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Як Ви культурно збагачуєтеся влітку?
У кожного є своє бачення ідеального літнього відпочинку —
чи то лагідне море і пляж, чи
далекі гори та намет на двох,
чи… І, мабуть, зовсім мало
знайдеться тих, кому хочеться
проводити літо у місті, серед
розпечених сонцем бруківки
й кам’яних мурів. Однак навіть
для таких „нещасливців“ (бо ж
не у вакаційній локації таки
суть, а у вмінні розслабитись
і набратись позитиву) є свої
міські розваги і культурні втіхи.
Нещодавно в інтернеті
з’явилась інформація, що
міжнародне інформагентство Reuters опублікувало
на своєму сайті топ-10 міст
Європи, які радять відвідати
влітку цього року. Очолив цей
список… Львів! Він випередив
Гамбург, Вільнюс, Валенсію,
Будапешт та інші не менш
цікаві міста. Тому не треба
навіть заздрити тим, хто зараз
лежить у шезлонгу — саме
влітку є чудова нагода пізнати
ті закапелки рідного міста, де
давно хотілося побувати, здійснити рейд по музеях, випити
кави не у кав’ярні, а на сонячній терасі, з якої добре видно
гарні архітектурні краєвиди.
Неофіційний статус культурної
столиці Львову надають, передовсім, численні фестивалі, які
відбуваються в місті упродовж
цілого року. Понад 100 фестів
за рік — це можливість обрати
щось для себе, відповідно до
вподобань і потреб. Навіть незважаючи на те, що на різних
круглих столах щодо розвитку
культурної стратегії міста не
раз звучали закиди організаторам на орієнтацію не стільки
на культуру, як на розважальність та туристів, відкидати
їх значущість не варто. Адже
особливо влітку вони беруть на
себе місію заповнити насамперед музичну прогалину, бо вже
на початку липня завершила
свій сезон Львівська обласна
філармонія, хоча ще тішить
інструментальними мелодіями
Львівський будинок орґанної
та камерної музики…
Більше інформації — на с. 16.

Анна Кава, студентка факультету журналістики та засобів
масової інформації Університету ім. М. Кюрі-Склодовської
м. Люблін (Польща):

„Відкриваю для себе нові грані культури“
Зараз я приїхала після навчання в Польщі. Саме сюди здебільшого
й їжджу на фестивалі. Багато часу проводжу зі своїми друзями. Це
для мене передовсім важливий культурний розвиток. Вони цікаві
насамперед можливістю послухати музику, поезію, подивитися
виступи танцювальних колективів. Також дуже люблю театри,
відвідую багато музеїв. Взагалі, намагаюся свій вільний час присвятити власному розвиткові. Навіть сьогодні приїхала з друзями до Львова, щоб подивитися на історичні
місця, зокрема оглянути головний корпус Львівської політехніки, який є дуже цікавий.
Таке захоплення давниною і класичними культурними заходами дає мені можливість
відкривати нові грані музики, архітектури тощо…
Марія Калінчик, абітурієнтка Львівської політехніки:

„Прагну побачити і почути щось нове“
Влітку я переважно з друзями — на озері чи на морі. А також їжджу
на фестивалі. Мені подобаються „Захід“ і „Бандерштат“. Найбільше в цих заходах приваблює те, що можна весело і цікаво провести
час, а також познайомитися з людьми, дізнатися багато нового та
почути інші думки. Але зараз вступаю, то не дуже маю час.
Марія Заїчко, студентка третього курсу Інституту інженерної
механіки та транспорту:

„Обожнюю старовинні українські замки
і фортеці“
Із початком канікул у мене була думка спробувати шукати якусь
роботу на літо, але батьки переконують, що ще встигну напрацюватися, а коли є можливість, то треба відпочивати. Тож планую
поїхати трохи на море. Та окрім цього, мені надзвичайно подобаються замки України. Я вже побувала в усіх замках Закарпаття, була в центральній
частині, в Криму. Цього літа хочу відкрити для себе Східну Україну.
Петро Римарчук, випускник Інституту будівництва та інженерії
довкілля:

„Колись відвідував музеї“
Спершу, коли тільки приїхав до Львова, то відвідував музеї і гуляв
вуличками. А зараз не дуже вже й цікаво. Влітку не маю часу на
відпочинок, бо працюю. Але найкращий для мене відпочинок —
побути з сім’єю і коханою людиною. Я найбільше люблю спокій,
займатися своїми справами. Живу біля гір, то за кілька хвилин
ходу маю природу і гарний відпочинок.
Степан Петрик, студент другого курсу Інституту будівництва
та інженерії довкілля:

„Фестивальний дух і нові знайомства“
Ще не зовсім знаю, як проведу літо, але ймовірніше, що поїду
з друзями в Карпати. Це наш улюблений відпочинок. Ми піднімаємося в гори ледь не весь рік. Також люблю фестивалі. Особливо
подобається їхній надзвичайний дух і атмосфера. Люблю активний
відпочинок, щоб відкривати для себе щось нове.
Опитувала Наталія ПАВЛИШИН
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європейський вибір
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здоровий фестиваль

Спорт,
драйв, екстрим
захопили місто

„Ніхто не може зайняти місце
України в ЄС“

П

редставництво Євросоюзу
в Україні оголосило конкурс
на виробництво своєї телепрограми для українців. А Литва, яка від
1 липня розпочала своє перше піврічне головування в Раді ЄС, вирішила стати своєрідним локомотивом для нашої держави на шляху
до євроінтеграції. „ЄС незавершений без України“ — такий лейтмотив головування Литовської республіки в Раді Євросоюзу

2 липня у Львові відбулася презентація видання „Литва — історія
успішного вибору“. В імпрезі взяли
участь віце-спікер Литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс (на початку
2000-х був головою переговорів
при вступі Литви до ЄС), ініціатор
видання, Генеральний Почесний консул Литовської республіки у Львові,
президент концерну „Галнафтогаз“
(мережа автозаправних комплексів
„ОККО“) Віталій Антонов, міністррадник посольства Литви в Україні

пан Маріус Януконіс, редактор журналу „Ї“ Тарас Возняк.
Одне зі стратегічний завдань
Литви — максимально сприяти тому,
щоб на листопадовому самміті ЄС
у Вільнюсі було підписано Угоду
про асоціацію України з ЄС, мета
презентованого видання — заповнити нестачу в нашому суспільстві
інформації, що ж таке насправді Євросоюз, адже для входження України
в євроспільноту „потрібна не лише
політична воля керівництва держави,
а й громадян“ (Віталій Антонов); на
прикладі Литви показати, що наша
держава теж має шанс: „литовський
успіх можна повторити“ (Пятрас
Ауштрявічюс).
Журнал „Литва — історія успішного вибору“ було видано на замовлення Литовсько-українського
фонду імені Тараса Шевченка (автор
ідеї — Віталій Антонов, президент
фонду). Активну участь у підготовці
видання взяв апарат Адміністрації
Закінчення на 10 с. →

книжкова новинка

Путівник у руки —
гайда на площу Ринок

Б

рукована площа Ринок, перед очима — ратуша,
фонтани і літні майданчики, видираємось на
65-метрову вежу, роздивляємося площу згори —
і бачимо… так мало. І чи взагалі знаємо історію
та історії площі, де завжди кипіло життя, бували
представники далеких світів і траплялися найрізноманітніші події? Про все це — у путівнику Анни Кос
„Площа Ринок у Львові“.

Путівників багато, але…
Директор Музею історії Львівської
політехніки Анна Кос, яка свого часу
працювала у Львівському історичному музеї, є автором чи співавтором
низки видань. Її путівник побачив світ
у Видавництві Політехніки, 27 червня у приміщенні ЛОО Українського
товариства охорони пам’яток історії
та культури відбулася презентація
книжкової новинки.
Спочатку Анна Іванівна згадала
про післявоєнний період із його про-

відною думкою: „все, що стосувалося
української культури і спадщини, нікому не потрібне, а іноді можна було
почути, що й шкідливе“. Проривом
став буклет про площу Ринок, підготовлений у 1967 році працівниками
Історичного музею. Нині ж довідкової
літератури про Львів чимало. Анна
Кос каже:
— Зараз путівників багато. Кожен цікавий по-своєму. В нашому
путівнику ми трохи підкорегували
Закінчення на 15 с. →

С

правжнісінький драйв та неймовірне піднесення охопили центр
міста 7 липня. На площі перед Оперним театром зійшлися поціновувачі
особливого видовища — вуличних та
екстремальних видів спорту.

Фестиваль Yarych street fest відбувається у Львові вже втретє. Головна мета
заходу — продемонструвати молодим
людям, як можна розвивати свої фізичні здібності без особливих затрат
і пропагувати здоровий спосіб життя.
— Цьогоріч наш фестиваль вийшов
не лише на всеукраїнський рівень,
а й на рівень СНД. На змагання приїхали гості з Росії та Білорусії. Ми намагаємося донести молодим людям,
що не обов’язково витрачати велику
суму грошей, щоб займатися у тренажерному залі чи у секціях. Достатньо
просто вийти на вулицю, у свій двір
і зіграти у баскетбол чи зайнятися паркуром або стрітворкаутом. Ми прагнемо
розвитку цього спорту, щоб молодь займалася, а не вбивала себе алкоголем
і тютюном, — наголосив організатор
Закінчення на 20 с. →
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школа робототехніки

коротко

Замість літніх канікул

Д

о 14 липня в Брюховичах триватиме IV Всеукраїнська літня школа
з робототехніки. Її організатори — Національний центр „Мала академія наук
України“ і Львівська обласна МАН. Урочисте відкриття школи відбулося 3 липня у Львівській політехніці (вже вдруге
поспіль).

Світлини Тетяни Пасович

Учасників — переможців Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт із технічних напрямів, а також
Всеукраїнської олімпіади з фізики, математики, інформатики, робототехніки
з 20 областей України — у стінах університету (для багатьох із них він може
стати незабаром альма-матер) привітали
директор ЛОМАН Іванна Бородчук, проректор Політехніки Дмитро Федасюк,
а також викладачі літньої школи. Серед
них є політехніки — професор Ярослав Бобицький, доценти Василь Татарин (кафедра фотоніки ІТРЕ), Сергій Ключковський
(кафедра приладів точної механіки ІКТА),
Роман Кочан (кафедра спеціалізованих
комп’ютерних систем ІКТА).

Опубліковано черговий рейтинг вищих навчальних закладів України
за показниками наукометричної
бази даних Scopus. Національний
університет „Львівська політехніка“ посідає 11 місце серед 112 вишів України. Львівська політехніка
посідає одинадцяте місце у цьому
рейтингу від грудня 2010 року.
Відповідним розпорядженням
від 03.07.2013 р. студентам та
аспірантам українських вишів
призначено академічні стипендії
Кабінету Міністрів України на
2013/14 навчальний рік. Зокрема, парламентську стипендію
призначено аспірантці другого
року навчання ІХХТ Львівської
політехніки Оксані Жолобко.

Упродовж 12 днів школярам проводять лекційні та практичні заняття, ознайомлюють їх із методикою підготовки
проектів із робототехніки, заплановано
творчі зустрічі, екскурсії (перша уже
відбулася — в Музеї історії Політехніки
його директорка Анна Кос ознайомила
школярів з історією університету та розвитку науки в Політехніці та світі).
Розповідаючи про те, як школярі
вивчатимуть роботів, на урочистому
відкритті школи доцент Василь Татарин
(за словами Іванни Антонівни, людина,
закохана в рóботи) наголосив, що не слід
ототожнювати викладачів університету,
які говоритимуть про робототехніку
і про роботів щось своє, зі сліпими з притчі про сліпих і слона (один вважає, що
слон — це канат із неба, який не дістає
до землі, бо зрозумів це, коли діткнувся
його хобота, другий запевняє, що то
стіна, третій, наткнувшись на ногу, — що
стовп, який росте із землі до неба):
— Один викладач буде вам розказувати, що робот неможливий без сенсорики, що є чиста правда, другий — що
неможливий без автоматики, що теж
логічно, бо нащо робот, який нічого не
робить? Третій запевнятиме, що роботу
необхідний „мозок“ — і це теж правильно. Насправді робот — це дуже складна
система, щоб зрозуміти її, слід розділити
на частини, проаналізувати, дослідити,
а потім усі знання скласти докупи. Якраз
викладачі Політехніки допоможуть вам
конкретно вивчати робота.
Викладач Технічної студії „Винахідник“ із Києва Максим Савченко пообіцяв
учням допомагати конструювати роботів.
Окрім теоретичних знань і практичних навиків, по закінченню літньої школи
робототехніки діти отримають свідоцтва.
Тетяна ПАСОВИЧ

На період вступної кампанії
з 1 липня до 23 серпня 2013 року
в Міністерстві освіти і науки
організовано роботу приймальні
громадян та консультативного
телефону „Вступна кампанія
2013 року“. Як інформує пресслужба відомства, прийом громадян здійснюється за адресою:
м. Київ, пр-т Перемоги, 10, МОН,
кімн. 122. Номер консультативного телефону з питань вступу
до вищих навчальних закладів
(044) 481-32-15, до професійнотехнічних — (044) 279-16-56.
За перший тиждень вступної
кампанії абітурієнти подали
понад 600 тисяч заяв. Станом
на 9.00 год. 8 липня 2013 року
у вишах України зареєстровано
608 100 заяв від 214 400 абітурієнтів. Як повідомляє прес-служба
МОН, у рейтингу вишів за кількістю заяв Львівська політехніка
наразі на 5 місці.
Сьогодні завершується додаткова
сесія ЗНО для осіб, які зареєструвалися, але з поважних причин не
з’явилися на тестування. Під час
основної сесії цього року майже
88 тис. абітурієнтів, які складали
зовнішнє незалежне оцінювання,
не набрали мінімальні 124 бали,
повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Крім
цього, за попередніми даними,
529 абітурієнтів змушені були
припинити роботу над тестами
передчасно через порушення
процедури проходження ЗНО.
За матеріалами інформагенцій
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вступник
ершого липня розпочався прийом документів на вступ до вишів України. Для тих абітурієнтів, які вступають
П
на основі документа про повну загальну середню освіту та сертифікатів ЗНО, він буде завершений 31 липня,
а ось для осіб, які проходитимуть творчі конкурси або складатимуть іспити у вишах, — 20 липня

Світлини Катерини Гречин

Прийом документів
до Львівської політехніки триває…

На день підготовки матеріалу у Львівській політехніці
йшов восьмий день прийому документів. Першого
дня, хоч Політехніка була
готова зустрітися з абітурієнтами вже о 8 годині ранку,
абітурієнти, як не дивно,
не поспішали до вишу, не
вистоювали довжелезні
черги, та й коридори головного корпусу не нагадували
галасливий вулик. На думку
відповідального секретаря
Приймальної комісії університету Олега Давидчака, це
так тому, що більшість абітурієнтів скористалася системою електронного подання
документів „Конкурс“. Крім
цього, не всі охочі стати студентами мали сертифікати
ЗНО з усіх предметів. До
того ж кілька років поспіль
їм рекомендували не поспішати здавати документи
у виші вже з перших днів їх
прийому.
— Нині кількість тих, хто
хоче подати документи особисто, порівняно з першими
днями прийому, зросла, —
каже Олег Романович. — Та
таких черг, які були в попередні роки, у нас уже
нема. Зменшилася суттєво
черга і тих, хто має право
на пільгове навчання в університеті, хоч їх цього року

є достатньо. Так, ми вже
завірили і прийняли документи від 333 пільговиків,
хоча таким правом зможуть
скористатися 568 осіб, які
навчатимуться на денній
формі навчання і 15 — на
заочній. На вівторок ми вже
прийняли від абітурієнтів
12500 документів, з них на
електронних носіях — 4600.
Те, що черги й справді не
такі вже й численні, можна
побачити, пройшовшись
коридорами другого поверху головного корпусу,
де зосереджені практично

тання, чому здає документи
за доньку, сказала лишень,
що не хотіла, аби Люба їхала
до Львова сама.
Анастасія Семенова приїхала з Тернополя теж у супроводі батька. Дівчина
обрала напрями підготовки
„Будівництво“ і „Пожежну
безпеку“. Але найбільше
прагне навчатися саме в Інституті енергетики та систем
керування, на один із напрямів якого теж подає заяву.
Властиво, це робить за неї
батько, який вважає що „за
здачею документів варто

всі аудиторії, які чекають
абітурієнтів. Лише одна
з них — на третьому поверсі. Однак, дивує не кількість абітурієнтів, а те, що
всі вони не лише прийшли
разом із батьками, а й часто-густо саме батьки ведуть
перемовини із членами
Приймальної комісії про
здавання документів. Їхні
чада лиш чемно ставлять
свої підписи у потрібному
місці. Так, документи Люби
Северин з Мостиськ, яка
у Політехніці обрала „Фінанси і кредит“, „Облік і аудит“
та „Менеджмент“, здає її
мама Зоряна. Вона приїхала
підтримати доньку. На запи-

простежити самому, аби почуватися спокійно“. З ними
спілкується начальник навчального-методичного відділу деканату екстернату
Романа Гангало.
— Ми приймаємо документи на всі напрями
підготовки, — каже вона. —
Приємно, що абітурієнти
дуже активно їх здають.
Найактивніше обирають
економіку, комп’ютерні
спеціальності. Хоча є ще
чимало тих, хто лише цікавиться напрямами підготовки в Політехніці і ще
роздумує, на яких конкретно зупинитися, тому іноді
з людиною працюєш довго,

а коли з документами все
добре, витрачаєш на прийом 15 – 20 хвилин.
Олена Когут зі Львова
прийшла здавати документи сама:
— Мені вже 17 років,
і я сама можу вирішувати,
де мені навчатися, які напрями підготовки обирати,
а тим паче — здати документи. Вчитися хочу саме
у Львівській політехніці, бо
вважаю, що це найкращий
навчальний заклад у Львові.
Мені найближче до душі
хімія, тож хотілося б освоювати напрям „Хімічна технологія“, куди сподіваюся
потрапити на бюджет. Ще
обрала екологію і видавничо-поліграфічну справу, бо
ці напрями підготовки теж
мені подобаються, і в них
я також могла б себе реалізувати.
Ірина Забігайло з Білої
Церкви і Володимир Воєводін з Луцька закінчили
підготовчі курси у Львівській політехніці, бо мріють
здобувати тут вищу освіту
на кафедрі архітектурного
проектування Інституту архітектури. Їм подобаються
тутешні викладачі, їхній
професіоналізм, уважне
ставлення до студентів, подобається наше місто. Ірина
і Володимир також уже здали свої документи, а у вільний до від’їзду додому час
вправляються у кресленні:
цей важливий для них предмет у школі не вивчають,
тож доводиться надолужувати міністерські прогалини
частково курсами, частково
самостійно.
Прийом документів до
Львівської політехніки триває…
Катерина ГРЕЧИН
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досягнення

Молоді науковці-політехніки вирішують
глобальні проблеми

В

третє студенти Львівської політехніки стають учасниками престижної „Літньої програми молодих
учених“ Міжнародного інституту
прикладного системного аналізу
(YSSP’2013 IIASA).

Добра традиція перемог
П’ятикурсниця Інституту прикладної
математики і фундаментальних наук
Марія Галущак ціле літо працюватиме
над власним науковим проектом в австрійському місті Лаксенбург, де знаходиться офіс міжнародної установи.
У 2006 році до вирішення глобальних
проблем долучався Андрій Бунь, а торік — Ольга Данило. Крім них, у Літній
програмі брали участь двоє аспіранток кафедри прикладної математики
ІМФН — Мирослава Лесів та Христина Гамаль. Політехніки цікавляться
інвентаризацією емісій парникових
газів, які затримують теплове випромінювання поверхні Землі та хмар
(інфрачервона радіація) і відбивають
його назад до Землі, спричиняючи
парниковий ефект.
— Мій науковий проект називається „Моделювання і просторова
інвентаризація емісій парникових газів
у секторі промисловості та будівництва“. Маю на меті побудувати просторові кадастри і створити математичну
модель емісій парникових газів, що
виникають внаслідок використання
викопного палива (вугілля, газу, нафти)
у різних галузях промисловості. Працюю над програмою, побудованою на
основі відповідних алгоритмів. Маю
створити універсальну математичну
модель для опису процесів емісій парникових газів і на практиці застосувати
її для країни-члена Євросоюзу (Польщі) і „не-члена“ Євросоюзу (України).
Я вже зібрала багато інформації, маю
певні напрацювання щодо математичного опису процесів емісій і навіть
результати експериментів для кількох
воєводств Польщі, — пояснює дівчина.

Підрахувати,
щоб рятувати екологію
Результати інвентаризації емісій парникових газів на території всієї держави — величина доволі відносна. Як, до
прикладу, середня висота країни над

рівнем моря, що не вказує наявності
й розміщення гір та низовин…
— Традиційні методи інвентаризації емісії парникових газів в основному
спрямовані на оцінку викидів у масштабах країни загалом. Їхні результати
використовують при міжнародних домовленостях щодо зниження викидів
парникових газів (Кіотський протокол).
Оперуючи ними, міжнародні організації намагаються контролювати процес
виконання країнами своїх зобов’язань
тощо. Але державні органи будь-якої
країни хочуть мати методи, які дозволили б проаналізувати окремі елементи
складного процесу емісій парникових
газів. Тоді легше знайти оптимальні шляхи вирішення екологічних та
економічних проблем. Тому на рівні
окремої країни доцільніше говорити
про просторово розподілену інвентаризацію. Для цього я розглядаю менші
території: воєводства, області або так
звані „елементарні об’єкти“ — ділянки
розміром 2×2 км. Ускладнює роботу те,
що доступна нам статистична інформація дуже загальна, бо переважно є на
рівні країни, — зазначає Марія.
Крім годин праці, дні Марії та її колег
насичені зустрічами з науковцями, політиками, які читають лекції на різні теми.
У програмі також — школи-семінари, де
учасників знайомлять із найновішим
програмним забезпеченням. Уже відбувся вечір презентації національних
культур молодих науковців, кілька веломандрівок та навіть короткі подорожі
по вікендах до інших країн Європи.

Наука, що здолала кордони
Щоб вчасно прибути до Австрії, літню
сесію дівчина склала достроково.

Вона вже здійснила всі обчислення,
необхідні для написання магістерської
дипломної роботи, яку планує захистити на початку осені, та ще цього року
вступити до аспірантури.
Науковою роботою Марія Галущак
почала займатися з третього курсу. Доволі швидко визначилася з тематикою
і долучилася до виконання українськопольсько-австрійського гранту в межах
7 Рамкової програми Євросоюзу „Геоінформаційні технології, просторовочасові підходи та оцінювання повного
вуглецевого балансу для підвищення
точності інвентаризацій парникових
газів“. Також вона співпрацює з Інститутом системного аналізу Польської
академії наук.

Який викладач,
такі студенти
Поважну нагороду за видатні заслуги
у викладацькій та науково-дослідній
діяльності та розвиток польсько-української наукової співпраці — Кавалерський Хрест ордена „За заслуги“
Республіки Польщі — нещодавно
отримав і науковий керівник успішних
молодих науковців ІМФН професор
кафедри прикладної математики Ростислав Бунь. Та більше його тішать
успіхи студентів.
— Літня програма Міжнародного
інституту прикладного системного аналізу, який заснували понад 20 країн,
проводиться вже 36 років. Щоліта вона
дає змогу 50 талановитим молодим
ученим упродовж трьох місяців під керівництвом наукових керівників інституту проводити дослідження у сфері
глобальних економічних, екологічних
і соціальних питань, розширювати
власні наукові інтереси, налагоджувати контакти для майбутньої співпраці
з науковцями зі всього світу. В умовах
конкурсу написано, що переваги надають аспірантам другого року — вони
вже отримали перші результати і можуть запропонувати цікаві проекти.
Тим більшою є вага успіху Марійки, бо
вона визнана переможцем, будучи ще
студенткою, а не аспіранткою. Мені як
керівнику легко працювати з Марією,
бо вона швидко сприймає все нове,
старанна й акуратна, — зазначає Ростислав Адамович.
Анна ГЕРИЧ
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у ногу з часом
истема може успішно функціонувати лише завдяки ефективному управлінню, тобто,
Свнутрішніх
згідно з кібернетичною теорією, завдяки спроможності змінюватися відповідно до впливу
і зовнішніх чинників. Про особливості управління такою непростою системою,
як університет, говоримо з доцентом кафедри обліку та аналізу Політехніки Любомиром
Пилипенком — науковим керівником університетської Лабораторії управління вищим навчальним закладом

Університет під мікроскопом:
особливості управління
— Лабораторію управління
вищим навчальним закладом у Політехніці створено
в 1994 році згідно з наказом
тоді ще Міністерства освіти
України. Це було пов’язано
з переходом від планової до
ринкової економіки, зі зміною умов функціонування
держави загалом. Основні
завдання ЛУВНЗ пов’язані
з науковими дослідженнями і розробками за такими
напрямами, як економічний
механізм діяльності державного вищого навчального закладу, моделювання
структури, кваліфікаційних
рівнів і процесів підготовки
фахівців, маркетинг ринку фахівців, організаційні
структури і технології управління вишем тощо.
— Над чим працюєте зараз?
— Основне завдання —
розроблення науково-методичного забезпечення
реформування системи
управління вишем, зокрема нормативне забезпечення організації навчального
процесу й управління університетом. Ми розробили
або брали участь у розробленні понад десятка різних
нормативних документів,
більшість із яких стосується організації навчального
процесу, як наприклад, „Положення про організацію
та проведення державної
атестації студентів“. Значну
увагу приділяємо вдосконаленню підготовки магістрів:
працюємо над положенням
про організацію навчального процесу в магістратурі.
Вже кілька років поспіль
працівники лабораторії

формують і готують до друку збірники нормативних
документів Політехніки.
Однак впровадження деяких напрацювань певною
мірою стримує те, що не
знаємо, яким буде закон
„Про вищу освіту“.
Займаємось і науковим підґрунтям нашої діяльності. У травні спільно
з кафедрою метрології,
стандартизації та сертифікації провели міжнародну
конференцію „Управління
якістю в освіті і промисловості: досвід, проблеми та
перспективи“. В резолюції
конференції серед рекомендацій акцентували на
вдосконаленні навчальних
планів і програм підготовки
фахівців, організації навчального процесу.
— Один із напрямів роботи лабораторії — вивчення вітчизняного
і закордонного досвіду
з проблем управління вишем. Що є в основі успіху
тих університетів, які
очолюють рейтинги вишів світу?
— Варто сказати, що питання рейтингів не є однозначне. Як правило, на
формування їхніх методологій намагаються вплинути саме університети-лідери. Тобто йдеться швидше
про маркетинг вишу, його
рекламу і піар. До того ж,
не всі критерії, які беруть
до уваги при укладанні
рейтингів (наприклад, кількість випускників чи працівників — Нобелівських
лауреатів у Шанхайському
рейтингу) відображають
рівень саме навчального

процесу. Радше — рівень
наукової діяльності, інтере
су до її результатів.
Якщо порівнювати орга
нізацію навчального проце
су, то на Заході вона інакша,
ніж у нас. У Великобританії,
наприклад, два міс яц і —
начитка, а три-чот ир и —
студенти працюють самостійно. Основний акцент —
на самостійній роботі. А у
нас — на аудиторному навчанні, що, на мою думку, позитивно впливає на
формування якостей і компетентностей майбутніх
фахівців. Особливо, якщо
взяти до уваги те, що наші
студенти не надто прагнуть
працювати самі, і їх треба
стимулювати.
— У чому специфіка управління дослідницьким вишем?
— У приділенні уваги до
наукової діяльності та комерціалізації наукових
розробок учених університету. Проте реалізувати зв’язок дослідницької
складової з ринковими
потребами досить складно, що зокрема пов’язано
з недостатньою законодавчою регламентацією та
мотивацією забезпечення
комерціалізації наукових
результатів державних вишів. Крім цього, ще не до
кінця з’ясовано суть самого статусу „дослідницький
університет“.
— Інформатизація, ком
п’ютеризація — неодмінна потреба сучасного
навчального процесу…
— Ми безпосередньо не
аналізуємо ці аспекти, цим

займаються інші структури університету. Однак
наскільки знаю, наші гуртожитки стовідсотково
під’єднані до інтернету.
— Ще один важливий
пункт — знання іноземних мов: цього вимагає
академічна мобільність,
забезпечення конкурентоспроможності випускників.
— Вивчення мови загалом,
без фахової компетенції, як
це є на перших курсах, не
дає бажаних результатів.
Поліпшити ситуацію може
викладання іноземною
фахових дисциплін. Ми долучилися до розроблення
„Положення про викладання дисциплін іноземними
мовами“. Воно діє перший
рік, деякі дисципліни вже
викладають англійською,
як-от на кафедрі обліку та
аналізу. Також у Політехніці є практика захисту дипломних робіт іноземними
мовами.
Знання мов нині дуже
потрібне, особливо комп’ю
терникам і економістам. Випускники, які знають мови,
конкурентоспроможніші на
ринку праці. Нашим майбутнім випускникам потрібно
буде спілкуватися з іноземними працедавцями,
інвесторами, партнерами
і т. д. Коли, до прикладу,
в Україну приходять закордонні компанії, як „Нестле“,
що недавно організувала
бізнес-сервіс центр у Львові, — без знання мов там
нема що робити.
Спілкувалась
Ірина ШУТКА
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цікаві люди

Журналістика — це стиль життя

Т

ретій рік на базі Інституту права та психології
Львівської політехніки діє
кафедра журналістики.
Творча молодь уже зараз
задумується про майбутнє
працевлаштування і роботу
за професією. Спеціально
для майбутніх журналістів
наша розмова з активним
громадським діячем і радіоведучим „Львівської хвилі“ Юрком Добрим.
— Юрку, розкажи яку освіту Ти здобував і як почав
працювати журналістом?
— Я закінчив філософський
факультет Львівського національного університету
ім. Івана Франка, оскільки
з дитинства мене навчали,
що журналіст — це стиль
життя, а освіту варто здобути філософську, бо це
суттєво розширює світогляд. Чималу роль у цьому
відіграв мій дідусь, відомий
філософ Мирослав Попович.
Кар’єру журналіста я розпочав у газеті „Експрес-COOL“.
Спочатку був позаштатним
кореспондентом, а вже невдовзі працював на правах
штатного журналіста. Згодом познайомився з керівниками радіостанції, працював як стажист, а з часом
почав робити власні проекти
і вести свій радіоблог. І ось
я вже чотири роки працюю
на „Львівській хвилі“ й абсолютно задоволений своєю
роботою.

— Чим займаєшся у вільний від ефіру час?
— Я обожнюю читати книги. В моєму радіоблозі
„4 крапки“ є навіть спеціальна рубрика, де я зачитую уривок з якоїсь книги,
а слухач повинен назвати
мені цей твір і його автора.
Захоплююсь також їздою
на велосипеді, намагаюсь
залучати до цього якомога
більше людей. Як і кожну
нормальну людину мене
приваблюють подорожі, однак із таким розкладом ефірів, як у мене, подорожую
не так часто, як хотілося б.
Плюс пишу вірші і тексти
пісень для багатьох львівських виконавців.
— Що найважливіше для
молодого журналіста
і хто має бути для нього
прикладом?
— Зразком журналіста
для мене завжди був і залишається мій колега зі
„Львівської хвилі“ Андрій
Великий, в якого мені поталанило навчатися цього
ремесла. Можу порадити
молодим журналістам познайомитися з цією людиною, адже у нього насправді є чого навчитися.
А загалом, журналіст — це
людина, яка передає незрозумілу інформацію
зрозумілою мовою для широких мас. По-перше, журналіст має говорити простою мовою, а по-друге,

бути в курсі всіх важливих
подій. Можна просто написати: Львівська міська рада
впровадила нову транспортну систему. А можна
додатково описати, яка
транспортна система у Варшаві, Ризі і Донецьку. Таким
чином ви помітите недоліки і порівняєте між собою
декілька транспортних
систем. Якщо берете в людини інтерв’ю, то повинні
підготувати не лише запитання, які будете їй ставити,
а й знати основну інформацію про її життя. При розробці будь-якої теми варто опиратися на декілька
джерел, розпитувати фахівців. Також дуже багато
працювати, незалежно від
напрямку роботи.

журналістом, має бути
якийсь стрижень. Часом ви
можете бути смішні, часом
серйозні. Однак постійно
залишатися об’єктивними
і неупередженими.

— Чи важко зараз стати
відомим журналістом?
Які мають бути його перші кроки?
— У нинішньої молоді
є безліч шансів стати відомими й успішними журналістами. Допомогти в цьому мають популярні тепер
блоги, соціальні мережі,

— Чого не вистачає сучасній українській молоді?
— Усім молодим людям
не вистачає осмислення
вічн их цінностей, хоча
цього завжди не вистачало
молодим людям. Кожному треба прочитати „Злочин і кару“ Достоєвського
і сходити на оперу Чайков-

— Якими рисами характеру повинна володіти людина, щоб досягти успіху?
— В людини мають бути
принципи. Я захоплююся
ідеєю громадянського суспільства, яка полягає в активних громадянах. Прикладом для мене є Адам
Міхнік, Мирослав Попович,
Мирослав Маринович, тобто люди, яких поважають
в Європі. Хоча у них немає
таких маєтків, як у більшості
політиків, вони не зрадили
свої принципи.

„ Взагалі у Львові дуже стильні
і розумні студенти, і це не може
не тішити “.
„живі“ журнали. Зараз журналісти звикли до того, що
вони мають щось зробити,
і їм одразу за це заплатять.
Гроші почнуть платити тоді,
коли побачать, що ви можете це робити. Я теж починав працювати у вечірні
години на вихідних. А буквально нещодавно записував інтерв’ю з Борисом
Гребенщиковим. Довіра
приходить з часом. Журналіст — це не той, хто сидить
і чекає редакційного завдання, а той, хто вигадує
собі теми і нові формати.
У кожного, хто хоче бути

ського. Ще Сократ писав:
„Сучасна молодь нічим не
цікавиться і у них в голові
лише розваги“. Студенти
з часом не змінюються,
однак, окрім розваг, студенту треба думати про
майбутнє і робити все
необхідне задля реалізації власної мрії. А взагалі у Львові дуже стильні
і розумні студенти, і це не
може не тішити.
Спілкувався
Артур БОБРИК,
студент четвертого курсу
ІКНІ Львівської політехніки
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анонси

Світове українство
знову у Львівській політехніці

Л

ьвівська політехніка віддавна стала центром, який
гуртує довкола себе українську
спільноту не тільки Львова,
а й усього світу. Яскравим підтвердженням того буде цьогорічний серпень, коли до Політехніки приїдуть очільники
українських громад із майже
50 країн світу. Координатором
усіх подій буде Міжнародний інститут освіти, культури
та зв’язків з діаспорою. Про
це розмовляємо із директором МІОКу, доцентом Іриною
Ключковською.

— Серпень справді у нас буде
дуже спекотний, і не лише через
високу температуру за вікном.
18 – 19 серпня відбудуться Річні наради
Світової федерації українських жіночих організацій, до участі в яких запрошено українське жіноцтво зі 17 країн
світу. 20 – 22 серпня під гаслом „Contra
spem spero!“ (ці слова Лесі Українки
відображають віру двадцятимільйонної української діаспори в краще
майбутнє Української держави, незважаючи на серйозні сучасні виклики)
пройде ювілейний, X Світовий Конгрес
Українців (СКУ). На порядку денному
СКУ — співпраця з державою Україна,
відзначення 80-х роковин Великого
голодомору в Україні і євроінтеграція
України. У його роботі візьмуть участь
президент СКУ Евген Чолій, генеральний секретар СКУ Стефан Романів,
голова Європейського СКУ Ярослава
Хортяні, представники їхніх комісій.
Тож Політехніка у ці дні стане великим майданчиком для обговорення
питань збереження національної
ідентичності українців, формування
моделей співпраці держави зі світовим українством.
23 – 24 серпня ми проводимо свій
захід — IV Міжнародний конгрес
„Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті“, котрий присвячуємо
200-літтю від дня народження Тараса
Шевченка. У рамках цього конгресу
відбудуться дві науково-практичні
конференції: „Світове українство як
чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті „землякам моїм в Украйні і не в Украйні…“
та „Шевченко і кобзарство“. Вони

пройдуть у формі круглих столів, показових виступів та майстер-класів,
а також панельних дискусій, на які
запросимо експертів із тієї чи іншої
тематики.
В основі роботи першої конференції — концепти Шевченкової творчості,
які актуальні й нині: „Учітеся, брати
мої! Думайте, читайте. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…“. Не
обійдемо ми й таку важливу проблему, як трудова міграція: „…мої діти на
чужині, на чужій роботі…“ (нині понад
7 мільйонів українців проживає за
межами України). Вивчаючи міграційні
настрої в Україні, проводячи пілотні
проекти, ми дійшли висновку, що
майже 80 відсотків молодих людей,
котрі здобули вищу освіту, зокрема
у сфері ІТ, не бачать свого майбутнього
в Україні і мають намір реалізувати свої
професійні здібності за кордоном, де їх
охоче беруть на роботу, створюють належні умови для наукових досліджень
і кар’єрного росту.
Плануємо дуже цікаво провести
й другу конференцію „Шевченко
і кобзарство“. До участі запросили
провідних мистецтвознавців, літературознавців, музикознавців з України
і з-поза її меж. Організуємо цілу серію
майстер-класів за участю провідних
кобзарів, серед них — Віктор Мішалов із Канади. Не обійдеться і без
сенсацій. Одна з них — знайомство
із забутим на століття українським
музичним інструментом торбаном,
яким широко користувалися і кобзарі,
і Шевченко.

Окрім цього, відбудеться багато інших цікавих заходів, в організації яких нам допомагають
Національна академія мистецтв
(виставлятиме картини українських художників, присвячені
200-літтю Шевченка) і Львівська
національна музична академія
імені Миколи Лисенка (братиме участь у конференції і буде
реалізовувати проекти разом
із Всеукраїнським жіночим товариством імені Олени Теліги,
один із яких — мистецька акція
„Художники малюють під звуки
бандури“). Цю акцію, до слова,
ми розпочали ще в 2009 році.
Учасники серпневих заходів матимуть змогу ознайомитися з виставками, присвяченими Голодомору, національному костюму і взуттю,
оглянути світлини, взяти участь у відтворенні Шевченкового середовища в Саду
Світового українства, побувати на різних
концертах і послухати твори, в яких звучатимуть бандура, кобза, старосвітська
бандура і торбан. Всі наші дійства завершаться 24 серпня великим концертом
у Львівській обласній філармонії.
Проводячи ці, без перебільшення, грандіозні заходи, маємо на меті
привернути увагу світової спільноти
до величної постаті Кобзаря, до його
ролі в націєтворчих, державотворчих
і цивілізаційних процесах, а головне —
об’єднати зусилля України і українців
за кордоном для гідного відзначення
його 200-ліття, створити єдиний національний організм для розбудови незалежної демократичної України. Для
нас також дуже важливо, щоб в умовах
сучасного світу наша молодь переосмислила роль етнонаціональних
особливостей, вивчала свою духовну
спадщину й творила нові цінності задля „єдності у розмаїтті“.
У цій важливій справі нам допомагатимуть волонтери-першокурсники
з ІКНІ, ІНЕМ, ІГСН. Опікуватиметься
технічним забезпеченням проректор
Дмитро Федасюк, а з організаційними
питаннями дуже допомагає проректор
Богдан Моркляник. Проведення ювілейного Х Конгресу українців взяли під
свій контроль голова ЛОДА Михайло
Шевчук і Львівська обласна рада.
Слухала і нотувала
Катерина ГРЕЧИН
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європейський вибір

„Ніхто не може зайняти місце України в ЄС“
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Світлини Тетяни Пасович

Президента Литви та Міністерства
закордонних справ Литви. Передмова
до журналу формується з чотирьох
вступних текстів — Президента Литовської республіки Далі Грібаускайте,
Прем’єр-міністра Альгірдаса Буткявічюса, посла Литви в Україні Пятраса
Вітікунаса та Почесного консула Литовської республіки у Львові Віталія
Антонова.
— Видання готувалося доволі
швидко, але дуже прецезійно: тексти
старанно готували, уважно вичитували і перекладали. Переклад із литовської на українську достатньо живий
і жвавий, перекладачі пропонували
свої новотвори. Основним куратором
видання з українського боку була
Беатріче Бєляуце — відповідальний
секретар почесного консульства Литви у Львові, — розповів модератор
зустрічі керівник прес-служби „Галнафтогазу“ Олесь Пограничний. — На
сторінках цього видання литовські
політики, бізнесмени і спортсмени
діляться своїм досвідом стрімкої та
успішної інтеграції з ЄС, своїм досвідом співжиття в ЄС і своїм щирим
і великим бажанням побачити Україну
в Євросоюзі. Литва в ЄС уже майже
10 років. Я умовно поділив би журнал
на три блоки: авторські статті активних
дійових осіб литовських євроінтеграційних процесів або інтерв’ю з ними;
публікації про те, що отримала Литва
від приєднання до проекту об’єднаної
Європи і як вона внутрішньо змінилася у трактуванні себе і свого місця

в об’єднаній Європі (швидке оговтання Литви після кризи 2008 року,
приклади успішних бізнес-проектів,
зміни в литовському сільському господарстві, активне залучення інвестицій
в економіку Литви, повернення молодих фахівців, які свого часу емігрували
в пошуках праці або на навчання
тощо); матеріали про культурні зміни
у республіці, про особистостей, які
сьогодні формують культурне тло Литви та про наше історичне та культурне
спільне минуле.
В цьому контексті спікер нагадав,
що Папа Римський Інокентій IV, який
у 1256 році через свого спеціального
посла коронував Литовського князя
Мідалгуса на короля Литви (а 6 липня
Литва якраз святкує 760-у річницю
Литовської держави), коронував також
свого часу короля Данила.

Віталій Антонов наголосив, що
Литва й Західна Україна разом були
в Радянському Союзі, тобто лише
півстоліття. Водночас не вселяють
оптимізму цифри щодо Криму (лише
10 % мешканців півострова були за
кордоном) та Східної України (10 – 15 %
виїжджали за межі нашої держави), де
більшість громадян про Європу тільки
чули. 1 липня набула чинності угода
з Євросоюзом про спрощений порядок
видачі віз для громадян України. Чи допоможе це змінити ситуацію та вплине
на громадську думку, покаже час.
Маріус Януконіс запевнив, що Україна — одна з ключових фігур в ініціативі східного партнерства, тому її успіх
є запорукою успіху програми східного
партнерства, відтак Литва й надалі
підтримуватиме Україну. А Пятрас Ауштравічюс висловив переконаність, що
позицію Литви щодо нашої держави
підтримає багато інших членів ЄС.
Виступаючи, всі спікери вишукували й інші паралелі та підстави для
оптимістичного сценарію для України
(крім спільного минулого, це й точки
перетину в сучасному). Заступник
голови ЛОР Валерій П’ятак висловив
упевненість, що Україна підпише угоду
про Асоціацію.
— Ніхто не може зайняти місце
України в ЄС. Воно зараз вільне, — додав наостанок литовський віце-спікер
парламенту.
Видання „Литва — історія успішного вибору“ буде передано в експертні
центри, наукові установи, органи місцевого самоврядування, його можна
буде придбати на автозаправних стан
ціях „ОККО“.
Тетяна ПАСОВИЧ
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скорботна дата

Світлина Наталії Павлишин

очаток липня є скорботним для Львова. Адже вночі 3 – 4 липня 1941 року
німецькі війська, які захопили місто,
стратили на Вулецьких пагорбах (тепер
це територія Студмістечка Львівської
політехніки) групу відомих професорів
львівських вищих навчальних закладів.
Два роки тому на місці цього страшного
злочину постав монумент розстріляним
ученим. Цей пам’ятник відвідують часті
делегації з Польщі. А 3 липня збирається
громада та науковці, щоб віддати шану
розстріляним професорам.
Цьогоріч скорботна подія знову зібрала очільників вишів зі Львова та Вроцлава.
У своєму виступі ректор Національного університету „Львівська політехніка“,
голова ради ректорів Львівщини професор Юрій Бобало наголосив, що цей
монумент є спільним проектом українців
і поляків. Та окрім пошанування пам’яті
вбитих, він є ще й символом примирення
і порозуміння між обома народами.
— Ми разом із польськими друзями
розпочали реалізацію проекту спорудження поблизу монумента розстріляних львівських учених інформаційно-виставкового павільйону на їхню честь. Це
буде своєрідний меморіальний музей,
де люди матимуть змогу дізнатися
про те, кого знищили нацисти у липні
1941 року, що ці відомі люди зробили
для освіти і науки, зрештою, якими вони
були, як склалися долі їхніх нащадків, —
наголосив професор Юрій Бобало.
Вшанувати пам’ять учених прибув
і ректор Вроцлавської політехніки професор Тадеуш Вєнцковський. Він наголосив, що це місце є нагадуванням для всіх
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Данина пам’яті загиблих науковців
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про велику скорботу і несправедливий
злочин проти наукової еліти. Без тих професорів не було б академічної спільноти
тогочасного Львова та університетського
Вроцлава. Адже частину львівського духу
перенесли у післявоєнний час до багатьох
міст Польщі. Це священне місце об’єднує
Україну і Польщу та є символом спільного
майбутнього.
У церемонії покладання квітів взяли
участь ректор Вроцлавської політехніки
професор Тадеуш Вєнцковський разом із
дружиною та сином, ректор Львівської політехніки Юрій Бобало разом із дружиною.
Вшанував науковців і Генеральний консул
Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд.
Квіти до підніжжя монумента поклали
і представники керівництва області: голова постійної комісії з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної
ради Я.Качмарик і начальник управління
організації масових заходів та комунікацій
із громадськістю ЛОДА І.Стецура.
Вшанувати пам’ять учених прийшли
ректори різних львівських вишів, зокрема ректор Національного лісотехнічного університету України професор
Ю.Туниця, Львівського національного
аграрного університету В.Снітинський,
Львівської національної академії мистецтв
А.Бокотей та Львівського державного університету фізичної культури Є.Приступа,
проректор Львівського національного
медичного університету ім. Д. Галицького А.Магльований і перший проректор
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнології
ім. С. Ґжицького Я.Кирилів.
Наталія ПАВЛИШИН

У Торонто (Канада) знайшли архів
Українського громадського
комітету рятунку України на мікроплівках. УГКРУ був створений
наприкінці липня 1933 р. у Львові
і спершу мав назву „Громадський
комітет допомоги страждальній
Україні“. Документи засвідчують
немалі збірки грошей практично
в усіх галицьких містах і селах
для допомоги голодуючим
селянам із „великої України“
під час Голодомору-геноциду
1932 – 1933 років. Долучалися до
цієї благородної акції такі ж комітети у Берліні, Брюсселі, Софії,
Бухаресті, Празі та США.
На фестивалі „Франко.Місія“, що
пройде на Львівщині 19 – 28 липня, відомі музиканти з різних
країн світу заспівають пісні на
вірші Івана Франка десятьма
мовами. На фестивалі пісні
на вірші Франка українською
мовою будуть презентувати
два десятки виконавців, серед
яких Олег Скрипка та Лє Ґранд
Оркестр, Кому Вниз, Тарас Чубай
та Плач Єремії й інші. Проект
Marinita & Agabeyli Brothers готує
композиції азербайджанською та
на івриті. Ніно Катамадзе заспіває
Франка грузинською мовою.
Сербський рок-гурт KALO CHAVO
вперше в історії виконає вір
ші Франка ромською. Також
вперше його вірші співатимуться
рідкісною нині серболужицькою
мовою.
У музеї-меморіалі „Тюрма на
Лонцького“ 2 липня відбулася
презентація фотовиставки Олександра Глядєлова „Неволя“. Це
близько 20-ти великоформатних
чорно-білих фотографій, на яких
відображено реалії життя тюрем,
що існували ще в першій половині ХХ ст. На світлинах, крім
ув’язнених, зображено умови
їх утримання. Автор фільмував
і пересильні тюрми сибірських
етапів, і сталінські концтабори
в Казахстані, в’язничні морги.
Ця виставка є частиною серії
фотографій „Людина і тюрма“,
що налічує понад 70 світлин
і поповнюється впродовж 12-ти
років. Оглянути роботи відомого
київського фотографа-документаліста можна до 2 серпня.
За матеріалами інформагенцій
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з архіву пам’яті
оручник УСС та УГА, творець стрілецьких пісень, письменник, журналіст, композитор, громадський діяч Роман
П
Купчинський (24.09.1894 – 10.06.1976) у 1943 році написав пісню „Марширують добровольці“ і присвятив її
добровольцям дивізії „Галичина“ (опісля — І Дивізія Української Національної Армії), 70-річчя створення якої
відзначають цього року

З пісні слова не викинеш

Слова і музика
Романа Купчинського

Марширують
добровольці
Марширують добровольці,
Як давно колись стрільці,
Сяє зброя їх на сонці,
Грає усміх на лиці.
Приспів:
Хто живий, хто живий,
В ряд вставай, в ряд вставай
Визволяти, здобувати
Рідний край.

Україна впродовж кількох століть не
мала своєї держави і, відповідно, не
могла передати нащадкам правдиву
власну історію у вигляді підручників
та історико-довідкових видань (як
влучно сказала Ліна Костенко: „Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж
пишем кров’ю на своїй землі“), зате
зберегла її в піснях. А пісня, як її не
забороняй і не вбивай, живе у душі
народу навіть тоді, коли відлітають
у вирій покоління за поколінням.
Скільки таких „заборонених“ пісень
проспівали матусі над нашими колисками, щоб через десятиліття вони
раптом зазвучали з уст молодих на
перших мітингах наприкінці вісімдесятих років минулого століття! Бо
в пісні — наша історія, а з пісні, як
кажуть, слова не викинеш.
Згадати сьогодні про одну з них
мене спонукали старі листи з родинного
архіву, які писала колишня вчителька
Рідної школи, голова Союзу Українок
у Криниці, що на Лемківщині, Ірена Левицька. Її чоловік Роман, який закінчив
Краківський університет, теж вчителював — у Кракові, Яворові, Самборі,
Криниці. У 1945 році родина Левицьких
виїхала на Захід, а потім у США. Пан
Роман за океаном створив капелу бан-

Тільки зброя дасть нам волю!
Гей юначе, не барись!
В тихих водах ясні зорі
Знов засяють, як колись.
Приспів.
Вже не буде ворог лютий
Розпинати нам братів,
Не вливатиме отрути
В серця чисті юнаків.
Приспів.
Перед нами молодими
Простелився волі шлях,
Пісня лине в небо синє,
Переможно має стяг.
Портрет Романа Купчинського
роботи Юліяна Буцманюка

[•]

Невідомі вояки дивізії „Галичина”

[•] Інтер’єр каплиці Св. Покрови
в селі Червоному

дуристів і великий хор та керував ними
до глибокої старості. Пані Ірена брала
активну участь у науково-суспільному
житті української громади в діаспорі.
Вони не поривали зв’язків із рідною
землею і впродовж усіх своїх емігрантських років вболівали за долю України.
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У своїх листах пані Левицька згадувала, як Роман Купчинський попросив
її чоловіка, який був тоді диригентом
хору Української учительської семінарії
в Криниці, щоб той із його голосу записав
на ноти мелодію. Це була пісня „Марширують добровольці“, яку Купчинський
написав для добровольців дивізії „Галичина“, що формувалася у той час.
„Роман це зробив і відразу навчив
свій хор її співати. Також чудові лемківські діти, учні народної школи, співали
дуже радо цю нову пісню, яку навчила
їх моя шкільна товаришка Тетяна Мигаль“, — писала пані Ірена.
„Тоді, в 1943 році, до Української
дивізії зголосилося багато молоді
і старших, бо кожний хотів здобути
волю Україні, — читаю далі. — Досі
заховалося в моїй пам’яті, як молоді
добровольці виїздили з Криниці. Мені
було доручено їх прощати з кількома
школярами, які вручали їм маленькі
подарунки (…). Багато з них згинули,
багато перебули 25 літ у Сибіру, багато
стали інвалідами“.
Ірена і Роман Левицькі дуже втішилися, коли дізналися про пошукові
роботи на території „Бродівського
котла“ і намір встановити на цьому
місці пам’ятний знак.
„Ми з чоловіком щиро вдячні львівським студентам, які трудилися над
збиранням кісток полеглих дивізійників на Бродівському побоєвищі. А їх
там у липні 1944-го тисячі полягло, —
писала пані Ірена. — Знаємо, що хор
„Бурлака“ з Канади 19 липня 1990 р.
брав участь в освяченні наріжного каменя пам’ятника, який має постати на
найвищому горбі села Ясенева в честь
полеглих героїв. Під наріжний камінь
покладено кістки дивізійників, позби-

[•]
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наш календар
12 липня — Святих апостолів Петра
і Павла.
23 серпня — День Державного прапора
України.
24 серпня — День Незалежности
України.

Пам’ятні дати
[•]

Роман та Ірена Левицькі

рані студентами, та відправлено панахиду. Промовці наголошували, що тут
добровольці клали своє молоде життя
на жертовник Батьківщини. Може,
якійсь кісточці мого невіджалованого
брата поручника Мар’яна Пасічинського, розстріляного саме в тій місцевості
на очах 20-ти стрільців, пощастило
попасти в руки студентів і тепер вона
буде спочивати на належному місці“.
Подружжя Левицьких раділо, коли
там постав пам’ятник, і тяжко переживало, коли негідники підірвали його:
„Пишу ці слова кров’ю свого серця і зі
сльозами в очах“, — написала вона
в останньому листі від 23 червня
1992 року.
Не знаю, чи Ірена та Роман Левицькі дожили до того дня, коли в 1993 році
з ініціативи Галицького братства колишніх вояків І УД УНА та представників управи Братства ветеранів дивізії
з діаспори в урочищі Кутовець Золочівського району Львівської області — на
місці, де вояки дивізії „Галичина“ прорвалися з оточення, було засновано
Військовий меморіальний цвинтар.
З історії, як і з пісні, слова не викинеш.
Ярослава ВЕЛИЧКО

Меморіальний цвинтар вояків УД „Галичина“, полеглих під Бродами в липні 1944 р.

11.07.1056 — народився Нестор, літописець Київської Русі.
13.07.1930 — у Монтевідео відбулося відкриття І Чемпіонату світу
з футболу.
14.07.1789 — штурм фортеці-в’язниці
Бастилії. Початок Великої Французької революції.
14.07.1808 — помер Артемій Ведель,
український композитор, хоровий
дириґент і співак.
14.07.1995 — помер Олесь Гончар,
відомий український письменник.
15.07.1853 — народився Гендрик
Антон Лоренц, голландський фізик.
15.07.1869 — француз Іполіт Мур’є
отримав патент на виготовлення
маргарину.
16.07.1945 — у пустелі, недалеко від
Лос-Аламоса (США), провели випробування першої атомної бомби.
16.07.1990 — Верховна Рада УРСР
ухвалила Декларацію про державний
суверенітет України.
17.07.1849 — народилася Олена
Пчілка, українська письменниця й етнограф (мати Лесі Українки).
17.07.1871 — народився Філарет
Колесса, український композитор,
фольклорист, літературознавець.
18.07.1876 — помер Іван Сошенко,
український художник і педагог.
18.07.1880 — народився Володимир
Винниченко, український письменник і політичний діяч.
20.07.1304 — народився Франческо
Петрарка, італійський поет.
21.07.1907 — народилася Олена
Теліга, українська поетка, визначна
діячка ОУН.
21.07.1941 — помер Богдан Лепкий,
український письменник, автор трилогії „Мазепа“.
22.07.1944 — помер у Празі Олександр Олесь, український поет.
1.08.1774 — британський хімік Джозеф Крiстлi відкрив газ життя — кисень.
1.08.1913 — померла Леся Українка,
українська письменниця.
9.08.1939 — народився Ігор Калинець, український поет.
17.08.1883 — народився Дмитро
Донцов, український діяч і публіцист,
ідеолог націоналізму.
21.08.1996 — встановлено відзнаку
Президента України — орден „За
мужність“.
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дозвілля

Вільний час для таланту

Н

ещодавно студентська молодь, яка проживає у Студмістечку, вкотре демонструвала, як цікаво та весело можна провести вільний від навчання
час. На майданчику біля гуртожитку № 10 студенти зібралися, аби послухати
своїх друзів реперів та бітбоксерів.
Головне для артистів — підтримка.
Тож глядачів зібралося чимало. Не завадила молоді навіть дощова погода.
Щоправда, дещо скоротила концерну
програму.

Перед студентами виступили: Чос,
Левша, Лесик_Т_Лесик, Stany КАЙ,
LMT, Paolovan, Lett, ФРАНИК, Правий
Карман, Оne pro та Оdisey. Більшість
молодих артистів — спудеї Львівської

політехніки, хоча були й представники
інших львівських вишів. Були також
добровольці, які прийшли подивитися,
але потім і самі вирішили продемонструвати свої таланти.
Організував молодіжне свято житлово-побутовий відділ Колегії та проф
кому студентів і аспірантів Львівської
політехніки.
Н. П.

літні плани

На порядку денному ремонти та поселення

І

з завершенням навчального року
у Студмістечку Львівської політехніки життя особливо пожвавлюється.
Для тих, хто закінчив університет, це
період пошуку нового помешкання,
а от для працівників студентського
містечка — час активної підготовки
до нового напливу мешканців. У час
літніх канікул у гуртожитках усіляко
покращують умови проживання, проводячи ремонтні роботи та оновлю
ючи побутовий інвентар.
— Зараз уже почалася підготовка до
поселення: відбулося засідання із
заступниками директорів із виховної
роботи, а також розподілили серед
інститутів кількість місць у гуртожитках
для першокурсників. Поселення відбуватиметься за звичними правилами.
Тобто ті студенти, які перейшли на
шостий рік навчання, поселятимуться
в гуртожиток лише після співбесіди із
заступниками директорів із виховної
роботи. Незмінними залишаються
правила і стосовно тих студентів, які
мають дві і більше академзаборгованості, чи порушників, що набрали
завелику кількість штрафних балів —
такі особи втрачають право на проживання у гуртожитку. Якраз зараз
студенти стали дещо нечемні через
закінчення сесії (в основному молодь
святкує у спосіб, який суперечить
правилам внутрішнього розпорядку).
Але це добре у світлі майбутнього поселення. Через таких порушників ми
маємо можливість звільняти місця
в гуртожитку, — розповів заступник
директора Студмістечка Львівської
політехніки Ігор Якубовський.
Місць для нових політехніків у студентських помешканнях є приблизно
стільки ж, як і минулого року. Але

ускладнене поселення тим, що зросла
кількість інститутів, тому, як і минулоріч, адміністрація Студмістечка спів
працюватиме з іншими вишами щодо
місць у їхніх гуртожитках.
— Поселення буде непросте. Адже
окрім того, що нема достатньої кількості місць, ще й змінилося уявлення
і вимоги студентів до якості житла.
Минулого року з боку окремих першокурсників та їхніх батьків не раз
доводилося чути претензії, що не всі
кімнати обладнані стовідсотково новими меблями. Були навіть випадки,
коли студенти хотіли заміни меблів
трирічної давнини. З одного боку
добре, що в молоді така висока думка
про якість проживання в гуртожитках,
але вони мали би розуміти, що досить непросто забезпечувати їхні вимоги в умовах сучасного фінансового
становища. Хоча це нас спонукає до
дальшого покращення, — зауважив
мій співрозмовник.
Процес умеблювання студентських
кімнат триває. В ряді гуртожитків
вже фактично замінено меблі (8,
10, 12 гуртожитки). Як зауважив Ігор
В’ячеславович, усі зусилля максимально спрямовані на покращення умов
проживання: проводять ремонти і заміни меблів у студмістечку.
— В гуртожитку № 5 уже поміняли
систему опалення і планують почати
капітальний ремонт. Також повинні
закінчити фарбування фасаду цієї будівлі. У гуртожитку № 9 завершують
облаштування душових на кожному
поверсі (раніше душ був лише в підвалі, а з вересня вже буде на кожному
поверсі). Це трохи підвищить рівень
комфорту. Крім цього, тут робимо нові
кухні і санвузли. Такий ремонт будемо
проводити і в гуртожитку № 7, — на-

голосив заступник директора. — Також
сподіваємося, що на вересень вже
буде облаштовано 90 місць у гуртожитку № 1. Там і надалі дороблятимуть
верхні поверхи, де зараз замінюють
системи опалення та електропостачання. А пізніше ремонтуватимуть і на
нижніх поверхах.
Сам процес поселення у гуртожитки розпочнеться 19 серпня. Насамперед, надаватимуть місця студентам,
які належать до соціально незахищених категорій (сироти, напівсироти,
чорнобильці і діти з багатодітних
сімей). А пізніше поселитися зможуть
решта студентів, які проживають не
ближче 50 км від Львова (хоча враховуватимуть транспортне сполучення).
— Минулого року була досить
дивна ситуація, коли спершу студенти
говорили, що їм необхідні місця для
проживання, але коли пропонували
помешкання в гуртожитках інших вишів, то це їм категорично не підходило.
Зазвичай ми пропонуємо рівнозначні
умови, але вони хочуть жити разом зі
студентами свого інституту. Хоча в тому,
що вони можуть мешкати у сусідній будівлі, не бачу жодної проблеми. Також
часто однокласники чи родичі хочуть
жити разом, але парадокс у тому, що за
кілька місяців вони вимагають, щоб їх
розселили. Бо одне — вчитися в одному
класі чи дружити, і зовсім інше — жити
в одній кімнаті. Адже насправді зазвичай із цілком чужою людиною значно
простіше знайти спільну мову. Такі
випадки демонструють, що окремим
студентам насправді не дуже потрібне
місце для проживання. І в таких випадках ми зарадити нічим не можемо, —
додав наостанок Ігор Якубовський.
Наталія ПАВЛИШИН
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книжкова новинка

Путівник у руки — гайда на площу Ринок
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Події, факти, імена
Ринкова площа у Львові — один із
найкращих міських архітектурних ансамблів, що репрезентує українську
спадщину в європейській традиції. Із
путівника дізнаємося про архітектурні
стилі ансамблю: прекрасний ренесанс
(Чорна кам’яниця, будинок Бандінеллі),
зразки бароко, класицизму, ампіру.
Деякі будівлі мають аналоги серед відомих споруд Флоренції і Мілана часів
Високого Відродження. Анна Кос розповідає, що окремі пам’ятки цікаві не
лише з мистецького, а й із історичного
погляду. Так, у 1578 році на Ринку стратили Івана Підкову, в 1848 році молодь
Львова, зокрема політехніки, виступила
проти австрійського абсолютизму. На
одній із барикад майорів козацький
стяг, читали поезію Тараса Шевченка. У палаці Корнякта, будинку № 6,
у 1686 році король Польщі Ян Собєський

зав гетьману: „Маєш шаблю, захищайся!“. Владислав був закоханий у Ядвігу
Лушковську, яка мешкала на площі
Ринок. Це була звичайна міщанка, а не
представниця панського роду — і то
дуже обурило польську еліту і цілу Варшаву, — розповідає авторка путівника.

Знати своє місто

Світлина Ірини Шутки

назви кам’яниць: ті таблиці, що є на
будівлях і повинні давати коротку,
але достовірну інформацію про них,
зроблені на дуже низькому рівні —
містять неточності, помилки. Їх треба
зняти, щоб не було соромно перед іншими. Путівники, які виходили раніше,
в основному ґрунтувалися на старих
польських виданнях, — тож є різні недоладності. Мені пощастило: пан Богдан Горбовий із Товариства наукових
викладів імені Петра Могили плідно
попрацював, щоб усе відповідало вимогам української мови.

підписав вічний мир між Московією та
Польщею, а у 1950-х звідси, з музею,
намагалися викрасти так званий Михалківський скарб. В одній із кам’яниць
понад двісті років тому з’явилася перша
львівська кондитерська…
— Кожний путівник — то події, факти й імена. Ми згадуємо деякі традиційні факти, дещо розширюємо їх. Наприклад, площа Ринок і Хмельниччина:
в ратуші не раз бували посли Богдана
Хмельницького, всім відома сумна
історія Юрася Хмельницького. Площа
Ринок бачила і Петра І, і Карла ХІІ.
Додаємо: й короля Владислава IV, до
якого звернувся Хмельницький, коли
пошматували його родину, і який ска-

Маскарони і крилаті венеційські леви,
що мешкають на Ринку, були свідками
й того, як у листопаді 1918 року на
ратуші встановили блакитно-жовтий
прапор ЗУНР, а в червні 1941-го проголосили Акт відновлення Української
державності. Ця декларація прозвучала з балкона палацу Любомирських
(№10) — однієї з найкращих у Львові
палацових споруд у стилі бароко.
З нею пов’язана історія НТШ, „Просвіти“, українських газет. Тут бували
Іван Франко, Леся Українка, Євген Чикаленко, Михайло Грушевський. Стіни
будівлі пам’ятають Етель Ліліан Войнич
і Антона Чехова, який купив у книгарні
„Кобзар“. Анна Кос зауважує:
— Мабуть, у світовій практиці
немає, і, сподіваюся, не буде такого
випадку, коли з палацової споруди,
музейного приміщення зробили те, що
у наш час у цьому будинку: кав’ярня,
копальня, магазин — такого симбіозу
я ніколи не бачила. Старі склепіння
перетягнуті трубами великого діаметру (очевидно, витяжки), скрізь мішки
з кавою, найгіршого ґатунку, кітчева,
сувенірна продукція — як на це погодились наші керівники від культури?..
Анна Іванівна згадала й про ідею
перетворення музею „Арсенал“ на
інтерактивний музей, де окремі експонати мали б бути доступні на дотик,
що, зауважує історик, збільшує ризики
для крадіжок. І каже, такого „забитого, неймовірно тяжкого ставлення до
архітектурної спадщини, яке є зараз“,
не пригадує навіть за радянських часів.
Путівник мав би допомогти кожному
зрозуміти цінність історичного Львова.
Видання — для найширшого кола читачів, від першовідкривачів до фахових
істориків, але найбільше — „для молодих, які обов’язково повинні знати
своє місто, ким би не були“. Планують
видати й українсько-англомовний варіант путівника — тож він знадобиться
і гостям із далеких світів.
Ірина ШУТКА
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передпрем’єра

коротко

„Контрасти“ анонсували
трагедією Есхіла

Д

ругого липня на сцені
Першого українського
театру для дітей та юнацтва
відбулася відкрита репетиція
вистави „Орестея“ за текстами Есхіла (в перекладі Андрія Содомори) та вкрапленнями творів Райнера Марії
Рільке й Оксани Забужко.

Світлини Анни Герич

Ідейною першоосновою постановки, звичайно ж, стала
трилогія трагедій давньогрецького автора, до якої входять „Агамемнон“, „Хоефори“
та „Евменіди“. В них ідеться
про те, як перед Троянським
походом Агамемнон приніс
у жертву богам власну доньку Іфігенію. Повернувшись
додому з перемогою, цар гине від
руки власної дружини Клітемнестри,
котра горить жадобою помсти. Дізнавшись про вбивство батька, син
Агамемнона — Орест із помсти вбиває
матір. Цим він провокує гнів Ериній —
богинь помсти. Проте суд Афіни —
пізніший Ареопаг,
за який вболіває автор, — виправдовує
Ореста, а Еринії зласкавлюються над ним
і перетворюються на
Евменід.
Проте не сподівайтеся бачити традиційне трактування
цього сюжету у вперше представленій на
суд глядача виставі.
Тут — тільки згусток емоційно-кульмінаційних вершин
трагедії, мінімум декорацій, яскравий
макіяж акторів, пластика їхніх тіл, різкі
інтонаційні переломи. Навіть музика,
яку написав Олександр Козаренко,
а виконав секстет симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії
(диригував Назар Яцків), одразу ж
перетворюється на приголомшливу
композиційну лінію, де кожен інструмент має свою індивідуальну роль,
насиченістю звучання загострюючи
відчуття жаху.
— Цю 40-хвилинну постановку
правильно буде називати виставою-

аудіоперформансом. На початку ми
використали відому поезію Оксани
Забужко „Клітемнестра“ (виконала
заслужена артистка України Лідія Данильчук), в якій дружина Агамемнона
висловлює свою страшну лють і готується вбити чоловіка. На завершення
прозвучали перекладені
українською „Сонети до
Орфея“ Рільке. Офіційна
прем’єра вистави відбудеться також у Першому
українському театрі юного
глядача 5 жовтня, у межах
Міжнародного фестивалю
сучасної музики „Контрасти“. Радо запрошую на неї
елітарного глядача — того,
який готовий відмовитися
від традиційних категорій
сюжету та фабули, спроможний осягнути й оцінити мистецькі асоціації, —
наголошує режисер Ірина
Волицька.
Літнього вечора, всупереч сподіванням навіть
самого режисера, глядацька зала була
переповнена, акторам і музикантам
дарували заслужені оплески і квіти.
— Я написав музику, яка щойно
прозвучала, за два тижні у 1996 році.
Те, як її виконали музиканти, гра акторів, режисерські рішення — все втілено достойно, — ділиться враженнями
заслужений діяч мистецтв України,
композитор Олександр Козаренко.
Анна ГЕРИЧ

У Палаці мистецтв 5 липня відкрито виставку молодих художників
„У вічі випадковості“ від Slava
Frolova-Group. Slava FrolovaGroup — проект підтримки молодого мистецтва. Серед митців,
що презентували свої роботи,
художники з різних міст України.
В основі концепції презентації — підняття не глобальних
тем, а уважне придивляння до
особистих подій-випадків.
Малярські твори Миколи Могилата експонуються на виставці,
яку можна переглянути з 4 до
26 липня в галереї „Ґердан“
(вул. Руська, 4). Роботи репрезентують основні напрямки
творчості художника — галицькі
краєвиди та натюрморти, створені
впродовж останніх років. Митець
у своїй творчості є продовжувачем традиції реалістичної школи
українського малярства середини
XIX — початку XX ст.
В Україні вийшла друком перша
в історії українського книговидання факсимільна публікація
першодруку Шевченкової поеми
„Гайдамаки“. Першодрук відтворено із граничною точністю: кількість
сторінок, їхній розмір, ґатунок
паперу і, найважливіше, текст.
Книга містить також монографію
професора Григорія Грабовича
„Шевченкові „Гайдамаки“: поема
і критика“ та працю Олеся Федорука „Перше видання Шевченкових
„Гайдамаків“: історія книжки“. Видало її видавництво „Критика“.
У кав’ярні „Ноїв Ковчег“ презентували перший випуск артжурналу про різні види мистецтва
„Svalka“. В журналі сфокусовано погляд і на сучасному, і на
класичному мистецтві. Проте
більший акцент його автори таки
робитимуть саме на класиці.
„Svalka“ виходитиме 4 рази на рік,
наступний номер — у вересні.
Президент України підписав доручення щодо заснування Державної премії України імені Богдана
Ступки. Відповідне доручення
підписано „з метою відзначення
вагомих творчих здобутків у справі театрального мистецтва та увіч
нення пам’яті видатного українського митця Богдана Ступки“.
За матеріалами інформагенцій
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арт-огляд

Насамперед —
фестивалі
З того, що у липні — серпні
можна відвідати в межах
Львова, це „Ніч у Львові“
(12 – 14 липня) й „Етновир“
(21 – 25 серпня).
Нічні театралізовані дійства, екскурсії, мистецькі перформанси у музеях,
театрах та храмах — „Ніч
у Львові“ обіцяє бути, як завжди, пізнавально-цікавою.
Відкриється вона видовищним вогняним дійством від
театру „Воскресіння“ перед
входом у ратушу. З безкоштовних акцій — концерт
київської філармонії у храмі
Св. Ап. Петра і Павла, вистава Вадима Сікорського
„Тільки у Львові. Бум. Пім.
Пім“, КіноНіч у Музеї ідей,
нічні вуличні екскурсії і нічна
екскурсія в каплицю Матері
Божої неустанної помочі на
вулиці Винниченка, 30, перформанс театру „Різні люди“.
Щодо VI Міжнародного
фольклорного фестивалю
„Етновир“, то він стане найяскравішою подією у святкуванні Дня незалежності
України у Львові. Колоритні
виступи колективів, вражаючі марш-паради, пре-

зентація кухні народів світу,
танцювальні майстер-класи — програма насичена.
Ще одним фестивалем
з етнозабарвленням стане фестиваль „Підкамінь“,
який відбуватиметься 19 – 21
липня у селищі Підкамінь
Бродівського району. На
ньому творчий дует „Дивина
звичайна“ представить три
проекти лендарту — „Деревограй“ („поміж двома
деревами ми натягнемо
металеві дроти, які будуть
виконувати роль струн, і гратимемо на них паличками“),
„Ниткодім“ та „Гілкосипед“
(а що це таке — побачите на
фестивальному полі).
Приблизно в той же час —
з 19 до 28 липня матимемо
не просто фестиваль, а цілий
масштабний та різножанровий мистецький рух „Франко. Missia“ — об’єднання
двох знаних молодіжних
фестивалів Fort. Missia та
„Франко. Фест“. Перша частина „Франко. Miсії“ відбуватиметься 19 – 21 липня на оборонних фортах
Першої світової війни в селі
Поповичі. Наступні чотири
дні минуть у мистецьких
мандрах від Поповичів до
Нагуєвичів — організатори,

публіка та митці творитимуть
лендартівські об’єкти, братимуть участь у музичних,
театральних та літературних
заходах. А з 26 до 28 липня
у селі Нагуєвичах відбудеться третя, фінальна частина.
Організатори приділяють
важливу увагу літературній
складовій — на фестиваль
завітають два відомі сучасні поети Томас Венцлова
і Адам Загаєвський, свої та
спільні з колегами проекти
презентуватимуть й українські письменники, як от
Оксана Забужко, Олег Лишега, Василь Герасим’юк тощо.
Фестиваль „Ту Стань!“
2 – 4 серпня в селі Урич Сколівського району і фестиваль
„Захід“ 16 – 18 серпня в селі
Родатичі Городоцького району — хороша серпнева
традиція фестивального літа.
Музика, трохи літератури
й театралізації — це ще не
все, що там буде. А що ще?
Їдьте — і побачите та відчуєте.

Усе решта
Повернімося назад до Львова і тих, кого цікавить не тільки музика й література. Театрали зможуть насолодитися
драматургічним мистецтвом
лише у липні і лише у двох
театрах — львівська Опера
завершує свій сезон 14 липня
цьогорічною прем’єрою —
балетом „Корсар“, а заньківчани — 21 липня музично-романтичною виставою
„Шаріка“. Зате майже цілий
серпень працюватиме Львівський академічний театр
імені Леся Курбаса. А от кіноманам пощастило більше —
на них чекає щонайменше
два фестивалі — VI Міжнародний фестиваль короткометражного кіно Wiz Art
(23 – 28 липня, презентація
різних за жанром і тематикою короткометражок
відбуватиметься не тільки
в Палаці мистецтв, а й на Левандівці, Збоїщах, кінотеатрі
„Львів“ та філармонії; спе-

Світлина Наталі Яценко

Мистецькі можливості й варіативності літа

ціальним гостем цьогорічного фесту стане директор
Лондонського фестивалю
Філліп Ілсон із підбіркою
британських фільмів, приємно вразить і українська
програма) і VII Міжнародний фестиваль незалежного
кіно „КіноЛев“ (22 – 25 серпня, присвячений Андрієві
Тарковському).
Кому не до снаги фестивальні вечори, а охота отримати короткочасне сильне
арт-враження, то можна запропонувати відвідати виставки у галереях. Зокрема,
в „Зеленій канапі“ є традиція
щоліта відкривати для світу
початкуючих художників,
а в Палаці мистецтв — дивувати чимось незвичним та трохи
епатажним. Так до 26 липня
арт-центр Павла Гудімова
разом із Палацом мистецтв
шокуватиме львів’ян і гостей
міста іронічним переглядом
мистецької спадщини Євгена Равського і Володимира
Костирка „Лувр“.
Ну і для невиїзних меломанів — двері арт-кав’ярні
„Квартира 35“, що у МО
„Дзиґа“, для бажаючих порелаксувати чи отримати
драйв на переважно безкоштовних і переважно джазових вечірніх концертах
завжди гостинно відчинені.
Наталя ЯЦЕНКО
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читацький гід
радиційно вересневою подією № 1 у Львові є Форум видавців. Цьогоріч він буде ювілейний — 20-ий. На
Ткраща
10 – 15 вересня заплановані 8-ий Львівський міжнародний літературний фестиваль, традиційні конкурс „Найкнига Форуму“, книжковий ярмарок, численні зустрічі. Організатори й учасники готуються — і читачам час

20-ий Форум видавців: поезія, Польща, жінка…
США, у своєму доробку має
27 поетичних збірок, 5 книг
короткої прози, 3 романи та
понад 9 тисяч картин. „Все,
що я творю, — наголошує
відома українка, — для
України, для її людей“.

Почесні гості
На участь у ярмарку вже
зголосилося понад 130 видавництв. Однак суть форуму — не стільки в тому,
що можна купити книжки
за цінами видавців, як у нагоді побачити цікавих людей
і улюблених авторів, побувати на презентаціях книжкових новинок, послухати
дискусії на актуальні теми.
Серед 20 причин відвідати 20-ий Форум видавців
організатори виокремлюють
зокрема широку географію — чекають гостей з Європи, Америки, Австралії,
Нової Зеландії. А от країною — почесним гостем

[•]

Кшиштоф Зануссі

буде Польща. Наші сусіди
представлять зо два десятки
проектів (семінари, фільми,
читання…), крім літераторів,
як заплановано, приїде відомий режисер, сценарист
Кшиштоф Зануссі, журналіст Адам Міхнік, а також
політичний і громадський
діяч Лех Валенса. Саме у дні
Форуму й відбудуться урочистості з нагоди присвоєння
засновникові польської „Солідарності“ звання Doctor
honoris causa Львівської політехніки.
Гостями ювілейного Форуму будуть також поети
і драматурги Ліна Екдаль
зі Швеції та Енрік Казасес із
Каталонії, хорватська письменниця Нада Гашич, які
вже свого часу побували
у Львові. Завітає до Львова

Акції

[•]

Вірляна Ткач

й англійський дитячий письменник Джеремі Стронґ,
перу якого належать такі
книжки, як „Ракета на чотирьох лапах“, „Вікінг у моєму
ліжку“, ін. 12 вересня у Першому українському театрі
для дітей та юнацтва автор
розкаже про власні дитячі
спогади, відбудуться перформанси і конкурси, зокрема, на найкращий костюм
персонажа творів Стронґа.
Особливо емоційним
акцентом Форуму, як обіцяють організатори, стане зустріч із Еммою Андієвською.
Поетеса, письменниця, художниця, яка ще в 1940-і
емігрувала в Німеччину,
потім жила у Франції та

Під час Форуму заходів
буде чимало і дуже різних:
бібліотечний форум, перекладацький фестиваль
„Трансліт“, школа літературної критики і книжкової
журналістики „Контекст-2“,
де журналісти у спілкуванні з письменниками і видавцями вчитимуться писати-говорити про книгу
оригінально, цікаво. Молоді
випробують свої сили під
час фестивалю і на конкурсі
„Молода республіка поетів“
(12 – 18 вересня); молоді
поети можуть зголошуватися до 28 липня (деталі на
http://bookforum.ua/). Спеціальну програму на Форумі
запропонує Ґьоте-Інститут.
З нагоди 150-річчя від
дня народження Ольги Кобилянської (він буде в листопаді) у рамках Літературного фестивалю відбудеться
„КобилянськаФЕСТ“. Його
лейтмотив — зміна статусу

[•]

Емма Андієвська

жінки у суспільстві за півтора століття.
Як і раніше, 20-ий Форум
не обмежиться чисто літературними заходами. Знову
буде „Ніч поезії та музики
нон-стоп“. Крім цього, режисерка з українським корінням
Вірляна Ткач привезе зі США
виставу „Капітан Джон Сміт“
(за мотивами книжки англійського моряка й письменника
Джона Сміта, що побачила
світ у 1630 році); роль капітана
виконає актор українського
походження Юліан Китастий.
Загалом акції проводитимуть у вишах, музеях, театрах, арт-кав’ярнях Львова.
І не тільки: наше місто з Чернівцями з’єднає „Поетичний
потяг“ — спільний фестивальний проект міжнародної літературної корпорації
„Meridian Czernowitz“ і ГО
„Форум видавців“.
Ірина ШУТКА

спільна справа

Фото — для історії
Громадська організація „Форум видавців“ звертається до учасників і гостей Форуму видавців у Львові з проханням допомоги у зборі архівних матеріалів про книжкове свято.
Йдеться про фотографії та короткі спогади про форум, започаткований у 1994 році.
Якщо починаючи з 2007 року організатори заходу мають повний архів, за
2002 – 06 роки — частковий, то за 1994 – 2002-й — майже нічого. Наголошують:
дуже потрібні фотографії, особливо до 2002 року. Скани світлин просять надсилати
у форматах і розмірах, придатних для поліграфічного відтворення. Заохочують також
написати кілька (або кільканадцять) речень про незабутні миттєвості форумів. Для
тих, хто відгукнеться, організатори обіцяють приємну несподіванку.
Фото та матеріали слід надсилати на arxiv@bookforum.com.ua.
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тет-а-тет
квітні цього року глядачам Національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької було презентовано
У
оперу Моцарта „Чарівна флейта“, яка за всю історію від часу свого сценічного першопрочитання зробила
одну із найграндіозніших театральних кар’єр хоча б за кількістю постановок у європейських театрах. Пропонуємо бесіду з Петром Радейком, який співає у цій виставі партію Папагено

Світлина Тетяни Пасович

Петро Радейко:
„Люблю експериментувати зі звуками“

— Репетиційний процес проходив
легко чи важко? Свій стиль у цій
виставі Ви знайшли одразу чи всетаки були якісь труднощі, адже
Ви доволі задіяні у репертуарі театру?
— Звичайно, це відповідальна місія. Але музика Моцарта, зокрема
й оперна, не стомлює, якщо так
можна висловитись. Це одна із особливостей цього композитора, Вам
це може підтвердити кожен, хто грає
у цій виставі. Тобто репетиційний
процес проходив досить насичено,
але, працюючи над постановкою,
ми наче не відчували втоми; хоча
до одинадцятої ранку — репетиція,
потім — коротка перерва і знову
репетиція, а ввечері треба співати
зовсім інший спектакль. Але то все
виходило якось органічно, одне слово — Моцарт. Щодо ролі Папагено,
то мушу зазначити, що ще під час
навчання на вокальному відділенні
Львівської консерваторії я вже пробував виконувати саме цю партію,

так би мовити вже приміряв костюм
Папагено.

готував свого часу я до концерту
Рахманінова.

— А наскільки складно було Вам
адаптуватися до двомовного виконання цього твору?
— Якихось надзвичайних труднощів не було. Це так, наче ти біг, біг,
а потім спинився трохи перепочити.
Я думаю, що це, без сумніву, цікавий
досвід для співаків — спробувати
співати двома мовами. Окрім того,
я люблю різні експерименти, тому
таке завдання від постановників викликало лише зацікавлення і розмірковування, як би його найбільш органічно реалізувати безпосередньо
на сцені, бо ж роль Папагено одна із
ключових у творі.

— З такими радикальними нахилами співати в опері?! Адже
опера — мистецтво доволі консервативне…
— Під час навчання я й не думав працювати на оперній сцені. Прагнув
здобути професійну вокальну освіту
і працювати як естрадний виконавець.
Навіть виступав з одним із естрадних
колективів як вокаліст. Проте одного
разу Володимир Ігнатенко запропонував мені підготувати коротку програму для прослуховування у львівській
Опері. Я виконав прохання свого наставника, не маючи жодних уявлень,
що невдовзі професійна оперна сцена
стане для мене реальністю.

— Кажете, любите професійні експерименти, а на які ще з них Ви вже
відважувались, котрі б діставали
неоднозначну оцінку навіть із боку
колег?
— Якось, ще навчаючись у консерваторії, ми з моїм учителем Володимиром Ігнатенком задумали
презентувати концерт. Склали програму, провели репетицію, він мав
формуватися переважно із романсів С. Рахманінова. І ось дійшла, нарешті, черга до афіші цього заходу.
На той час зазвичай це був білий
великий аркуш, а на ньому синьочервоними фарбами вказувалося,
де і о котрій годині відбудеться концерт, з яких творів він буде формуватися і хто його виконуватиме. Я ж
вирішив, що треба спробувати дещо
змінити цю усталену форму подачі:
передовсім подав світлини самого
композитора, а також світлини свого
педагога і концертмейстера. Проте
така аж дуже революційна афіша викликала цілу бурю негативних емоцій як моїх знайомих, так і багатьох
педагогів. Врешті-решт адміністрації довелось афішу переробляти,
„щоб так, як у всіх“. Я переробив ту
афішу, відспівав концерт, а згодом
помітив, що вже всі роблять для
своїх концертів афіші саме так, як

— А що поза сценою? Чим займається Петро Радейко в житті, коли кладе до шафи сценічний костюм?
— Музикою, звичайно. Разом із братом з 2010 року ми відкрили музично-навчальну студію для дітей „Підкова мюзик“, де навчаємо багатьох
здібних дітей, розвиваємо їхні музичні нахили. Хоча тепер цим більше якось опікується все ж мій брат.
Я ж працюю на студії професійним
співаком, люблю експериментувати
зі звуками, знову ж таки — поекспериментувати з аранжуванням, записуючи ту чи іншу пісню і т. ін. Недавно
випустив диск із записами романсів
С. Рахманінова, власне то моя присвята моєму вчителеві. І далі думаю
продовжувати працювати в цьомутаки напрямку, записуючи виконання різноманітної музики в новому
звучанні. Також багато виступаю на
концертах, це дозволяє знайомитися з різними людьми, подорожувати.
Крім цього, я частий гість у заньківчан, мені завжди цікаво подивитися
їхні музичні вистави, принаймні стараюсь не пропускати постав, у яких
вони поєднують музику із драматичною грою.
Оксана ПАЛІЙ
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нагороди

Високі заслуги — почесна відзнака

С

портивні заслуги гандбольної команди
„Львівська політехніка —
ЛДУФК“ принесли талановитій молоді ще одну
відзнаку.

З нагоди Дня молоді очільник Львівської обласної
ради Петро Колодій нагородив почесною грамотою
ЛОР гандбольну команду
„Львівська політехніка —
Львівський державний
університет фізичної культури“, яка виборола срібні нагороди у чемпіонаті
2012 – 2013 року з гандболу
серед команд вищої ліги.
Це єдина команда у вищій лізі чемпіонату України,
що обстоює спортивну честь
не тільки Львівщини, а й усієї
Західної України. Важливо,
що до її складу входять не
професійні спортсмени, а студенти та аспіранти вищих
навчальних закладів Львова.
Тож такі високі здобутки популяризують ігрові види спорту

та пропагують здоровий спосіб життя серед молоді.
У 2008 – 2012 роках ця
команда ввійшла у п’ятірку
найкращих команд вищої
ліги. Тренерами талановитої
молоді є заслужений май-

стер спорту, старший викладач Львівської політехніки
Юхим Окуп та заслужений
майстер спорту Віктор Кужава.
Наталія ПАВЛИШИН

здоровий фестиваль

Спорт, драйв, екстрим захопили місто
→ Закінчення. Початок на 3 с.

фестивалю, студентський мер Львова
Іван Попович.
У змаганнях взяли участь майстри
екстремальних видів спорту: біміксери, воркаутери, паркурщики, брейкдансери, трікери тощо. А також кожен
охочий мав нагоду спробувати свої

сили у конкурсі триочкових кидків та
слем-данків. Окрім цього, кожен гість
міг показати свої вміння на брусах і перекладинах та у силових і атлетичних
конкурсах. Родзинкою фесту стали
виступи повітряних гімнастів.
Новинкою цьогорічного фестивалю
стало також оснащення: трибуни на
півтори сотні осіб, щит на центральному полі та штучне покриття на корті.
— Ми завжди готові підтримувати
молодіжні ініціативи, особливо тих
людей, які наполегливо ідуть до мети.
Зараз вуличні, екстремальні види
спорту стають щораз популярніші, і це
спонукає молодь працювати над собою та позбуватися шкідливих звичок,
негативного впливу вулиці, тим самим
зберігаючи здоров’я нації, — додав
молодіжний лідер. — Враховуючи
те, що у 2015 році Львів прийматиме
„Євробаскет“, ми намагаємося максимально популяризувати баскетбол
серед молоді.
Головною подією фестивалю Street
Yarych Fest став відбірковий чемпіонат
із вуличного баскетболу 3 на 3, який
входить до Української ліги стрітболу.
Учасників поділили на три категорії:
хлопці старші 18 років, молодші 18 років
та дівчата. Загалом за найвищу нагороду

позмагалося понад сто команд із різних
куточків нашої держави та з-за її меж.
Призовий фонд турніру становив
12 тис. грн. Переможці візьмуть участь
у Чемпіонаті України в Києві на День Незалежності. А переможці всеукраїнського рівня спробують свої сили у фіналі на
майданчику „Алькатрас“ у світовому
турнірі, що проходитиме в Каліфорнії.
За підсумками фестивалю у жіночій
категорії третьою стала команда „Нон
Стоп“ (Львів), друге місце посіла „WestCrost“ (Львів), а перемогла команда
з Тернополя — „Antik“.
У юнацькій категорії (до 18 років) третьою стала луцька команда
„Oxygen“. Друге місце посіла команда „Ternopil Lions“ (Тернопіль), а перемогли гравці з Ужгорода „Миші“.
У старшій віковій категорії місця
розподілилися так: третє місце посіли
київські гравці „Как хочешь“. Другою
стала команда „H.O.T.C.“ (Харків +
Зап ор іжж я), а перемогли хлопці зі
Львова „Никогда не будешь играть“.
У конкурсі дальніх кидків переміг Володимир Романчук. А у данк
контесті сильнішим виявився Дмитро
Кривенко a.k.a. Smoove.
Наталія ПАВЛИШИН
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
Відступник,
зрадник
Автор
музичного
твору

Театральна
лялька

Європейська
ракета
носій

Справжній твір,
не копія

Богиня
роздрату
у давніх
греків

Супротивник у
суперечці, дискусії,
диспуті

Літера
кирилиці
Місто в Польщі,
найбільший
морський порт
країни

Річка в
Архангельській
області

Воєначальник,
правитель у
мусульманських
країнах

Рід
ящірок
Верхній
одяг
давніх
римлян
Гроші
Лаосу,
1/100
кіпа

Представник
касти
професійних
шпигунів
у Японії

В індуїзмі одне
з головних
втілень
бога
Вішну

Літера
грецького
алфавіту

Вірменський
коньяк
Ігристе
італійське вино

Татарська
м’ясна
страва

Гормон
надниркових
залоз

Майданчик
для молотьби

Партія
Кличка

Озеро в
Канаді і
США

Сумчастий
ведмідь

Косме- Кухар на Японські
тичний кораблі шашки
засіб

Російська дитяча письменниця
Композитор, автор
мюзиклу „Моя
прекрасна леді“

Ріка в
Сибіру

Аркан

Місце,
відведене для
косіння

Частина
театральної
вистави

Нота

Твір друкованої
графіки: гравюра,
офорт

Літера
грецького алфавіту

Список
книг,
картин,
реєстр

Зодіа- Одиниця
земелькальне ної
площі
сузір’я в Англії

Повторюване у
вірші поєднання
кількох рядків,зв’язаних між собою

Індіанці
КіноВогняної премія
Землі
США

Активатор

Найвищий
в Африці
вулканічний масив

Схід

Замокв’язниця
Едмона
Дантеса
в романі
„Граф
МонтеКрісто“

Нанесен- Тип роня малюнка на сійського
літака
тіло

Американський
страус

J

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 21
Горизонтально: 5. Щабель. 6. Аншлаг. 9. Аматі. 11. Родео. 12. Саботаж.
15. Сонце. 16. Бреве. 18. Отава. 19. Стадо. 20. Лівія. 24. Дрюон. 25. Арена. 26. Ритон. 28. Мемуари. 32. Сезар. 33. Чавун. 34. Дріада. 35. Цілина.
Вертикально: 1. Каюта. 2. Альфа. 3. Жнива. 4. Ланос. 7. Аматор. 8. Шедевр. 10. Нонет. 13. Рейтинг. 14. Колібрі. 16. Будка. 17. Еліта. 21. Брюмер.
22. Дерун. 23. Конкур. 27. Баюра. 29. Егіда. 30. Рєпін. 31. Сауна.

Доповідна записка вояка

J

J

На уроці зоології учень розповідає:
― Я вчора бачив чотирьох мух. Двох самців і двох
самиць.
Вчитель скептично:
― А як ти міг це визначити?
― Дуже просто! Двоє сиділи на пляшці з пивом, а ще
двоє ― на дзеркалі!
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для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та
балету ім. С. Крушельницької

19 липня — „Вода життя“. 18.00.
21 липня — „Шаріка“. 18.00.

11 липня — „Мадам Баттерфляй“
(опера). 18.00.
12 липня — „Створення світу“ (балет).
18.00.
13 липня — „Чарівна флейта“
(опера, прем’єра). 18.00.
14 липня — „Наталка Полтавка“
(опера). 12.00, „Корсар“ (балет).
18.00.

Львівський академічний театр
ім. Л. Курбаса

Національний академічний
драматичний театр
ім. М. Заньковецької
11 липня — „Пані міністрова“. 18.00.
12 липня — „Криза“. 18.00.
13 липня — „Останній гречкосій“. 18.00.
14, 20 липня — „Блазні мимоволі“
(прем’єра). 18.00.
16 липня — „Ромео і Джульєтта в кінці
листопада“. 18.00.
17 липня — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
18 липня — „Сватання на Гончарівці“.
18.00.

10, 11, 21, 23, 31 серпня — „Так казав
Заратустра“. 19.00.
16, 28 серпня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
17, 18, 30 серпня — „Лісова пісня“.
19.00.
16 серпня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.
24 серпня — „Формули екстази“. 19.00.
25 серпня — „Забави для Фауста“.
19.00.

Будинок орґанної
та камерної музики
16 липня — Вечір інструментальної
музики. У програмі — Й. С. Бах,
А. П’яццолла, Р. Вагнер та
румунські народні мелодії. Олена
Мацелюх (орґан), Ігор Мацелюх
(флейта). 17.00.

Краєзнавчий центр
„Паломник“
при Фонді св. Володимира запрошує в цікаві подорожі на літо-2013
28 липня. Розгірче — Дубина —
Кам’янка — „Святослав“
Село Розгірче: огляд наскельної церкви,
чудотворне джерело. Село Дубина:
огляд вілли родини Охримовичів. Спогад про С. Крушельницьку. Верхів’я
ріки Кам’янки, водоспад. Бандерівська
історія краю. Урочище „Святослав“.
Пам’ятник князю Святославу роботи
скульптора Теодозії Бриж.
4 серпня. Буськ — Підлисся — Новосілки
Буськ — давнє історичне місто. „Українська Венеція“. Відпочинок біля витоку
ріки Буг. Підлисся — меморіальний
музей Маркіяна Шашкевича. Новосілки — остання парафія М. Шашкевича.
Місце першого поховання.
Обирайте бажаний маршрут
і телефонуйте заздалегідь:
(032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

[реклама та оголошення]

ч. 22 [2822]
11 липня — 28 серпня 2013

Як подати експресоголошення
в „Аудиторію“

Многая літа!
Щиро вітаємо з прийдешнім днем народження ректора Національного університету „Львівська політехніка“професора

Експрес-оголошення приймаємо від
підприємств, організацій та приватних
осіб.
Вартість експрес-оголошення (не біль
ше 25 слів):
•	комерційного характеру — 50,00 грн.;
•	про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання — 50,00 грн.;
• за експрес-оголошення, виділені
в рамочці, — додатково 5,00 грн.
Вартість експрес-оголошення до 50
слів — за подвійним тарифом. Експрес-оголошення понад 50 слів — за
тарифами реклами.
Система знижок: більше трьох публі
кацій — знижка 15% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.

Юрія Ярославовича
БОБАЛА.
Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної
енергії, натхнення, оптимізму та нових здобутків і перемог. Пишаємося Вами і віримо
у Вас як у талановитого вченого, мудрого
керівника, добру і чуйну людину. Бажаємо, щоб поруч із Вами зав
жди була віддана і працьовита команда, яка підтримуватиме вогонь
Ваших незгасимих помислів та ідей.
Хай Ваше сімейне щастя та ентузіазм будуть вічні, а захоплення
улюбленою справою, відчуття своєї необхідності людям, сім’ї, дітям
та внукам, їхня радість та подяка роблять кожен Ваш день успішним
і щасливим.

Крайній термін подання оголошен
ня — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів,
вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33.

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
Частина
шпальти

1

1/2

1/4

1/8 1/16

Площа, см2

450 220

110

50

24

Ціна, грн.

300 200

150

100

50

Примітка: непряма реклама, ювілейні
та інші статті на замовлення — 50% від
тарифів.

На обкладинці
(повноколірний друк)

Остання сторінка: один блок площею 24 см2 — 100 грн.; 1/4 шпальти — 200 грн.; 1/2 шпальти — 300 грн.;
1 шпальта — 450 грн.

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення

• реалізація ідеї замовника з використан
ням матеріалів замовника — 100 грн.;

О С В І Т Н І Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 1,50 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130722.

експрес-оголошення

• реалізація ідеї замовника при пошуку матеріалів редакцією — 200 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого зразка — 300 грн.

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Федака Маркіяна
Ростиславовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Андрияшевої Марії
Олександрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Ярославцева Анатолія
Руслановича;
утрачений студентський квиток № 07664763,
виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Шпилюк Юлії
Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Мальчука Андрія
Валерійовича.

Система знижок
За дві публікації одного і того ж рекламного блоку — знижка в розмірі 5% від
суми замовлення, за три публікації —
10%, більше трьох публікацій — 15% від
суми замовлення.
Крайній термін подання реклами —
десять днів до виходу газети.
Адреса редакції:
79013, Львів, вул. С.Бандери, 12,
кімн. 103.
Телефон/факс (0322) 258-21-33.
E-mail: info@polynet.lviv.ua
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Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо
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Редакція не завжди поділяє позицію авторів
публікацій.
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При передруках посилання на „Аудиторію“
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