призначення

Новий керівник — нові пріоритети
Львівське обласне управління 

Комітету з фізичного виховання 
та спорту 1 лютого отримало нового 
очільника. Ним став колишній на-
чальник управління у справах сім’ї та 
молоді ЛОДА Анатолій Ігнатович. Про 
свої основні завдання та пріоритети 
в роботі молодий керівник розповів 
спеціально для нашої газети:

— Для мене галузь спорту не нова. 
Адже тривалий час я активно займався 
спортом, зокрема декілька років був 
капітаном збірної команди Національ-
ного університету „Львівська політех-
ніка“ з гандболу, грав у вищоліговій 
гандбольній команді „Політехніка-
СКА“. Тому зараз буде особливо цікаво 
попрацювати на розвиток спорту.

До основних завдань Львівського 
обласного комітету фізичного вихо-
вання та спорту, який мені довірили 
очолити, належить реалізація держав-
ної політики з фізичного виховання 
і спорту в навчальних закладах усіх 
типів та рівнів акредитації на Львів-

щині. На жаль, спорт не належить до 
пріоритетів роботи органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
в області. Тому ситуацію треба зміню-
вати. Для себе основне завдання вба-
чаю в об’єднанні зусиль усіх закладів 
системи освіти в області, громадськості 
та спортсменів задля пропагування 
здорового способу життя та забезпе-
чення належних умов для тренувань 
спортсменів різного віку та рівня під-
готовки. Треба показати, що займа-
тися спортом — це не лише модно, 
а й необхідно. Спільно із колективом 
управління ми будемо працювати над 
формуванням пріоритетного значення 
фізичної культури і спорту в процесі 
навчання та виховання дітей і молоді 
як найдієвішого способу зміцнення 
їх здоров’я, гармонійного розвитку, 
підвищення рівня працездатності та 
фізичної підготовленості. Вже най-
ближчим часом спільно зі спортивною 
громадою області ми зберемося та 
визначимо основні пріоритети роботи 
на 2013 рік.

пам’яті героїв

„Крути, Крути — вас не забути“

Цьогоріч заходи, присвячені 
95-й річниці бою під Крутами, 

охопили особливо велику терито-
рію України. Полеглих героїв зокре-
ма вшанували в Києві, Сімферополі, 
Запоріжжі, Харкові, Черкасах, Вінни-
ці, Сумах, Луцьку, Хмельницькому, 
Полтаві, Житомирі, Дніпропетров-
ську. Вперше палали смолоскипи на 
честь крутян у Дніпродзержинську 
(Дніпропетровська обл.). Щоправ-
да, в деяких містах суди заборони-
ли заходи, наприклад у Донецьку та 
Одесі.

У Львові 29 січня відбувся ряд по-
дій: керівники міста та області, гро-
мадськість вшанували патріотичну 
молодь, поклавши квіти до могили 
учасника бою під Крутами Ігоря 
Лоського на Личаківському кладо-
вищі. Там відбулася поминальна мо-
литва за полеглих у бою. Ввечері лі-
цеїсти Львівського державного ліцею 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою ім. Героїв Крут, пред-
ставники молодіжних організацій 
Львова та громадськість вшанували 

пам’ять студентів свічковою ходою. 
Колона молоді пройшла з площі 
біля Оперного театру до площі біля 
пам’ятника Тарасові Шевченку, а по-
тім до Марійської площі. Кількасот 
ліцеїстів виклали на площі перед 
пам’ятником Шевченкові напис із 
лампадок „Слава героям Крут“, а на 
Марійській площі відбулася спільна 
молитва.

Оригінально полеглих героїв вша-
нувала тернопільська молодь — про-
вела добу у слідчому ізоляторі КҐБ 
(нинішній Музей політв’язнів). До 
молодих тернополян приєдналися 
й колишні репресовані, політв’язні та 
воїни ОУН-УПА. Впродовж доби хлоп-
ці і дівчата спілкувалися зі справжніми 
політв’язнями і сповідалися священи-
ку. Активісти у СІЗО відмовилися від 
усіх благ цивілізації: не користувалися 
мобільними телефонами, інтернетом 
і навіть не їли. У такий спосіб студенти 
ще раз переоцінювали вартість влас-
ної свободи.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцько-
го“ 3 лютого відбувся захід, присвя-
чений поетам і політв’язням — васи-
леві Стусу та Ірині калинець. Присутні 
переглянули фільм, присвячений 
цим особистостям, після чого низка 
відомих львівських митців і діячів 
прочитали вірші поетів-політв’язнів. 
Зокрема, Ігор Калинець зачитав не-
щодавно знайдене у сімейному архіві 
неопубліковане інтерв’ю покійної 
дружини, значна частина якого сто-
сується організації похорону Василя 
Стуса. Також стало відомо, що при-
близно через місяць вийде восьмий 
том збірника творів Ірини Калинець, 
який міститиме біографічні матеріали 
і документи поетеси і політв’язня, 
зокрема — матеріали кримінальної 
справи, за якою її було ув’язнено.

минулого тижня у києві презентували 
„атлас історії України“ — першу сис-
тематичну збірку карт від кам’яного 
віку до сьогодення. В атласі виділено 
7 розділів за віхами української істо-
рії. Кожен із них починається картою 
Центрально-Східної Європи, що 
демонструє політичну ситуацію нав-
коло українських земель у відповід-
ний період. Кожну карту доповнюють 
коментарі та ілюстрації. Це спільний 
проект науково-виробничого під-
приємства „Картографія“, Інституту 
історії України та Інституту археології 
НАНУ, Національного університету 
„Києво-Могилянська Академія“.

міжнародний інститут освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою Львівської 
політехніки оголосив конкурс — „мій 
подарунок для Тараса шевченка“ 
для українських дітей віком до 
7 років, які проживають за кордоном. 
Мета конкурсу — привернути інтерес 
дітей та молоді до творчості Шевчен-
ка. Умови та докладнішу інформацію 
про конкурс можна дізнатися на 
сайті: http://miok.lviv.ua.

в Україні зняли фільм про репресова-
них і вбитих бандуристів та лірників. 
Режисер фільму „Поводир, або Квіти 
мають очі“ — Олесь Санін. В осно-
ву сюжету покладено реальний 
факт 1934 року, коли всіх кобзарів 
та лірників етнографічна комісія 
Академії наук УРСР запросила на 
з’їзд до Харкова з нагоди Республі-
канської олімпіади міста і села. Однак 
насправді 200 музикантів завезли до 
лісу і розстріляли.

За матеріалами інформагенцій
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прем’єра

Новий рік — і нова, але довгоочікувана прем’єра: комедія сербського 
письменника й драматурга Браніслава Нушича „Пані міністрова“, 

яку режисер алла Бабенко готувала ще від торішньої весни, нарешті по-
стала на сцені Національного академічного драматичного театру імені 
м. Заньковецької

Влада, прошу зауважити,  
жіночого роду!

Твір, написаний 84 роки тому, як це 
часто буває з хорошими текстами, з ча-
сом не лише не втратив актуальності 
та гостроти, а й підсилив їх. Поєднання 
комізму ситуації з трагізмом життя 
зрозумілі українському глядачеві, як 
жодному іншому, тож ще одна п’єса „на 
злобу дня“ мала би сподобатись.

Однак початок вистави вийшов 
нуднуватий. І тут причина, можливо, не 
у режисерському невмінні загорнути 
прісну жуйку в яскраву обгортку, а в са-
мому творі як такому. Довгий „розігрів“ 
глядацької уваги лише послабив її, і аж 
коли моє позіхання стало переходити 
в дрімоту, з’явились перші зародки 
інтриги: зміна влади — і звичайний чи-
новник стає міністром, а його дружина, 
відповідно, панею Міністровою (саме 
з великої букви!), якій відразу хочеться 
зробити щось добре не тільки для себе 
(вставити золотий зуб і купити розкішну 
сукню), а й для доньки — знайти їй „ви-
гідну партію“ серед консулів та міністрів. 
Бажання матері подбати про дітей при-

родне, якби не один нюанс — донька 
вже одружена…

З того моменту перегляд пожвав-
люється — у комедію положень вплі-
таються елементи комедії характерів, 
коли, як то кажуть, коса находить на 
камінь — противагою до жіночої хи-
трості й підступності Живки (з. а. Укра-
їни Любов Боровська) стає кмітливість 
і винахідливість її зятя Чеда (Віталій 
Гончаренко). Смішно насамперед через 
те, що бачиш, як сп’яніння від влади 
проявляє все, на що спроможна людина, 
як мрія („сісти у міністерський екіпаж, 
а там — хоч померти“, що перегукуєть-
ся з „побачити Париж — і померти“), 
ставши реальністю, породжує інші мрії, 
вже не такі невинні… Перегук із нашою, 
перманентно кризовою реальністю, де 
„спершу в тюрму, а тоді — на службу“, 
де „не стільки важливо мати коханця 
для себе, як для суспільства“, взагалі, 
викликає у глядача гомеричний сміх. 
І у такі хвилини забуваємо, що сміємося 
над собою, аби не плакати…

чари мельпомени

„Кармен“ ― жага і чарівність 
від усесвітньо відомих виконавців

Одна з найпопулярніших світових 
опер зазвучала 3 лютого зі сцени 

Національного театру опери та балету 
ім. С. Крушельницької по-новому при-
страсно ― роль-партію тореадора Еска-
мільйо виконав видатний український 
баритон Костянтин Ріттель-Кобилян-
ський, а диригував музикантами ма-
естро Ілля Ступель зі Швеції.

Провідний соліст Дюссельдорфської 
опери, лауреат міжнародних конкур-
сів Костянтин Ріттель-Кобилянський у 
2011 році в Штутгарті (Німеччина) за 
найкраще виконання ролі тореадора 
Ескамільйо отримав Міжнародну те-
атральну премію. Артист мав нагоду 
спілкуватися з людьми, які мали спо-
гади про Соломію Крушельницьку, але 
навіть не сподівався, що колись співа-
тиме в театрі її імені, де є свій клімат 

і жодної зайвої людини ― „тут навіть 
вахтери усміхаються“. Незважаючи 
на те, що Костянтин Ріттель-Кобилян-
ський грає і у новітніх експеримен-
тальних постановках, класика зали-
шається для нього класикою ― шокує 
у доброму значенні цього слова не 
зовнішніми ефектами (хоч зовнішність 
у нього теж ефектна), а „глибиною 
акторської гри, сценічною чарівли-
вістю, яскраво вираженою чоловічою 
харизмою і багатством вокального 
звучання“.

Передати зміст і глибину любовних 
перипетій в опері Жоржа Бізе допоміг 
і знаний у Східній Європі диригент Ілля 
Ступель. Досі ми мали змогу бачити його 
на виступах у львівській філармонії.

Сторінку підготувала 
Наталя Яценко

коротко

У києві тривають зйомки першого 
українського трилера „Зелена 
кофта“ володимира Тихого. 
Фінал заплановано зняти навесні, 
коли зійде сніг. Прем’єра фільму 
буде восени, потім — україн-
ський прокат. За сюжетом, у од-
ному зі спальних районів столиці 
зникає 7-річний хлопчик — Ми-
хайлик. Міліція вже місяць не 
може нічого вдіяти. Тоді його 
старша сестра-школярка Ольга 
починає розслідувати зникнення 
брата сама. У головних ролях — 
непрофесійні актори.

У міністерстві культури відбулась 
робоча нарада з питань засну-
вання Національного театраль-
ного фестивалю. У Мінкультури 
зазначили, що на сьогодні 
в Україні діє більш, як 130 театрів 
державної, комунальної та інших 
форм власності, але й досі ми не 
маємо потужного національного 
театрального фестивалю. Мета 
його створення — підвищення 
соціального престижу та по-
пуляризація надбань сучасної 
української сцени.

держкомтелерадіо України під-
готував проект урядової поста-
нови про заснування премії імені 
м. Рильського. Премію планують 
надавати за здобутки у галузі ху-
дожнього перекладу українською 
мовою творів видатних зарубіж-
них авторів, а також за переклади 
творів українських класиків та 
сучасних авторів мовами народів 
світу. Лауреати отримають, окрім 
відзнаки, і грошову винагороду 
у розмірі 10 тисяч гривень.

до 12 лютого в галереї „Яровіт“ 
відкрито персональну вистав-
ку фотографії Юрія Ситника 
„Унікальна Україна. Нетиповий 
Крим“. Юрій Ситник — випус-
кник факультету архітектури 
Львівської політехніки, успіш-
ний підприємець, громадський 
діяч, засновник однієї з перших 
приватних галерей Львова, 
а саме „Яровіту“. Його профе-
сійна діяльність тісно пов’язана 
з мандрівками. І, власне, „Не-
типовий Крим“, а це 30 світлин, 
теж результат осінньо-зимових 
мандрівок автора.

За матеріалами інформагенцій
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книжкові полиці

Твори Ліни костенко, Юрка Покальчука, Сергія Жадана, василя шкляра, Ірени карпи та Ірен Роздобудь-
ко — серед найзапитуваніших у відділі художньої літератури та просвітницької роботи Науково-технічної 

бібліотеки Львівської політехніки

Завітай в бібліотеку! —  
Там Жадан й Умберто Еко

Людне книгосховище
Відділ художньої літератури та про-
світницької роботи НТБ знаходиться 
в приміщенні студентської бібліотеки 
за адресою вулиця Митрополита Ан-
дрея, 1, у книгосховищі. На четвертому 
поверсі потрібно повернути наліво і по 
сходах запасного виходу піднятися 
на п’ятий поверх. Нічим не примітні 
металеві двері ховають за собою щось 
на перший погляд подібне на казкову 
крамницю, у якій Гаррі Поттер ще пе-
ред від’їздом на навчання до школи 
магії і чарів Гоґвортс купив чарівну па-
личку. По суті, добра книга — то щось 
дуже подібне за своїм призначенням 
до чарівної палички: правильно ско-
риставшись нею, можна творити не-
абиякі чудеса.

Атмосфера раптової казковості — 
неминучий ефект, коли опиняєшся 
між високими стелажами, на яких 
складено одразу сорок шість тисяч 
книг. Майже стільки ж менш запи-
туваних або подвійних примірників 
розміщені вище — на шостому по-
версі, у піддашші студентської бібліо-
теки.

— Спудеям за студентським квит-
ком, а працівникам Львівської полі-
техніки за єдиним читацьким квит-
ком ми видаємо додому щонайбіль-
ше 3 книги на 20 днів, — розповідає 
керівник відділу Людмила Найда. — 
Так само працюємо з колишніми 
працівниками університету, яким 
щороку продовжуємо дію читацького 
квитка з дозволу дирекції НТБ. Усі 
інші львів’яни можуть працювати 
в читальній залі.

Маємо багато.  
Хочемо більше

Хоч книжковий фонд, що нараховує 
92 тисячі примірників, — великий як 
для відділу художньої літератури уні-
верситету, але хочеться доповнювати 
його новинками, якими цікавиться 
молодь, однак це складно. Останні 
великі надходження були в 90-х роках 
минулого століття. Раніше заборонені 
твори репресованих авторів притягу-

вали людей магнітом. На думку бібліо-
текарів, читачів поменшало аж ніяк 
не від того, що з науково-технічним 
прогресом та поширенням інтернету 
можна читати або слухати твори на 
електронних носіях. Просто чомусь 
з початком ХХІ століття бібліотека 
поповнюється дедалі менше новими 
книгами.

Ситуацію могла б змінити акція, 
подібна на „Українські книжки — сіль-
ським бібліотекам“, до якої активно 
долучилася наша Науково-технічна 
бібліотека. Наприклад, студенти-ви-
пускники, які їдуть зі Львова, можуть 
дарувати бібліотеці книги з власної 
колекції. Для сучасної літератури, 
яку деякі постійні читачі відділу вже 
спрезентували відділу, існує печатка 
з написом „Дар“.

За допомогою бібліотечного кни-
гообміну відділу дісталися твори 
Шиллера, видані німецькою мовою 
у 1860 році, раритетні закордонні 
видання Тараса Шевченка, Івана Ба-
гряного, Василя Барки та інших. Деякі 
книги приїхали до Львова з чеських 
бібліотек, що співпрацюють з укра-
їнськими. Тож, як і в інших відділах 
НТБ, прочитати художні книги можна 
різними мовами.

Серед періодики, яку передпла-
чує бібліотека, — „Дзвін“, „Всесвіт“, 
„Іноземна література“, „Літературна 
Україна“ тощо. Саме в них можна зна-
йти найновіші художні твори, поезію 
сучасних авторів.

Щоб книги були  
доступні

— Вже не перший рік НТБ Львівської 
політехніки співпрацює з Форумом 
видавців. Проводимо презентації та 
зустрічі з авторами, взамін отримуючи 
нові книги. Цьогоріч у нас з’явилися 
твори Б. Шульца, С. Жадана, У. Еко, 
публіцистика В. Портникова тощо. 
Новинки представлені на сайті НТБ 
(http://library.lp.edu.ua/). Там є елек-
тронний каталог: ще не завершений, 
але доступний будь-якому користува-
чеві інтернету, — зазначає Людмила 
В’ячеславівна.

Найчастіше по художню літературу 
навідуються студенти з ІКНІ, ІХХТ, ІНЕМ, 
ІГСН та ІНПП. Найменше позичають 
книги з ІТРЕ, ІЕСК, ІБІД та ІАРХ.

— Я з дитинства багато читаю, бо 
така в нас сімейна традиція. Про від-
діл художньої літератури в бібліотеці 
Політехніки дізналася від друзів зі 
старших курсів. Цікавлюся сучасною 
українською та іноземною прозою, 
люблю поезію. На жаль, не завжди 
знаходжу саме те, по що прийшла, але 
бібліотекарі знають, як допомогти й за-
цікавити іншими книгами, — ділиться 
читачка-першокурсниця ІНЕМ Лілія 
Терлецька.

Працівники відділу художньої літе-
ратури практикують тематичні заходи 
на кафедрах і в студентських групах. 
Про відомих авторів розповідають 
студентам під час мультимедійних 
презентацій, з деякими організовують 
зустрічі. Як наслідок, кількість читачів 
у 2012, порівняно з попередніми ро-
ками, зросла.

— З весни книги в нас можна буде 
не просто позичити, а виміняти. До-
лучаємося до поширеного у світі руху 
„буккросинг“. Якщо якоїсь книги нема 
у фонді або її хтось читає, пропоную 
читачам електронну адресу, за якою 
твір можна безкоштовно скачати, 
прочитати чи прослухати в інтернеті. 
Я за те, щоб книги були максимально 
доступні, бо вони вчать думати, — за-
значає Людмила Найда.

Анна ГЕРИЧ
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на озброєння

„Модні“ зимові захворювання та їхні „стилі“

Щорічно зимовий період супро-
воджується різноманітними 

респіраторними захворюваннями. 
За інформацією поліклінічного відді-
лення 10-ої міської лікарні Львова, за 
два минулих тижні серед студентів-
політехніків кількість хворих на ГРВІ 
збільшилася вдвічі.

Цієї зими, за даними ВООЗ та проведе-
ними моніторинговими дослідження-
ми, в Україні циркулюють такі штами 
вірусу грипу: новий для України штам 
А/Вікторія, який наразі не зреалізував 
у нашій країні свої епідемічні властивос-
ті; новий штам вірусу грипу B/Вісконсін 
та вірус грипу А/Н1N1/Каліфорнія (так 
званий „свинячий“), але його роль в епі-
демічному процесі цьогоріч має бути 
другорядна. Однак через появу двох 
нових штамів вірусу грипу можливий 
все ж інтенсивніший характер перебігу 
епідемічного процесу.

Варто розрізняти різновиди за-
хворювань. Отож, ГРЗ (гостре респіра-
торне захворювання) — це інфекційне 
захворювання дихальних шляхів, 
спричинене вірусами, бактеріями та 
іншими інфекційними збудниками. 
Передається ГРЗ повітряно-крапель-
ним або контактно-побутовим спосо-
бом. ГРВІ (гостра респіраторна вірусна 
інфекція) — це різновид ГРЗ, проте це 
група респіраторних захворювань, які 
виникають тільки через різні віруси 
(грипу, парагрипу, риновіруси, аде-
новіруси і реовіруси). Грип — однин 

із різновидів ГРВІ. Його симптоми — 
різке підвищення температури (часто 
вище 38 °С), м’язовий біль, але майже 
відсутні нежить, першіння в горлі. Осо-
бливо небезпечне це захворювання 
ускладненнями (часто можуть ви-
никати менінгіт чи пневмонія). Також 
загострюються хронічні захворювання, 
бувають випадки, коли це призводить 
до летальних наслідків. Тож особи 
з хронічними захворюваннями (ди-
хальної та серцево-судинної систем, 
нирок, обміну речовин) та люди літ-
нього віку входять до групи ризику 
і мали б бути дуже обачні в епідеміо-
логічний період.

— Найнебезпечнішими у захворю-
ванні на грип, як і щодо інших хвороб, 
є самолікування і втрачений час. Тому 
завжди наголошую на тому, що при 
перших симптомах необхідно звер-
нутися до лікаря. Експериментуючи зі 
самостійним лікуванням, можете ще 
більше нашкодити організму і отри-
мати плачевні наслідки, — наголосила 
завідувач поліклінічного відділення 
10 міської лікарні Львова Надія Се-
редоха. — Саме спеціаліст правильно 
підбере необхідну схему лікування. 
Для полегшення перебігу хвороби 
треба багато пити — не менше 2 л на 
день (це можуть бути різні чаї, морси, 
відвар шипшини, компоти). Студентів, 
які проживають у гуртожитках, у разі 
захворювання госпіталізують.

Також важливо пам’ятати: коли 
в кімнаті є хворі, то необхідно обов’яз-

ково носити марлеву пов’язку, яку 
треба змінювати щогодини; часто 
провітрювати кімнату; щоденно про-
водити вологе прибирання. Чимало 
шкоди хворому завдає також куріння 
в кімнатах.

Аби запобігти захворюванню, ліка-
рі рекомендують проводити профілак-
тичні заходи, спрямовані на зміцнення 
захисних сил організму: виконувати 
оздоровчу руханку, загартовуватися, 
стежити, щоб харчування було раці-
ональне. Під час підвищення захво-
рюваності на грип варто обмежити 
відвідування місць великого скупчення 
людей, а також провітрювати примі-
щення та мити руки з милом.

Медики наголошують, що най-
більш ефективним способом профі-
лактики захворювання є вакцинація. 
Але, як зауважила Надія Павлівна, 
щеплення треба робити щонайменше 
за три тижні до початку епідемії. Кожен 
студент Політехніки має можливість, 
придбавши вакцину, прийти в поліклі-
ніку на щеплення.

варто знати

Зміцнюємо оборонні мури організму

Наскільки наш організм є сильним 
супротивником різноманітних за-

хворювань, залежить він імунітету. 
Перші ознаки зниження імунної актив-
ності — швидка чи хронічна втома, со-
нливість або безсоння, головний біль, 
ломота в м’язах і суглобах. Наступний 
етап — часті ГРЗ, тривалі застуди (біль-
ше двох тижнів), хронічні або повторю-
вані інфекції (фурункульоз, ангіна, отит, 
гайморит, кишкові інфекції. Але ці озна-
ки не варто інтерпретувати самостійно. 
Тільки лікар на основі лабораторних до-
сліджень може зробити висновки.

Найважливіше, що потрібно для підви-
щення імунітету, — правильне харчу-

вання: овочі, фрукти, різні соки, узвари 
зі сухофруктів. Корисні компоненти для 
напоїв є чебрець, липа, шавлія, звіробій, 
плоди шипшини і чорної горобини. Та-
кож у зимовий час у свій раціон потріб-
но додавати лісові ягоди: у них багато 
важливих мікроелементів і вітамінів.

Чудовим способом підвищення 
тонусу всього організму є вживання 
свіжих соків. Зважаючи на сезон, це 
може бути, наприклад, морквяний сік 
(чистий і в сумішах із іншими — яблуч-
ним, апельсиновим і т. д.).

Для захисту від хвороб необхідно 
підтримувати свою фізичну активність. 
Займатися різними видами спорту 
і більше гуляти на свіжому повітрі.

При перших ознаках ослаблення 
імунітету не варто вживати різні пре-
парати для його підвищення. При над-
мірному вживанні імунно-активних 
препаратів можлива зворотна реакція, 
тобто порушення нормальної роботи 
імунної системи.

Також не варто захоплюватися ві-
тамінами „з баночок“. Медики радять 
саме завдяки збалансованому хар-
чуванню поповнювати свій імунітет 
усім необхідним, коли організм „са-
мостійно“ відбирає все, чого бракує, 
і в потрібних дозах.

Сторінку підготувала 
Наталія ПАВЛИШИН
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харчовий раціон

Зроби паузу — з’їж…,  
або Гастрономія поза обіднім столом

„Якщо вже ми прире-
чені їсти, то будемо 

їсти добре“ — резюмував 
колись відомий французь-
кий політик, юрист і кулі-
нар Ж.-А. Бриль-Саварен. 
Погодьтеся, він мав слуш-
ність, адже, як їмо, так і по-
чуваємось, так і виглядає-
мо. А от чи варто їсти і що 
між основними прийома-
ми їжі? — це запитання, на 
яке ми спробуємо пошука-
ти відповідь.

„Про свій 
я животик 
подбаю…“

Питання перекусів стає акту-
альним ще від народження 
дитини: мамусі дуже триво-
жаться, якщо дитя, з’ївши на 
сніданок три, а то й менше 
ложки каші, іде гуляти, і аби 
бути певними, що воно „до-
живе“ до обіду, під час про-
гулянки дають йому печиво, 
фрукти чи й щось більш ка-
лорійне та некорисне. Настає 
обід — і знову — не хочу, 
не буду, ну добре — ложку-
дві. З часом ситуація може 
ускладнитись — перекуси 
стають значними. А там — 
школа, університет — не 
завжди є можливість сісти за 
стіл і з’їсти повноцінну стра-
ву. І виходить, як у мультиках 
про Вінні, у якого повсякчас 
бурчало в животі від голоду…

Якщо після їжі вже че-
рез годину — півтори „чо-
гось хочеться“, то ймовір-
но, що ви з’їли продукти, 
які мають високий гліке-

мічний індекс (показник 
швидкості переробки про-
дукту в глюкозу). Найбільш 
високий цей індекс у цу-
кру, пшеничного борошна 
і крохмалю. Тому солодка 
кава на сніданок із тостом 
бадьорить, але через де-
який час рівень глюкози 
в крові падає і виникає не-
переборне бажання поїсти.

Але правильні перекуси 
(ті, які дають відчуття ситос-
ті, проте не перевантажують 
шлунок) можуть втамувати 
почуття голоду і через це не 
дають накинутись захланно 
на страви, коли настане час 
їх споживати.

Чіпси і К°
Легкі, хрусткі, пікантні… 
Так і просяться до рота. 
Але гляньмо на їх склад 
прискіпливо: окрім усяких 
шкідливих для організму 
„Е“, борошно, крохмаль і пе-
репалений дешевий жир. 
Картоплею там хіба пахне, 
бо більшості виробникам, 
оскільки для одержання 
1 кг продукції потрібно до 
5 кг картоплі, вигідніше ви-
користовувати для виробни-
цтва чіпсів різні суміші.

Однак і чіпси пригодять-
ся студентам, особливо, 
коли вони вирушають на 
пікнік. Покладіть у наплеч-
ник їх великий пакет, але не 
для того, щоб їсти, а щоб… 
розпалити багаття. Так-так, 
саме для цього: чіпси над-
звичайно легко спалахують 
і горять достатньо довго, 
аби вологі дрова загорілись. 

Секрет — в олії, якою чіпси 
просочуються в процесі 
приготування. При контакті 
з вогнем вона займається. 
Хоч і тут можуть бути певні 
застереження: під час го-
ріння деяких марок чіпсів 
відчутний запах технічного 
жиру та формальдегідних 
смол.

Компанію „шкідливі про-
дукти“ чіпсам складають 
батончики-мюслі та солені 
горішки (насамперед через 
надмір цукру та солі, сма-
кових додатків, консерван-
тів), кукурудзяні палички 
й печиво (великий вміст 
акриламіду) тощо.

Здорова 
альтернатива

Міський позаштатний дитя-
чий гастроентеролог Львова 
Ярослава Томків вважає, 
що якщо нема регулярного 
повноцінного харчування 
через певні проміжки часу, 
то перекус просто необхід-
ний. Адже тривалі періоди 
голоду більш шкідливі, ніж 
власне перекус — соляна 
кислота подразнює слизову 
шлунка і може викликати 
його захворювання.

— На жаль, студенти 
надають перевагу нездо-
ровому перекусу — хот-дог, 
шматок піци, — каже лі-
кар, — тоді, як мали би їсти 
фрукти — яблука, банани чи 
хоча б домашній бутерброд 
із сиром, запеченим м’ясом 
або якісною ковбасою. Іде-
альне доповнення до ка-
напки — чай, з невеличкого 
термоса, взятого з собою 
на пари. Інші напої менш 
корисні — сік з упаковок, як 
і кава, оскільки обоє мають 
подразнюючий ефект, при-
йнятні хіба після їжі. Щодо 
перекусу солодощами, то 
він можливий, але не щодня, 
адже попри те, що солодке 
викликає карієс і бродильні 
процеси у кишківнику, воно 
дає і задоволення.

Перекушувати найкра-
ще приблизно о 12 годи-
ні дня — так званий ланч 
і о 17-й — підвечірок. Що 
беремо з собою? Фрукти, 
сухофрукти чи, щоб потіши-
ти свої смакові рецептори, 
навіть ті ж чіпси, але влас-
ного приготування (в ін-
тернеті можна знайти без-
ліч рецептів, як із лаваша 
з сиром та картоплі, так 
і з фруктів — яблук, бананів, 
хурми). Горіхи і дієтичне 
печиво, спечене вдома, — 
смачно й корисно, та тут 
треба знати міру — все ка-
лорійне. Спеціалісти ВООЗ 
рекомендують вживати три 
молочні продукти на день. 
Тож натуральний йогурт 
чи кефір на перерві — теж 
доб ре. А з додаванням туди 
ягід — то взагалі… смакота. 
Варіант перекуски, приготу-
вання якої вдома ввечері чи 
навіть зранку займе лише 
кілька хвилин, — порізати 
у сир зелень, трохи овочів 
і намастити його на цільно-
зерновий хліб.

І не бійтеся виглядати 
білою вороною серед своїх 
однокурсників, колег — 
з часом вони звикнуть, що 
ви не їсте гамбургери та со-
лодкі батончики. А якщо ще 
і їх чимось апетитним при-
гостите зі свого харчового 
запасу, то хтозна, чи й вони 
не захочуть харчуватись 
аналогічно.

Наталя ЯЦЕНКО
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експрес-оголошення

вважати недійсними:
утрачений диплом КВ № 754561, виданий 
Львівським політехнічним інститутом на ім’я 
Кодрова Віктора Івановича;
утрачений диплом ВК № 41372427, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мазура Назарія Ярославовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Лівандовського Степана Васильовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Косяк Роксолани Ігорівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сидорчук Анастасії 
Анатоліївни;
утрачений студентський квиток № 07596027, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Катарини Михайла 
Романовича;
утрачену залікову книжку ФІТ09-068, видану 
Львівським державним інститутом новітніх 
технологій та управління ім. В. Чорновола на 
ім’я Сапруки Юрія Тарасовича;
утрачену залікову книжку № 08023743, ви-
дану Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Витрикуша Дмитра 
Андрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Демиденка Олексія 
Юрійовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Сойка Володимира Петровича;

утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Ренди Юрія Вікторовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Кіндрата Святослава Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Мазурика Василя Романовича;
утрачений студентський квиток № 1213420, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Пелех Марії-Софії 
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Гошовської Ірини Ярославівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Анжуш Мануели;
утрачену залікову книжку № 0914244, видану 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Литвин Віри Мирославівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Щербана Юрія Юрійовича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я Черемисіна Євгена Ігоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на 
ім’я  Дидишин Ольги Ігорівни;
утрачений студентський квиток № 663844, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Стусяка Юрія 
Тарасовича;
утрачений студентський квиток, виданий На-
ціональним університетом „Львівська політех-
ніка“ на ім’я Рибенчук Катерини Миколаївни.

Професійні стажування від AIESEC у Львові

AIESEC пропонує студентам підвищити власну 
конкурентоспроможність на ринку праці, отри-

мати перший іноземний досвід роботи, підвищити 
рівень володіння іноземною мовою, набути но-
вих знань, навичок та вмінь під час професійних 
стажувань.

Професійні стажування — це насамперед робота 
у компаніях за кордоном у таких сферах: Educate the 
World (педагогіка), Manage the World (маркетинг, про-
ектний менеджмент, HR, фінансовий менеджмент, 
облік і аудит), Ping the World (інформаційні технології, 
програмування, розробка сайтів та інженерія).

Тривалість стажування 3–12 мі ся ців.
Щоб стати учасником, потрібно відповідати таким 

критеріям:
 вік 20 ― 30 років;
  студент 4 ― 6 курсу денної або заочної форми на-

вчання, випускник або молодий спеціаліст;
 високий рівень англійської мови;
  досвід роботи у сфері стажування вітається;
  хороший рівень академічних знань у сфері стажу-

вання;

  наявність закордонного паспорта;
  ступінь бакалавра, магістра, спе ціа ліста.

Якщо ви готові, то змінювати своє життя можна вже 
зараз! Для цього потрібно лише запов нити відповідну 
анкету на сайті http://ua.join-aiesec.com/members/index.
php?act=recruitment&f=list_candidates; пройти співбесіду 
з представником AIESEC у твоєму місті; підписати договір; 
підбірати собі стажування.

Плата за участь у стажуванні ста новить 2000 грн. 
за програми Edu cate та Manage та 2500 грн. ― Ping 
the World. Упродовж стажування учасники отримува-
тимуть грошову винагороду від компаній, що дозво-
лить покрити їм кошти на проживання та харчування 
за кордоном. 

Докладніше про проекти шукай на сайті, а також 
долучайся до нас у соціальних мережах:

http://lviv.aiesec.ua/
http://vk.com/ping2013
http://vk.com/global_internship_program

Також з усіма питаннями звертайся до віце-пре-
зидента з вихідних стажувань ― Богдани Мельничук 
(b.m@aiesec.net).

Тижневик 
„Аудиторія“

запрошує до співпраці 
студентів, які займаються  

науковою роботою чи 
цікавляться наукою,  

а також аспірантів і моло-
дих учених Політехніки

Якщо Вас цікавить світ науки, і Ви 
хочете відкрити його секрети ін-
шим — готові написати науково-
популярну статтю або періодич-
но готувати інформаційну добір-
ку найсвіжіших новин у науковій 
галузі, в якій працюєте (про 
дослідницькі проекти в Україні 
і світі, нові технології та прилади, 
цікаві наукові гіпотези і факти, 
новинки виробників…), — при-
ходьте в „Аудиторію“ (вул. С. Бан-
дери, 12, кімн. 229), дзвоніть 
(258-26-08, 097 788 78 81, Ірина 
Шутка) або пишіть
(info@polynet.lviv.ua, 
irynashutka@gmail.com).

До нових публікацій!
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Многая 
літа!

Колектив Науково-техніч ної 
бібліотеки Національного 
університету „Львів ська по-
літехніка“ сер деч но вітає із 
70-річним ювілеєм директора НТБ 

Олександра Володимировича  
ШИШКУ.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіхи у ріднім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Многая літа!
Колектив кафедри хімічної технології 
переробки нафти і газу ІХХТ Львів-
ської політехніки сердечно вітає зі 
70-річним ювілеєм доцента кафедри, 
заступника директора інституту 

Володимира Васильовича ГУМЕНЕЦЬКОГО.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя, 
Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч з Вами в майбуття. 
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 
Хай прибуває щедро Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. крушельницької
7 лютого — „Травіата“ (опера). 18.00.
8 лютого — „дон кіхот“ (балет). 18.00.
9 лютого — „Набукко“ (опера). 18.00.
10 лютого — „Набукко“ (опера). 12.00, 

„Лускунчик“ (балет). 18.00.
13 лютого — „Севільський цирульник“ 

(опера). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. м. Заньковецької
7 лютого — „Сільва“. 18.00.
9 лютого — „віяло леді віндермір“ 

(прем’єра). 18.00.
10 лютого — „Пані міністрова“  

(прем’єра). 18.00.
12 лютого — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
13 лютого — „Бояриня“. 18.00.

Львівський драматичний театр 
імені Лесі Українки
8 лютого — „Лісова пісня“. 16.00.

9 лютого — „Search:www.матиНаймичка.
com.ua“. 18.00.

10 лютого — „великі подвиги маленького 
Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00,  
„І все-таки я тебе зраджу“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„воскресіння“
8 лютого — „він, вона, вікно, покійник“. 

19.00.
9, 10 лютого — „він, вона, вікно, покійник“. 

18.00.

молодіжний академічний театр 
ім. Л. курбаса
8 лютого — „Театр злочину“. 19.00.
9 лютого — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
10 лютого — „амнезія, або маленькі 

подружні злочини“. 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
7 лютого — „Чарівник смарагдового  

міста“. 11.00.

8 лютого — „дикі лебеді“. 12.00,  
„вільні метелики“. 17.00.

9 лютого — „Зайчик-хвалько“. 14.00,  
„вільні метелики“. 18.00.

10 лютого — „Попелюшка“. 12.00,  
„Чарівник смарагдового міста“. 15.00.

12 лютого — „Зоряний хлопчик“. 11.00.
13 лютого — „Зоряний хлопчик“. 13.00.

Будинок орґанної  
та камерної музики
4, 5 лютого — Солісти Ужгорода та Львова 

з новою програмою. В програмі — 
твори Ліста, Альбеніса, Боельмана. 
17.00.

11 лютого — музичні мрії про весну.  
Солісти — Ірина маковецька (сопрано), 
Надія величко (орґан). 17.00.

12 лютого — відлуння різдвяних мелодій. 
За участю хору Львівської 
національної музичної академії 
ім. М. Лисенка, ансамблів „Канон“, 
„Ля-Віво“, квінтету „Нюанс“, 
камерного оркестру музичної 
десятирічки. 17.00.




