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Які перспективи для ІТ-шників у Львові?
13 вересня — День програміста.
Це досить свіжа святкова дата
в календарі. Та закономірно:
з появою нових професій
раніше чи пізніше з’являються
і відповідні професійні свята. Так, наприклад, є День
тестувальника, День інтернету… У 2000 році свій день
отримали системні адміністратори, відзначають його
у липні. А ось у лютому, на
звичне вже свято Валентина,
припадає ще й Всесвітній
день комп’ютерника або ІТпрацівника. Саме 14 лютого
1946 року було запущено
ENIAC — перший електронний цифровий комп’ютер
загального призначення, який
можна було перепрограмувати для вирішення широкого
спектру задач. А ще, цікаво,
в лютому є день, коли активісти закликають вичистити,
звільнити свій комп’ютер від
„сміття“ (непотрібних програм,
файлів…) — і це вже, мабуть,
справжнє торжество для наших
друзів-машин.
Всі ці довколакомп’ютерні
свята не є офіційно визнаними, хіба от в Росії День
програміста кілька років тому
прописали у відповідному
документі. В Україні ці дати
законодавчо не встановлені,
але про них у нас таки знають, або принаймні краєм
вуха чули. Як з’ясувалося,
самі комп’ютерники до своїх
професійних днів ставляться
без особливих сентиментів:
або взагалі не святкують,
або сприймають їх просто як
нагоду відійти від комп’ютера
і зустрітись-посидіти-поспілкуватися з друзями за фахом
(свято все-таки професійне!).
Оскільки Львів (разом із Києвом
та Харковом) є одним із найбільших українських центрів
підготовки ІТ-фахівців і претендує на статус ІТ-столиці
України, ми вирішили поцікавитися у комп’ютерників, що
там їх так приваблює у світі
цифри і якими вони бачать
професійні перспективи —
персональні і нашого міста.

Руслан Кузяк, студент другого курсу Інституту комп’ютерних наук
та інформаційних технологій:

„Я задоволений своїм вибором“
Коли я вибирав професію, вирішальним було власне бажання:
мені цікаво мати справу з комп’ютером, технікою, подобається
програмування. Я задоволений своїм вибором. У Львові є багато
компаній і, думаю, непогані перспективи для роботи. Хотілося б
працювати тут, але час покаже.

Борис Іорданський, студент другого курсу Інституту комп’ютерних
наук та інформаційних технологій:

„Наші ІТ-компанії відомі у світі“
Є достатньо підстав вважати Львів ІТ-столицею України: великі
компанії, як „СофтСерв“ чи „Елекс“, працюють на закордон більше,
ніж на Україну — тож Львів знають у світі. Особисті перспективи
пов’язую з роботою у великій фірмі або на приватного замовника.
Розробляти сайт чи програму для приватної структури — це, звичайно, не перспектива
довгострокової роботи, але, як на мене, непогана практика. Думаю, після третього
курсу почну собі щось шукати.
Тарас Климаш, асистент кафедри програмного забезпечення
Львівської політехніки:

„ІТ-столиця — це не лише ІТ-компанії“
Львів претендує на статус ІТ-столиці України. Так, наше місто має
багато комп’ютерних компаній, але статус столиці, як на мене
визначається не тільки цим, а загальним рівнем розвитку міста,
рівнем комп’ютеризації населення, доступу до інтернету, Wi-Fi,
GPS. Разом з ІТ і з їхньою допомогою, думаю, треба було б розвивати й інші галузі, наприклад, автомобілебудування.

Ігор Гук, студент третього курсу Інституту комп’ютерних наук та
інформаційних технологій:

„У Львові багато можливостей
і перспектив“
Хотілося б працювати за спеціальністю. Якщо не просто програмістом, то хоча б прикладним програмістом на якомусь підприємстві,
де потрібен супровід. Загалом у Львові для комп’ютерників багато
можливостей і добрі перспективи: є різні фірми, які працюють як на закордон, так і на
вітчизняного замовника; чимало з них організовують підготовчі курси для студентів,
для таких занять інколи достатньо базових знань.
Надія Дейнер, студентка п’ятого курсу Інституту економіки та
менеджменту:

„Нині є попит на комп’ютерників“
Інформаційні технології розвивають у всьому світі, комп’ютери —
звична річ у всьому, тому на ІТ-фахівців є попит. Наскільки знаю,
університет готує кваліфікованих ІТ-шників, на старших курсах
студенти комп’ютерних спеціальностей беруть участь у різних
програмах, йдуть на роботу, отримують гарну зарплату.
Міркувала й опитувала Ірина ШУТКА
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громадські ініціативи

„Вирій“— крок до збереження пам’яті

У

продовж двох тижнів (7 – 20 серпня) чотири десятки молодих людей із усієї України та діаспори відновлювали український цвинтар
у Польщі і знайомилися з історією
та культурою українців Закерзоння
в межах V Міжнародної науковопошукової та освітньої експедиції
„Вирій-2013“.
— Цьогоріч встигли зробити чимало:
продовжили відновлювальні роботи
на українському цвинтарі у селі Любича Князі (історична назва Князі),
які розпочали минулого року, провели інвентаризацію, накреслили
план та підготовили опис цвинтаря.
Провадили роботи і на руїнах церкви
св. Параскевії (пам’ятка ХІХ ст.) у Князях — завершили обміри та склали акт

технічного стану будівлі, впорядкували
територію довкола храму та розпочали
розробляти проект реставрації. Цей
храм унікальний і має велику цінність,
адже в тій околиці нема йому аналогів.
На жаль, святиню ще не внесли в жоден перелік пам’яток. Вона руйнується
на очах: ще торік ми могли відчинити
двері, а тепер не вдалося навіть це.
Причиною такого масштабного руйнування є й те, що церква без покрівлі
(у війну в неї влучив снаряд). Тож ми
розпочали процес занесення храму
до переліку історичних пам’яток, —
розповів керівник експедиції Андрій
Котлярчук.
На тому цвинтарі є також братська
могила, в якій захоронено десятки
українців (на початку 40-х років минулого століття їх розстріляли гітлерівці).

Також відоме місце, де відбувся цей
розстріл, але воно ніяк не відзначене, тож у рамках експедиції провели
конкурс на проект пам’ятника. Зараз
Закінчення на 12 с. →

мистецький проект

Паломництво молоді до Грицька Чубая

В

ечір 5 вересня перетворив Національний музей-меморіал „Тюрма на Лонцького“ на осередок глибокої філософської та мистецької думки. Тут відбувалося відкриття мистецького проекту „Грицько Чубай. П’ятикнижжя“. Організатором і ідейником вечора стала донька поета Соломія Чубай. Величезна кількість
молодих людей прийшли „причаститися“ словом, піснею, думками поета.

Світлини Наталії Павлишин

Розпочався захід відкриттям дисидентської кімнати-камери Грицька Чубая
у „Тюрмі на Лонцького“, де свого часу
КДБ допитував поета. Тут можна було
побачити рукописне зібрання віршів,
одяг, друкарську машинку та багато
іншого, а також усвідомити жахіття тодішньої системи, яке передавало старе
металеве ліжко з оберемком колючого
дроту замість подушки, а на стіні проступали віршовані рядки автора. Через цю

всю композицію присутні мали унікальну можливість перейнятися світоглядом
Грицька Чубая та відчути атмосферу, яка
була присутня в житті того покоління.
А в подвір’ї тюрми панувала ще
одна особлива атмосфера: картини
Юлії Долинської, які демонстрували на
височезній шестиметровій стіні, відео
арт Романа Федюка із віршованими
рядками Грицька Чубая, дійства театру
тіней „Див“ і сцена, заповнена музикою

гурту „Фідель тріо-квартет“ та віршованими рядками поета у виконанні митців
Мар’яни Савки, Грицька Семенчука,
Остапа Сливинського, Віктора Неборака і Соломії Чубай. Так презентували
повне зібрання творів Грицька Чубая
під назвою „П’ятикнижжя“, яке незабаром з’явиться у „Видавництві Старого
Лева“. Основу книги формують п’ять
книжок-поем: „Вертеп“, „Відшукування
причетного“, „Світло і сповідь“, „Постать
Голосу“ та „Плач Єремії“. Крім цього, до
збірки ввійшли Чубаєві фотографії, факсиміле автографів, екслібрис та листи —
все це опублікували вперше. Видання
є копією самвидаву 1970-х років і буде
однією з новинок цьогорічного Форуму
видавців. 18 вересня в Національному
академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької відЗакінчення на 11 с. →
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конференція

коротко

Світлина Анни Герич

Будівельники відкрили
„науковий сезон“

Ч

отирнадцята Міжнародна наукова
конференція „Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля
„Львів — Кошице — Жешув“ — перша в насиченому графіку наукових
зустрічей, які кожного навчального
року відбуваються у стінах Львівської
політехніки.
Традиційно її проводять що два роки
щоразу в іншому місці, бо почергово
змінюються організатори: Жешувська
політехніка імені Ігнатія Лукасевича
(Польща), Технічний університет міста
Кошице (Словаччина) та наш університет.
— Конференція проходить у Львові
кожні шість років, тому ми відчуваємо
велику відповідальність провести її на
високому рівні. Цьогоріч прибули близько 90 учасників зі Словаччини, Польщі,
Хорватії та України. Українські науковці
представляли виші Києва, Харкова, Одеси, Рівного… Будівельна наука йде крок
у крок із практичним використанням її
напрацювань. Те, що вчора ми бачили
на екрані під час презентацій доповідей,
через рік буде використано в будівництві реальних житлових споруд, мостів
тощо, — зазначив секретар конференції,
доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та
інженерії довкілля Роман Хміль.
Відкриття наукової зустрічі та пленарне засідання відбулися 3 вересня
в Актовій залі головного корпусу Політехніки. Першими вітали гостей і бажали
один одному плідної наукової роботи
голова оргкомітету, директор ІБІД професор Зіновій Бліхарський, проректор із
наукової роботи професор Зорян Піх та
декан факультету будівництва та інженерії Жешувської політехніки професор
Пйотр Кошельнік.

Крім цього, до учасників зустрічі
звернулися науковці, які покликали конференцію до життя майже 20 років тому,
а в дев’яностих налагоджували співпрацю між собою, — професор Жешувської
політехніки Станіслав Кусь та найстарший
професор ІБІД Богдан Гнідець.
— Я тішуся, що до конференції
активно долучається молодь, бо досягнення технічних наук ведуть до
змін політичних і культурних, просто
іншими, але прямими дорогами. Часом це дороги конфлікту, але для нас
через цю конференцію — це співпраця. В той час як англійська мова стала
„латиною“ не тільки Європи, а всієї
планети, особливий дух, звичаї, спосіб реакції і слов’янського мислення
все ж існує, — зазначив професор Кусь,
який говорив перемінно польською,
українською, російською, англійською
і навіть французькою мовами, а насамкінець декламував „Реве та стогне
Дніпр широкий“ Тараса Шевченка.
Три тематичні секційні засідання
впродовж наступних двох днів (4 – 5 вересня) проходили на території відпочинкової бази „Чарівні озера“ в селі
Фійна Жовківського району. Науковців
цікавили питання енергозбереження,
теплоізоляції, житлових комунікацій,
втрат енергоносіїв і води в будівництві,
стійкості будівельних конструкцій, мова
йшла про різні важливі проблеми галузі.
Матеріали конференції політехніки
постаралися видати ще до її початку,
тож учасники отримали їх у формі регулярного вісника ІБІД при реєстрації
у Львові. Вперше всі тези доповідей
представлені українською та англійською мовами.
Анна ГЕРИЧ

Триває черговий конкурс на здобуття
гранта Національного університету
„Львівська політехніка“ для молодих
учених. Термін проведення — з 1 вересня до 20 жовтня 2013 року. Конкурсний відбір претендентів відбувається на підставі рейтингової оцінки.
Докладніша інформація — на сайті
Ради молодих учених Політехніки.
На засіданні уряду 4 вересня затвердили зразок додатка до диплома
європейського зразка (DIPLOMA
SUPPLEMENT). Документ набирає чинності з 1 січня 2014 року. Про це повідомляє прес-служба МОН. Додаток
нового зразка буде обов’язковим документом до всіх дипломів про вищу
освіту та надрукований українською
й англійською мовами. Більшість
країн Болонського процесу без цього
додатка не визнають дипломи про
вищу освіту.
23 українські виші взяли участь у проекті „Паспорт професії“. Проект із
розробки сучасних професійних стандартів та на їх основі — освітніх стандартів і навчальних програм у металургії, енергетиці та журналістиці був
ініційований групою СКМ 2011 року
в рамках інноваційної програми „Сучасна освіта“. Партнерами проекту виступили Міністерство освіти і науки,
Конфедерація роботодавців України,
Британська Рада та аналітичний центр
„БЕСТ“. Як повідомляють ініціатори
проекту, нові професійні стандарти
розробили для того, щоб ліквідувати
розрив між попитом і якістю професійної підготовки працівників у вишах. Вже цієї осені в пілотних вишах
розпочнеться викладання за навчальними програмами, адаптованими під
нові профстандарти.
У Львові 16 вересня офіційно починає
працювати відкритий англомовний
університет за програмами Массачусетського та Гарвардського університетів. Про це інформує прес-служба
Львівської міської ради. Організатори
планують, що тут вчитиметься близько 300 старшокласників. Кожен охочий може заповнити заяву та обрати
серед понад 67 навчальних курсів
різного напряму: від прикладних наук
до курсів загального розвитку. Єдина
умова для вступу — знання англійської мови. До співпраці залучатимуть
директорів шкіл та вчителів англійської мови.
За матеріалами інформагенцій
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добрий старт
ля першокурсників ІКНІ 2 вересня було насиченим і цікавим. Вони не тільки були посвячені у студенти, поД
знайомилися з викладачами, але й взяли участь у ще одній урочистій події — відкритті нової навчальної
лабораторії. Створення лабораторії програмування для вбудованих та мобільних платформ на кафедрі про-

грамного забезпечення Політехніки (у V навчальному корпусі) підтримав Львівський кластер інформаційних
технологій та бізнес-послуг (ІТБП)

Нові студенти — у нову лабораторію
Обладнання для лабораторії на суму близько
50 тис. гривень закупили
компанії-учасники кластера ІТБП: Arivo Solutions,
Eleks, Itera Consulting, N-iX
і SoftServe. Вітаючи присутніх, проректор Львівської
політехніки, завідувач кафедри програмного забезпечення Дмитро Федасюк
подякував ІТ-компаніям, які
спільно з університетами
працюють на те, щоб „підготувати хороших фахівців“.
Як зауважив виконавчий директор Львівського
кластера ІТБП Степан Веселовський, з лабораторією, як із дорогим авто:
її запустили ще минулого
року, „протестували“ і нарешті — урочисте відкриття.
Оснащена комп’ютерами
Apple Mac Mini, платами
FriendlyARM лабораторія
дозволить студентам здобути знання і практичні навики з таких дисциплін,
як „Програмування для

мобільних платформ“ та
„Інженерія ПЗ для вбудованих та мобільних систем“.
Майбутні ІТ-шники зможуть
ознайомитися з особливостями програмування для
мобільної платформи iOS
на мові Objective-C в середовищі Xcode і для платформи
ARM, вивчити особливості проектування, розробки і тестування ПЗ для цих
платформ, розробляти та
відлагоджувати власне ПЗ,
мобільні застосунки для пристроїв iPhone та iPad тощо.
Нині випускники ІКНІ
успішно працюють у різних
країнах світу, наприклад,
Німеччині, Голландії, США.
Директор ІКНІ професор
Микола Медиковський привітав першокурсників із
„вдалим вибором“:
— Кафедра програмного забезпечення активно
працює, тому що розуміємо — не можна відставати. Ми знаємо про роль
Політехніки на різних іс-

техносвіт
Нанеси свою Україну на карту — отримай подарунок. Google Україна оголосив конкурс Google Mapathon 2013.
Упродовж 3 – 30 вересня будь-який
повнолітній українець може зробити
зміни на Google Карті України: нанести
географічну інформацію (назви, адреси,
велосипедні доріжки, пам’ятники тощо)
можна за допомогою спеціального
безкоштовного інструмента Картограф
Google. Найактивнішим учасникам обіцяють подарунки. Більше — на https://
www. google. com/mapmaker/contest/
MapUkraine2013/.
„Розумний“ годинник. 4 вересня корпорація Samsung представила „розумний“ годинник — Galaxy Gear. Він
працює на базі операційної системи
Android, має 1,9-мегапіксельну фотокамеру, 4 гігабайти вбудованої пам’яті,
батарея тримає понад добу. Пристрій

торичних етапах. А кафед
ра ПЗ разом з ІКНІ формує сучасне обличчя Політехніки, дбає, щоб воно
було пізнаваним у світі.
Так, випускники кафедри є у Кремнієвій долині. Але ми також хочемо,
щоб усі наші випускники
були забезпечені роботою
у Львові, який є вдячною
територією для розвитку

може приймати дзвінки, робити фотографії і голосові нотатки, програвати
музику, має різні додатки. Появу
ґаджета вважають кроком уперед на
ринку портативних комп’ютерів. Однак
Galaxy Gear є додатком до інших пристроїв, наразі працюватиме в парі зі
смартфоном Galaxy Note 3 і планшетом
Galaxy Note 10.1. У продаж годинник
надійде вже цього місяця, орієнтовна
вартість — 299 доларів, цільова аудиторія — молодь.
Спеціально для програмістів. Американський програміст Джеф Етвуд анонсував комп’ютерну клавіатуру CODE,
призначену спеціально для разробників
програмного забезпечення. Він пояснив,
що програмістам доводиться багато
друкувати, тому вони мають особливі
вимоги до клавіатури. У новинці використовуються механічні перемикачі
Cherry MX, можна натиснути до шести

різних ІТ-напрямів, зокрема інженерії програмного
забезпечення.
Святкового настрою присутнім додало й музичне
вітання від студентки ІКНІ
Христини Андрухів: на флейті вона виконала фрагмент
композиції „Пам’ять“ із мюзиклу „Cats“.
Ірина ШУТКА

кнопок одночасно, легко поміняти клавіші місцями при переході на іншу розкладку тощо. Вартість CODE – 150 доларів.
Курс на Місяць. 7 вересня НАСА запустило в космос нову автоматичну станцію.
Ракета-носій, що вивела на орбіту місячний апарат LADEE (Lunar Atmosphere
and Dust Environment Explorer), стартувала з космодрому на острові Воллопс
у США. Мета місії — дослідження атмосфери Місяця, пилу на її поверхні. За
задумом, космічний зонд працюватиме
на місячній орбіті щонайменше 100 днів
і розпочне передавати дані на початку
листопада. Унікальність проекту в тому,
що дані з апарата передаватимуться
з допомогою лазерних технологій: такий
високошвидкісний зв’язок дозволить
оперувати більшим обсягом інформації,
ніж радіозв’язок.
За матеріалами інформагенцій
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телекомунікаційна мережа
сновне завдання Навчально-технічного центру мережевих технологій Львівської політехніки, який очолює
О
завідувач кафедри телекомукацій ІТРЕ професор Михайло Климаш, — надавати якісні телекомунікаційні
та інформаційні послуги університетові та іншим закладам освіти і науки, викладачам, науковцям, студентам
та користувачам центру

Інтернет-послуги стають якісніші
Нині до складу центру входять шість відділів і нав
чально-практична лабораторія. Створюючи центр,
найперше дбали про те,
щоб якнайповніше залучити
студентів до всіх інформаційних послуг, комунікаційних і телекомунікаційних
технологій університету.
— Сьогодні всі гуртожитки Політехніки охоплені мережею, крім цього,
майже сформоване нове
ядро мережі, що дозволить
у листопаді повністю її оновити, — говорить Михайло
Климаш. — Тож ми зможемо надавати якісні інтернетпослуги: кожному студенту
гарантуємо пропускну спроможність 2 Мбіт/с і можливість користуватися відео
в режимі реального часу.
Варто пам’ятати, що для
забезпечення вищих швидкостей треба укласти з нами
індивідуальні договори.
Викладацька ж мережа не
обмежуватиметься ні доступом, ні швидкістю.
— Ваш центр має дві
складові: навчальну і технічну…
— Навчальна мережа забезпечує студентам доступ
до віртуального навчального середовища всіх дисциплін університету і через
інтернет-канали — до нав
чальних середовищ інших
вишів України і навіть до інформаційних, навчальних,
дослідних систем всього
світу. Технічна частина відповідає за організацію
мережі, надання доступу
до інтернету всім навчальним корпусам і студентським гуртожиткам. Є ще
діюча мережа навчальних
корпусів і гуртожитків, що
охоплює 11 тисяч абонентів (зокрема викладачів
і студентів). Тут студенти

четвертих — п’ятих курсів
ІТ-напряму (комп’ютерні,
телекомунікаційні, радіо
технічні спеціальності) ознайомлюються на парах із
принципом її роботи, функціонуванням, із протоколами передачі інформації,
структурою побудови мережі, працюють на обладнанні
під час лабораторних робіт.
— Центр надає послуги
не лише університетові,
а й місту. В чому вони полягають?
— З одного боку, ми є складовою частиною науково-дослідної мережі „Уран“, через
яку маємо доступ до всіх інформаційних ресурсів вишів
України. Крім цього, ми оператор телекомунікацій, тож
маємо свою номерну телекомунікаційну групу, що дає
нам право за договорами надавати телекомунікаційні послуги, послуги з використання каналів електрозв’язку.
Ми також забезпечуємо
фіксований місцевий телефонний зв’язок із правом
технічного обслуговування
та експлуатації телекомунікаційних мереж на території
Львова та області.
— Щойно розпочався новий навчальний рік. Навантаження на мережу буде

суттєве як у навчальних
корпусах, так і в студентських гуртожитках.
Як уникатимете проблем
у цьому плані?
— Раніше в нас були проблеми з мережею, бо вона
рік проходила пробну експлуатацію. Починаючи
з 1 вересня, наша мережа
вже у робочому стані. Звичайно, проблем не уникнути, бо недоліки в мережі
є об’єктивні і суб’єктивні.
Можуть виникати проблеми неякісного надання інтернет-послуг мережею,
оскільки провайдери не
завжди гарантують якість
роботи зовнішніх інтернетканалів та серверів.
— Чим займається нав
чально-практична лабораторія мережевих
технологій?
— У ній ми готуємо кадри
для нашого центру. Тут
навчаються студенти четвертих — п’ятих курсів напрямів радіотехніки, телекомунікацій, комп’ютерних
наук, комп’ютерної інженерії, яким ми надаємо доступ до спеціальних нав
чальних систем, що є при
кафедрі телекомунікацій.
Зокрема, вони працюють
у навчальній сертифікованій лабораторії компанії
CISCO. Після дворічного
навчання і проходження
сертифікації ми їх залучаємо до роботи в центрі.
Основне завдання лабораторії — моніторинг трафіку
мережі: тут розробляють
програмне забезпечення
для моніторингу у час надання якісних послуг всім
корпусам Львівської політехніки, аналізують причини від’єднання мережі
(технічні і об’єктивні). Цю
структуру наші фахівці обслуговують цілодобово.

— Чим займається проектний відділ центру?
— Для того, щоб надати
послуги зв’язку чи інформаційні послуги, створити
мережу в тому чи іншому
підприємстві, потрібно
спочатку розробити проект.
Зараз до Політехніки долучено ряд коледжів і нових
інститутів, які ввійшли до
складу університету, створюються нові навчальні
лабораторії, що вимагають
нової телекомунікаційної
та інформаційної мережі.
Для того, щоб кваліфіковано побудувати мережу,
потрібно спочатку згідно
з технічними вимогами
розробити проект. Цим
властиво й займаються
наші спеціалісти.
— Над чим працюватиме
колектив надалі?
— Як навчально-технічний
центр мережевих технологій розробляємо мережу,
здаємо в експлуатацію,
відповідаємо за якість її
функціонування. Центр
інформаційного забезпечення обслуговує діючу
мережу. Тож і надалі разом з ним надаватимемо
нашим користувачам нові
інформаційні послуги, серед яких — відеозв’язок
тощо. Впродовж вересня — жовтня введемо нові
високопродуктивні сервери, які якісно змінять ядро
мережі і удосконалять
процес послуг. Тож надалі
робитимемо все для того,
щоб мережа Львівської
політехніки мала систему
електронного зберігання
сеансів зв’язку, що дасть
можливість чітко аналізувати і контролювати доступ
до мережі університету та
інтернету.
Катерина ГРЕЧИН
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наукові розваги
ієї суботи є нагода скуштувати науку на смак: 14 вересня в рамках проекту „Scientific Fun — Наукові пікніки
Ц
в Україні“ у Львові на подвір’ї біля головного корпусу Львівської політехніки впродовж дня, з 11-ї до 18-ї,
юні і досвідчені науковці доводитимуть, що наука — це не лише формули та схеми, а щось набагато ближче
і цікавіше. Більше розповість координатор наукового пікніка у Львові, голова ГО CREart, п’ятикурсник ЛНУ
ім. І. Франка Михайло Думанський

Експерименти для кожного і просто неба
— Наукові пікніки — це
науково-освітній проект,
що проводиться в Україні
вперше; у п’яти містах —
це Тернопіль, Львів, Харків, Луганськ і Київ. Сам
проект не новий, у світі
про нього знають. Цього
літа, в червні, пікніки вже
у вісімнадцяте відбулись
у Варшаві. Власне, ідея запозичена звідти. У грудні
ми, координатори пікніків в Україні (зокрема і я),
перебували у Польщі за
програмою Study Tours to Poland, тоді
й дізналися про ідею наукових пікніків
і подумали, що це досить цікаво. Тож
ініціатива проведення пікніків — повністю українська. Ми виграли грант —
у розмірі 40 тисяч злотих — від Фонду
„Освіта для демократії“ в рамках програми Польсько-американського Фонду
Свободи „Перетворення
в Регіоні — RITA“.

Світлина Таїсії Наконечної

— Чим приваблива ідея
наукових пікніків?
— Проект спрямований
на те, щоб популяризувати науку, як точні,
так і природничі галузі,
досить простим способом — що називається
„пояснити науку на пальцях“. Для порівняння:
у тій же Польщі заняття
в навчальних закладах
проводять більш інтерактивно — і в нас хотілося б розвивати таку практику. На пікніках і вчителі,
і батьки, які дбають про
всебічний розвиток своєї дитини, можуть подивитися, як пояснити дітям різні явища фізики, хімії, біології з допомогою простих експериментів, при цьому
не витрачаючись надто на матеріали.

підручних матеріалів,
повторити кілька разів.
Наприклад, будуть експерименти на зразок
„вулкана“: очищена
сода, оцет, миючий засіб для посуду, можна
ще барвник для ефектності — і вибухає піна.
Школярі і вчителі з Академічної гімназії при
Львівській політехніці —
гурток „Юний дослідник“ — покажуть прості,
але, як на мене, досить
цікаві досліди. Скажімо, у пластикову
пляшку наливаємо рідке мило, харчовий барвник, дріжджі та дистильовану
воду — у результаті їхньої взаємодії матимемо „зубну пасту“, яка самовільно
проситиметься назовні і „закликатиме“
почистити зуби. Також гімназисти покажуть, як утворюються кристали, а ще

— Як виглядатиме пікнік, що цікавого можна буде побачити?
— Це будуть імпровізовані лабораторії — намети, столи з усім необхідним
для дослідів. Експерименти — прості, їх можна провести з допомогою

різні досліди з повітряною кулькою. Це
особливо цікаво для дітей, але ми очікуємо не тільки на аудиторію шкільного
віку.
— Пікнік, як ви наголошуєте, — для
всієї сім’ї?
— Так. Думаємо, кожен знайде для
себе щось і паралельно відпочине —
все ж таки пікнік. Скажімо, старших
можуть зацікавити досліди від фірми медичного обладнання Omron:

вимірювання тиску чи кількості спалених калорій під час ходьби і т. д. Деякі
експерименти, що стосуються інженерії, робототехніки, запропонують
представники Львівської політехніки.
А науково-технічний і навчальний
центр низькотемпературних досліджень при ЛНУ ім. І. Франка представить досліди з рідким азотом: заморозять квіти, овочі, а потім будуть
розбивати їх. Цікаву програму підготували й представники варшавського
Центру науки „Коперник“ (це партнер
„Наукових пікніків в Україні“). До речі,
глядачам можна буде буквально доторкнутися до науки — спробувати
зробити досліди самим.
— Як оцінюєте рівень інтересу до
наукового пікніка, зокрема наразі
з боку учасників?
— Активність, думаю, могла би бути
більшою. Не скажу, що я розчарований, бо ми проводимо пікнік уперше, і, мабуть, як
для початку, це нормально. Зрештою, за кількістю
заявок Львів з Тернополем попереду — у нас 10,
там 12. У Тернополі, де
захід відбувся 7 вересня,
планували зробити навіть
окремі вулиці — вулиця
біології, вулиця хімії і т. д.
У Львові ж день пікніка —
14 вересня — буде досить
насиченим: і Форум видавців, і відкриття виставки екологічного плаката
у Природознавчому музеї,
але, маємо надію, і в нас
відвідувачів вистачатиме.
А на перспективу, сподіваємось, інтерес до нашого проекту
зростатиме, і вже наступного року
буде більше учасників. Можу сказати,
що в Польщі, коли тільки починались
пікніки, активність не була аж така
велика, але щороку проект ставав
дедалі популярнішим, і вже цьогоріч
у Варшаві пікніки загалом відвідало
100 тисяч людей. І нам хочеться надіятися на щось схоже.
Спілкувалась Ірина ШУТКА
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осіння філософія

Ігор Карівець: „Щоб не спіймала рутина,
в житті має бути місце для дива“

Щ

осмислені зміни повсякденних схем.
Негативна подія також може підштовхнути людину до кроку поза буденність, якщо ми проаналізуємо й усвідомимо свою образу, розлуку або
й чиюсь смерть.

ойно ми повернулися з літнього
відпочинку, ще навіть не звикли
до темпу навчальних буднів, а вже
маємо пристосовуватися до різкого
осіннього похолодання. Дощем і холодним вітром зустрів Львів студентів
із різних куточків України, а першокурсники ще мають прижитися у ще
наразі чужому місті, в новій оселі, без
батьківської опіки. З накинутими стереотипами неминучості „осінніх розлук“, невпинним скороченням дня,
наближенням зими ми всі ризикуємо зіткнутися з депресією… Про те, як
уникнути такої неприємної зустрічі,
розповів доцент кафедри філософії
Інституту гуманітарних та соціальних
наук Ігор Карівець.

На диво треба дивитися
— Ігоре Володимировичу, нещодавно
у Видавництві Львівської політехніки вийшла друком Ваша монографія
„Повсякдення: між трансценденталізмом та дивовижністю“. Я думаю,
проблема повсякдення — одна з причин осінніх депресій. Чи трохи помиляюся?
— Повсякдення — це універсальна
категорія, яка стосується всіх. Буття
людини між народженням і смертю — повсякденне. Ми не можемо
втекти з нього. Проте володіємо
трансцендентальним (тим, що одвіч
но притаманне розсудку і зумовлює
досвід). Наперед визначено, до чого
маємо більші здібності. Людині треба тільки пристосуватися до тих умов,
в яких вона є від народження, звикнути до цього повсякдення, водночас
набираючись різних звичок: позитивних і не дуже. Вони допомагають
жити. Наприклад, досвід зав’язування
шнурків на взутті: ми робимо це не
задумуючись — заощаджуємо таким
чином енергію на можливість виходу
за межі буденних схем. Поняття „повсякдення“ двояке. За допомогою
повсякденних звичок ми зберігаємо
енергію і час, але в рутинних життєвих
схемах людина втрачає себе. Сковорода заповів написати на надмогильному камені: „Світ ловив мене, але не
спіймав“. Студенти розуміють ці слова
як потребу філософа ізолюватися від
світу. Але Сковорода мав на увазі, що
його не спіймала щоденна рутина.
У його житті було місце для дива.

Соцмережі —
не крок за межі…

— Молода людина переїжджає навчатися в чуже місто… Це вже не
повсякдення, але не завжди вона
є приємно здивована. Як з погляду
філософії пояснити її психологічний
стан?
— Спочатку першокурсник опиняється поза повсякденням. Протягом короткого часу він може дозволити собі
робити те, що хоче; декілька тижнів
почувається собою. Але дії і вчинки повторюються, повсякдення повертається та з часом починає обтяжувати. Це
тому, що перші враження потьмяніли,
і студентові потрібні нові враження. Він
може вдатися до алкоголю, ходити на
дискотеки. Молодь прагне втекти від
повсякдення, бо не розуміє, що кожна
втеча — лише ілюзія. Ми не можемо
втекти від буденності, бо потрапимо
в іншу буденність, інші звички.
— Де тоді шукати дива?
— „Диво“ — від дієслова „дивитися“.
Інакше кажучи, „диво“ — це мистецтво
дивитися на світ. Якщо ми звертаємо
увагу на світ, він не може не дивувати
нас. Тут не йдеться про теологічні чудеса, скажімо, про об’явлення Богородиці чи мироточення ікони. Треба
прагнути бачити дива в кожному дні.
У китайців є церемонія пиття чаю.
Якби ми також звертали увагу на те,
що та як робимо, то буденні речі могли б перетворитися на святкові ритуали. Зрештою, ми розуміємо, що
буденні справи важливі, коли втрачаємо можливість звичного ранкового
кавування, вечірніх розмов з батьками, навіть прибирання. До дива ведуть

— Але ж є негативні звички. Чи варто їх перетворювати на ритуали?
— Нинішні студенти не оперують
словами позитивний/негативний,
правильний чи неправильний. Вони
думають про те, що принесе їм задоволення. Повсякдення акцентує на
потребі тілесного задоволення, бо
тіло є в центрі буденності. В повсякденні не говорять про душу, але про
здоров’я, силу, вічну молодість. Алкоголізм та інші шкідливі звички, до яких
людина вдається, аби втекти з буденності, насправді є її підсвідомим намаганням викреслити себе, знищити.
Фройд казав, що в людини є два інстинкти: життя і смерті. За несприятливих умов часом починає активніше
проявлятися інстинкт смерті. Людина
несвідомо починає руйнувати себе.
Кожну ситуацію, звісно, треба розглядати окремо, але я вважаю, що, руйнуючи себе, людина не бачить дива.
— Покинувши дім після канікул, студенти, можливо, спочатку відчувають також самотність…
— Насправді, людина ніколи не буває самотня. Самотність — це певна
ілюзія. Її варто відкинути й навчитися
мистецтву усамітнення, яке є кроком
до дивовижності. Наодинці з собою
людина може заглибитися в себе, обдумати свої вчинки і вернутися до колективу чи будувати стосунки інакше,
осмисленіше.
— Мені здається, що відчуття
духовного злету ми забуваємо швидше, ніж події, які провокують його.
Своє життя найчастіше описуємо
подіями. Може, треба вести щоденник, щоб пам’ятати те й інше?
— Я не знаю сьогодні людей, які б
вели щоденники на папері. Більшість
веде віртуальні щоденники, блоги-щоденники в інтернеті. Щоденник — корисна річ, бо дозволяє пізнати себе.
Оновлення статусів у соцмережах
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тощо — не крок до дива, а всього лиш
спосіб психотерапії.

„Людина
фрагментована“
— У своїй книзі Ви описали теорії повсякдення в різних епохах. Чим особ
лива нинішня?
— Античність та Середньовіччя не знали поняття „повсякдення“. Життя було
більш цілісне. В Античності людина усвідомлювала себе частиною космосу, не
відділялася від природи. В Середньовіччі все, що є у світі, й саме життя сприймали з божественного погляду. Світ був
символом Бога. В ХІХ століття людина
фрагментує своє життя на сімейне, приватне, професійне, релігійне… Фрагментоване життя вже ділиться на повсякденне і „неповсякденне“. Цей поділ зберігся.
Сучасна людина намагається дедалі
частіше переходити з однієї сфери до
іншої, але ніяк не може об’єднатися в цілісність. Ритм життя, особливо в містах,
зараз надзвичайно швидкий.
— Чи може людина відкрито протестувати проти схем буденності?
— Власне, це й відбувається, коли
молоді люди кардинально змінюють
професію. Я сам колись закінчував
радіотехнічний факультет Політехніки
і відразу вступив на філософський до
ЛНУ імені Івана Франка. Мені радили
не робити цього. Але з віком ми втрачаємо силу волі щось змінювати.

Ми мали би прагнути
революції у повсякденні
— Спроможність боротися з буденністю залежить від національної
приналежності?
— Так. Здавна багато українців проживало в селах, були прив’язані до
землі. Повторення природного циклу

визначало їхнє буття. Людина звикала до повільного повторення пір року,
свят, з їхніми традиціями, що лишають
деякий простір для творчості. Людина була щаслива в цьому повторенні,
відчуваючи себе частиною природи.
Замкнуте коло року — символ вічності. У містах час лінійний. Тут ми
гостро відчуваємо скінченність буття
і намагаємося жити швидко. Так само
різняться між собою нації. Українці
консервативніші від європейців, вони
бояться змін, не хочуть робити революції у своєму повсякденному житті.
— Давня нація — як людина поважного віку…
— Так, українці чекають, що зміни прийдуть згори: від влади, президента. Тягар повсякдення ми терпимо, пристосовуємося. Наприклад, хабарництво стало
повсякденним. Якби ми подивилися на
себе і задумалися, чи варто так жити
далі, то мали б робити революцію в повсякденному житті, а вона, властиво,
призвела б до зміни політичного ладу.
Якщо кожен не зробить революції
у власному повсякденні, нічого не зміниться загалом. Ми замало прагнемо
змін, бо кожна зміна — це нове, невідоме. Водночас воно дивує. У буднях як
українців, так і європейців, багато прагматичності. Люди живуть найближчими
цілями, бо ідеалізм відкидається. Треба,
щоб у мене була квартира, в ній — ремонт, дорогі меблі… Йдеться про утилітарні речі, високій моралі місця тут немає. Всі говорять про кризу економіки,
релігії, моралі, але це не є проблема
в одній із цих сфер. Це криза повсякдення самої людини. Проте буденність нагромаджує потужну революційну силу.
Тому гаслом травневих заворушень
1968 року у Франції було: „Зміни своє
повсякденне життя — і ти зміниш світ!“.
Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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наш календар
13 вересня — День програміста.
14 вересня — День українського кіно.
14 вересня — День фізичної культури
і спорту.
15 вересня — День працівників лісу.

Пам’ятні дати
12.09.1875 — народився Олександр
Кошиць, видатний український композитор і хоровий диригент.
12.09.1897 — народилася Ірен ЖоліоКюрі, французький радіохімік і фізик.
13.09.1834 — народився Анатоль Свидницький, український письменник.
14.09.1769 — народився Олександр
Гумбольдт, німецький природознавець
і географ.
14.09.1845 — народився Iван Бiлик
(Рудченко), український письменник
i етнограф.
15.09.1789 — народився Джеймс
Фенімор Купер, американський письменник, автор романів „Останній
з могікан“, „Звіробій“ тощо.
15.09.1804 — народився Михайло
Максимович, український етнограф,
iсторик i лiтературознавець.
15.09.1907 — помер Iван Тобiлевич
(Карпенко-Карий), видатний український драматург, один iз зачинателiв
українського реалістичного театру.
15.09.1877 — народилася Олена Кульчицька, видатна українська художниця.
16.09.1914 — 2500 січових стрільців
Українського леґіону у складі австроугорської армії присягнули на вірність
боротьбі за визволення України.
16.09.1967 — помер Павло Тичина,
український поет.
17.09.1853 — народився Михайло
Павлик, український письменник, публіцист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло
Коцюбинський, видатний український
письменник.
17.09.1939 — радянські війська вступили на територію Західної України за
пактом Молотова-Ріббентропа.
18.09.1841 — народився Михайло Драгоманов, український історик, етнограф
i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр Афанасьєв-Чужбинський, український
поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Горська,
українська художниця i діячка правозахисного руху 60-х років в Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свенцицький, український філолог і мистецтво
знавець. Створив у Львові Національний музей.
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актуальне інтерв’ю

Кожен університет має мати
своє обличчя

Н

ещодавно академікові Української академії архітектури і Саксонської академії мистецтв, директорові Інституту архітектури Львівської
політехніки професорові Богдану
Черкесу було надано почесне звання
заслуженого архітектора України.
— Ви — знаний архітектор не лише
в Україні, а й за кордоном…
— Я себе завжди ідентифікував з українською архітектурою, з її досягненнями, здобутками. Безперечно, моя
мета — інтеграція української архітектури з європейським і світовим
архітектурним простором. Для цього
наш інститут часто проводить різні
ворк-шопи, конкурси, проектування
як в Україні, так і за кордоном. Спів
працюємо з вишами Берліна, Відня,
Дельфта, Роттердама, Росії. До слова,
моє життя пов’язане з Московським
архітектурним інститутом, де вчився,
захищав дисертацію. Життя мене кидало від Шанхаю до Барселони, від
Берліна до Нью-Йорка.
— Ваші студенти з Інституту архітектури дуже часто їздять за
кордон на різноманітне навчання
і практики….
— Й справді, вони часто бувають за
кордоном. Понад 30 із них вчиться
нині у Віденському технічному університеті на різних рівнях підготовки,
1 жовтня відправляємо 25 архітекторів і 25 будівельників на навчання
в Краківську гірничо-металургійну
академію. Маємо добрі стосунки з німецькими вищими школами, зокрема з Технічним університетом у Дрездені, з польськими, американськими
школами, не кажучи вже про українські. Намагаємося часто проводити
проектні семінари в Харкові, Львові,
Відні, Сараґосі. Працюємо над ТЕМПУС-проектом разом з університетом
Кембріджа, Харківським університетом будівництва й архітектури, Міланським технічним університетом
та багатьма іншими. Я цього року
був у Кембріджі, ознайомився з організацією цього університету, викладанням архітектури. Зараз знову маю
їхати в Англію в контексті проекту,
метою якого є поліпшення матеріально-технічної бази наших університетів і написання шести навчальних
книжок на різні теми. Разом зі своєю

колишньою аспіранткою Яриною
Юрик пишу підручник, присвячений
питанням ідентичності в архітектурі,
який вийде англійською й українською мовами. Працюємо над проектами теоретичними і практичними,
одним із яких є договір із Віденським технічним університетом, що
діє з 1995 року: щороку проводимо
спільні семінари, ворк-шопи. Серед
наших доробків — цікавий проект
„Реконструкція історичних кварталів
Одеси“. Маємо також дуже гарний
проект Привокзальної площі у Львові. Хотілося б, щоб прилегла до залізничного двірця площа була така ж
приваблива, як коло аеропорту, який
увійшов у п’ятірку найкращих у СНД.
Ми запропонували цікаву інтенсифікацію використання привокзальних
територій, збільшення громадських
просторів, нову розв’язку транспортної системи, розташування житлового будівництва тощо. Нині багато
міст уже можуть похвалитися реконструкцією своїх привокзальних площ.
Зокрема у Зальцбурзі та Відні на цих
територіях стоять житлові будинки,
культурні споруди. Такі спроби були
й у Львові. Свого часу мій друг, нині
покійний, Роман Сивенький побудував на привокзальній площі невеличку церкву, що стало гарним
актом гуманізації цього простору. Та
на цьому все й зупинилося. Думаю,
що у перспективі ми все ж будемо
мати нову привокзальну площу, бо
це — візитівка міста.
— Богдане Степановичу, можна
сказати, що Інститут архітектури теж має свою візитівку, бо
до нього тягнуться вступники

практично з усієї України. Як Вам
це вдається?
— Маємо свою репутацію і намагаємося її підтримувати. Останнім часом
у нас навчається багато дітей (окрім
Львівського регіону) із Закарпаття,
з Буковини, зі Сходу України. Так, на
магістерці здобуватиме вищу освіту
близько 20 осіб із Києва. Є у нас студенти з Криму. Приємно, що молоді
люди, які вступають до нашого інституту, знають, чого хочуть від навчання, а ми маємо змогу обрати найкращих. Я вважаю, що своє обличчя має
мати кожен виш, а для цього треба
проводити свої творчі випробування.
До прикладу, в багатьох університетах
Англії, Німеччини й Австрії вже про це
подумали, ввівши так званий „тест
придатності“. На мою думку, нам
також треба щось змінювати і в самій організації освіти, бо нині ми не
стільки допомагаємо набути знання,
як їх контролюємо, забуваючи при
тому, що смислом навчання є набуття
знань, а не їх безконечне оцінювання.
— Ваші плани на майбутнє як архітектора і як керівника великого
підрозділу.
— Будемо й надалі дбати про поліпшення навчання, його інтеграцію в європейський і світовий навчальний простір,
але без втрати свого обличчя. Маємо
багато прагматичних планів. Зокрема,
плануємо зробити ремонт і перебудову
першого поверху і підвального приміщення в ХIХ корпусі, колишнього ангара
на 400 кв. м, створити там нормальні
умови навчання і праці для архітекторів, дизайнерів і реставраторів. А ще
в планах — реставрувати скульптуру
Антона Попеля, відомого львівського
скульптора, викладача нашої Політехніки й прекрасний боковий вхід, яким
нині ніхто не користується через його
аварійність (має небезпечно велику тріщину). Мрію, щоб студенти і викладачі
Інституту архітектури заходили в корпус
саме через цей вхід. Працюємо також
над різними проектами. Зараз, зокрема,
з Краківським технічним університетом
і Академією мистецтв у Римі починаємо
дуже цікавий проект стосовно вивчення
художніх дисциплін у двадцять першому столітті на прикладі таких прекрасних
міст як Краків, Рим, Львів…
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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данина пам’яті

коротко

„Народе мій, до тебе я ще верну!“

З

гадували, поминали, цитували,
слухали, осмислювали 4 вересня
в Україні Василя Стуса. Саме цього дня
1985 року у таборі біля села Кучино
Пермської області він загинув. У різних містах на честь українського поеташістдесятника, поета чистого сумління,
відбулися локальні акції вшанування
його пам’яті.
У Львові в межах реалізації спільного проекту „Історія в кадрі“ Громадського руху
„Зарваницька ініціатива“, Національного
музею-меморіалу жертв окупаційних
режимів „Тюрма на Лонцького“ та Львівської обласної універсальної наукової
бібліотеки відбувся перегляд телепередачі „Особливий погляд“, яку присвячено
особистості Стуса. Ініціював та провів
захід громадський діяч, експерт Інституту національного державознавства

Юрій Антоняк. Щотижня охочі дізнатися
щось цікаве збираються в приміщенні
цієї бібліотеки, де мають можливість
переглядати документальні фільми та
телепередачі про видатних українців.
У столиці цю дату відзначили, насипавши курган пам’яті Василя Стуса.
Школярі Святошинського району Києва,
де мешкав свого часу поет, висипали
на курган пакети землі та вкрили його
оберемками квітів і свічками, а також
декламували Стусові вірші. Поминальне
дійство пройшло у сквері, який віднедавна названо іменем поета.
У Вінниці біля пам’ятника Василеві Стусу зібралися прихильники його
творчості. На традиційних „Стусівських
читаннях“ декламували вірші, розповідали про поета та співали пісні.
Наталія ПАВЛИШИН

мистецький проект

Паломництво молоді до Грицька Чубая
→ Закінчення. Початок на 3 с.

Світлини Наталії Павлишин

будеться вистава-презентація
„П’ятикнижжя“, яку вестиме
Юрій Андрухович.
Окрім поезії, захід був наповнений спогадами і роздумами про особистість поета.
— Мені сьогодні і страшно, бо я вперше побувала
в цих тюремних стінах, але
й втішно — стільки молоді
прийшло сюди. Дякую всім за
пам’ять, за те, що ви знаєте Грицька, любите, читаєте, співаєте, говорите про нього.
Він назавжди залишився молодим і про
це свідчить нинішній день. Ті часи були
страшні, але водночас і щасливі, творчі…
Він був креатором свого часу і збирав довкола себе таку ж молодь, яка прагнула
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до чогось нового, вільного.
Своєю творчістю він переміг
„залізну завісу“! — згадувала
з усіма Галина Чубай.
Поет Остап Сливинський
поділився своїми роздумами
про постать Грицька Чубая:
— У таких місцях, де відбулося багато людських трагедій, завжди важко говорити. Коли я думав про Грицька
Чубая, то зрозумів, що мені
насправді бракувало такого вчителя,
яким для багатьох власне і був він: не
академічного, не шкільного, а вчителя,
від якого навчаєшся, розділяючи з ним
частину свого життя. Для мене ця людина є кимсь, чиє життя невіддільне
від тексту і текст невіддільний від життя. В цій книжці багато
Грицька Чубая живого:
його фотографії, машинописи, уривки листів,
багато того, що попов
нює „підшивку“ життя,
творить особисту присутність.
Завершальним акор
дом вечора стали піс
ні у виконанні Тараса
Чубая.
Наталія ПАВЛИШИН

У Львівській політехніці 10 вересня
відбулася зустріч із Блаженнішим
Святославом з нагоди Року віри.
Студенти і викладачі мали змогу
поспілкуватися з провідником
УГКЦ, послухати духовні настанови, поради, роздуми особи, до
якої є справжня глибока довіра.
Особливо зацікавила ця зустріч
студентство. Організував захід
Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’язків з діаспорою.
У Львові 8 вересня пластуни провели заходи з нагоди відкриття нового пластового року. Епіцентром
подій стало пластове містечко, де
відбувалися різноманітні акції та
вечірній концерт. Розпочалося відкриття нового пластового року зі
служби Божої у подяку за здоров’я
і таборове літо у Храмі Пресвятої
Євхаристії. Після цього — урочисте відкриття на площі Ринок із
врученням особливих пластових
нагород за 2012 та 2013 роки.
Під егідою НТШ у серії „Україно
знавча наукова бібліотека“
побачив світ „Словник львівської
говірки першої третини ХХ століття“ львовознавця Маріанни
Мовної. Ідею створення словника
підтримав відомий письменник
та перекладач А. Содомора, написавши передмову „Світлинами
слів“ та поезію „Забутим словам“.
Підтримав цей видавничий проект
і голова НТШ О. Купчинський.
У словнику зібрано, упорядковано
і систематизовано в алфавітному
порядку лексичне багатство львівської говірки першої третини XX ст.
на підставі записів від чотирьох
десятків корінних львів’ян — носіїв тогочасної живої мовленнєвої
традиції, звірених з лексикографічними даними словниково-діалектологічних праць.
21 вересня пройде львівський День
європейської спадщини. „За лаш
тунками відомого Львова“ —
цьогорічне гасло, згідно з яким
обиралися основні пункти програми цьогорічних Днів Європейської
Спадщини у Львові. Такі заходи
проходять щороку у вересні по
всій Європі. Це день, коли маловідомі закриті споруди відкривають
свої двері для відвідувачів, щоби
розповісти таємниці, приховані за
їхніми фасадами.
За матеріалами інформагенцій
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громадські ініціативи

„Вирій“— крок до збереження пам’яті
→ Закінчення. Початок на 3 с.

готовий ескізний варіант пам’ятного
знака: у гранітній чи кам’яній ніші-стіні
будуть зображені тіні людей. Ініціював
це учасник табору, уродженець цього
села, колишній депутат Ужгородської
облради Микола Вовк.
Біля відновленого цвинтаря та
церкви встановили інформаційні вказівники трьома мовами (українською,
польською, англійською) про історію
села та храму.
— Знаково, що ці таблиці освятили місцеві греко-католицький
і римо-католицький священики.
Отці провели спільну молитву, в якій
взяли участь представники місцевої
влади (цього року ми мали особливе сприяння), депутати Львівської
облради та Верховної Ради України, — наголосив співорганізатор
заходу. — Неабияк сприяло роботі
й те, що учасниками табору було
багато (чи не найбільше за всі роки)
архітекторів та людей, причетних до
реставрації, мистецтвознавства. Це
дало можливість якісно провадити
роботу на фаховому рівні.
Після закінчення експедиції робота
триває. Зараз „вирійчани“ готують
міжнародну конференцію, яка відбуватиметься у листопаді.
— Цьогорічний табір — ювілейний, тож цей захід стане підбиттям
підсумків. На конференції зокрема
обговоримо проблеми збереження
наших пам’яток; поділимося досвідом залучення молоді до таких
проектів. Думаю, що надалі будемо
суттєво змінювати та розширювати
формат „Вирію“, — додав мій співрозмовник.
Мандрівки стали завершальною
частиною „Вирію-2013“. Молодь відвідала українські етнографічні землі
Лемківщини, Надсяння, Холмщини
та Західної Бойківщини. Зокрема,
побували у Холмі, де проходила українсько-польська археологічна експедиція на Холмському пагорбі, в якій
активну участь брали представники
Львівської політехніки. Також „вирійчани“ відвідали чотири церкви Закерзоння, які нещодавно потрапили
до світової спадщини ЮНЕСКО — у Хотинці, Радружі, Туринську, Кв’ятоні.
Побували з екскурсіями у Музеїсадибі родини Антоничів у Бортятині (Україна), Музеї бойківської
культури у Мичкові (Польща), Музеї

лемківської культури у Зиндрановій
(Польща), Музеї української культури у Свиднику (Словаччина), Музеї
малярства у Лосє (Польща). Завітали
у Старе Брусно, яке було центром
Бруснівської школи каменярства.
У соцмережах учасники діляться
своїми враженнями і переживаннями:
Студентка-юрист, пластунка Ірина
Угриновська:
— Дякую за німий трепіт, коли
торкаєшся долонями до кам’яного
обличчя розп’яття на надгробках тих,
хто був колись; за окрилену гармонію,
коли голоси і серця зливаються в єдине; за запах двохсотлітньої вощини,
за погляд тих, хто пережив нежиттєве
і стерпів нестерпне, за подих легенди
і поборений страх смерті. „Вирій“, дякую за окрилення!
Учасниця табору з Донецька, бібліо
текар, пластунка Роксолана Швайка:
— „Вирій“ — це можливість почуватися живим. Дивно, що для цього
треба було опинитися на цвинтарі, де
все промовляє про скорботу і тугу. До
кінця дня руки подряпані ожиною,
тіло гуде від втоми, але вичищаєш
від опалого листя камінь, який виглядає із землі, і він перетворюється на
хрест, а потім з’являється напис — „ту
спочиває…“ Цей хрест та навколишні
скульптури ніби промовляють: „ми
тут жили, тут були наші хати, школи,
лунав дитячий сміх, в неділю скликали
до молитви церковні дзвони… А тепер
залишені самотні хрести заростають
мохом і травою, припадають землею

фігури предків і немає кому запалити
свічку…“.
Студентка-реставратор Львівської
політехніки, пластунка Оля Янів:
— Відчуття, що долучаєшся до чогось більшого, величнішого, певним
чином змінює свідомість. Адже саме я,
саме зараз повинна до того більшого
тягнутися, та заряджати тим відчуттям
інших… І коли усвідомлюєш це, ніби
омиваєшся…
Студентка-медик, членкиня Організації української молоді „Спадщина“
Оля Гдакович:
— „Вирій“ став відкриттям із багатьох сторін. Сумно бачити порожні
села… По тих людях, які жили тут, не
лишилось пам’яті, від їхніх родин —
лише де-не-де надгробні плити, які перетворюються на зарослі або падають
і ховаються під землю. Дякую „Вирію“
за переосмислення цінностей і митей,
за роздуми і за бажання діяти далі.
Учасниця табору з Кривого Рогу
Даринка Пазенко:
— Збираючись на „Вирій“, сподівалася дізнатися про нову для мене
Україну. Мої сподівання справдилися!
Я мала можливість не тільки побачити,
а й відчути, проникнутись… Насправді,
коли тільки чуєш розповіді про трагедію Закерзоння, то не можеш цілковито зрозуміти її. Тільки тут, прогулюючись старими селами, покинутими
цвинтарями, починаєш усвідомлювати
всю глибину трагедії.
Наталія ПАВЛИШИН
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духовні скарби

коротко

Р

озпочалась низка заходів і урочистостей, присвячених 100-літтю,
відколи Митрополит Андрей Шептицький передав Національний
музей у Львові в дар українському народові. Зокрема, 4 вересня у Національному музеї відбулося відкриття кількох виставок, присвячених
цій події

Ті, завдяки яким збережено
культурну спадщину
„Виставка пам’яті Андрея Шептицького“ відкриває для її відвідувачів постать
пастиря, патріота, який усе своє життя
поклав на вівтар служінню народові.
Герб родини, Євангеліє першої третини
ХІХ ст., яке Шептицький використовував щодня під час літургії, хрест, який
він привіз зі Святої землі, печатка для
воску, омофор, пояс, підризники —
всі ці особисті речі доповнюють фото
й картини.
Друга виставка — „Покров Пресвятої Богородиці: твори XV – XIX століть“
та історико-документальний показ
„Віра Свєнціцька — відомий дослідник
давньоукраїнського мистецтва“ — присвячений 100-річчю від дня народження

„берегині скарбів музею, особливо
ікон“, мистецтвознавцю Вірі Свєнціцькій. Покровська колекція налічує
60 пам’яток і є найбільшою в Україні
й світі. Більшість її експонатів, до речі,
виставлено для огляду вперше.
25 – 27 вересня в Національному
музеї відбуватиметься міжнародна наукова конференція „Збереження і дослідження історико-культурної спадщини
у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності“. До грудня, коли завершиться
святкування дати, заплановано презентації мистецьких каталогів та виставок.
Н. Я.

за лаштунками

Заньківчани розпочали новий
театральний сезон

З

8 вересня Національний академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької виставою „Державна зрада“
Р. Лапіки знову відчинив свої двері для
глядачів. А 21, 22 і 28 вересня на них
чекає перша прем’єра нового, 96-го
сезону — „Пропала грамота“ за сценарієм Миколи Гоголя у режисерському
баченні Вадима Сікорського. І з новенького це ще не все.
До Нового року, окрім „Пропалої грамоти“, заплановано інсценізувати „Назара
Стодолю“ (у межах святкування 200-річчя від дня народження Т. Шевченка)
у постановці художнього керівника театру, н. а. України, режисера, який уже
не раз опрацьовував спадщину Кобзаря,
Федора Стригуна та в період новорічноріздвяних свят — казку Н. Боймук „Дивоквітка“, у постановці молодого режисера
Богдана Ревкевича.
Інші режисери-заньківчани разом із
акторами теж будуть задіяні у підготовці
прем’єр. Григорій Шумейко має намір
через виставу „Любов на замовлення“
(або „Замовляю любов“) донести до
глядача роздуми сучасного драматурга
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Тетяни Іващенко у пошуках відповіді
на одвічні питання — ліпше любити
чи щоб тебе любили, любити чи бути
закоханим? Вистава камерна, з трьома
дійовими особами. На великій сцені
режисер хоче поставити п’єсу про кризу
духовності, сім’ї „Вертеп пана Куп’єлло“
Едуардо де Філіппо. Над твором Б. Нушича „Доктор філософії“ працюватиме
Алла Бабенко. Його театральна версія,
ймовірно, буде презентована аж навесні.
24 – 25 вересня на сцені Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької
гастролі. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр
представить дві вистави для дорослого
глядача: абсурдну трагедію „Калігула“ за
твором А. Камю — видовищне і яскраве
дійство, а також ірландську комедію „Каліка з острова Інішмаан“ М. Макдонаха,
особливість якої у тому, що це перша
україномовна постановка твору. Для дітей рівненчани мають теж подарунок —
музичну казку „Солом’яний бичок“.
Наталя ЯЦЕНКО

Український Оскарівський комітет
прийняв три стрічки до участі
у відборі фільму-номінанта на
премію „Оскар“. За неї у номінації „Фільм іноземною мовою“,
можливо, змагатимуться „Вічне
повернення“ Кіри Муратової,
дебютний повнометражний фільм
„Параджанов“ режисерів Сержа
Аведікяна та Олени Фетисової
або перший кримськотатарський
повнометражний художній фільм
„Хайтарма“ Ахтема Сейтаблаєва.
В український прокат перші два
твори виходять 26 вересня.
З 12 до 15 вересня відбудеться VI
Міжнародний фестиваль камерної музики „Шимановскі-квартет
та друзі“. Буде представлено
роботи трьох великих польських
композиторів XX ст., які цьогоріч
святкують ювілеї, — Вітольда
Лютославскі, Генрика Миколая
Гурецкі i Кшиштофа Пендерецкі.
Звучатимуть також твори Євгена
Станковича, Мирослава Скорика,
Богдани Фроляк. Почуємо музику
різних стилів і епох — від ренесансу до наших днів.
13 вересня до Дня українського
кіно в Кінопалаці „Копернік“ покажуть знакові українські фільми.
„Камінний хрест“, „Криниця для
спраглих“ і „Пропала грамота“ —
це різні за жанрами стрічки,
веселі і сумні, реалістичні й прогностичні. Перед сеансами кінознавець Олег Яськів розповість
про актора Івана Миколайчука,
режисера Юрія Іллєнка та українську комедію.
У Музеї народної архітектури та
побуту (Шевченківський гай)
15 вересня триватиме V Фестиваль автентичного мистецтва „Веретено“. Цього року фестиваль
запросить львів’ян та гостей міста
на „Українське весілля“. Основу
програми формуватимуть давні
весільні обряди з Бойківщини,
Гуцульщини, Поділля, Слобожанщини. На фестивалі будуть представлені колекції давніх весільних
строїв, сучасного стилізованого
весільного одягу, виставка
ілюстрацій „Українське весільне
вбрання“, а також — майстеркласи з виготовлення весільної
атрибутики.
За матеріалами інформагенцій
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кут зору
удь-який ювілей — то свято (дожили, пережили, маємо сподівання) і в той же час хоч побіжне підбиття
БДвадцятий
підсумків, аби, озирнувшись назад, зорієнтуватись, у якому керунку рухатися далі (і чи, взагалі, варто).
міжнародний Форум видавців у Львові має чим пишатись, адже цьогоріч на нього змогли прибути

майже 400 авторів із 23 країн світу, на ньому представлено 10 тисяч книжок, 10 % з яких — нові, у програмі —
700 заходів, котрі, ймовірно, відвідає 50 тисяч людей. Кількісно все йде по висхідній…

Тусівка довкола літератури
Перші Форуми були нагодою знайти
потрібну книжку, купити її дешевше
чи придбати те, що зацікавило випадково. Тоді ж почала спрацьовувати
реклама — такий-то відомий автор
видав те-то, переклали українською
такого-то — не проґавте! Тепер це вже
тижнева лихоманка — спіши, біжи,
купи (до того ж, варто зауважити, ціни
частенько не менші, ніж у книгарні) —
похвалитися кількістю придбаних книг,
які не відомо, чи до нового Форуму
й прочитаєш, модно. Маленька модель нашого світу, котрий перебуває
у стані марафонського інформаційного
бігу, тільки от не відомо, заради чого.
Мабуть, не дивно, що багато письменників намагаються написати нову
книжку за рік — до Форуму. Не видати до вересня новеньке — це вже
майже моветон. Бракує тексту? Що ж,
можна перевидати старе, бо ж народ спраглий нашого чтива, а також
хоче бути в епіцентрі закордонного
літературного буму — читати перекладені бестселери не через кілька
років, а вже. І ніби й нічого поганого
в тому нема — нагода бути почутим
потенційним читачем, часові межі стимулють творчість, але, мені здається,
невичитані сторінки, „сирі“ шматки
романів нашвидкуруч, нездорова
амбітність — шлях до одноразової
літератури і продовження зітхань над
укрсучлітом, або сучукрлітом (як кому
подобається, хоч від перестановки
складів, як і доданків, сума того, що
реально маємо, не міняється).

Зміщення акцентів із купівлі-продажу мало би відбутися завдяки тій
неймовірній кількості акцій, якими
переповнена програма Форуму. Щороку — нові форми зустрічей із читачем, нові підходи й збільшення годин
спілкування з митцями (творцями не
тільки за допомогою слова). Багато
відомих, культових імен, чимало із-за
кордону. І в той же час частина з них,
менш розкручених, але при цьому не
менш (а, може, й більш) цікавих залишається непочутими. Прикро прийти
на зустріч — і побачити практично порожню залу. Хоч, з іншого боку, можливо, про інтимно-творчі речі ліпше
говорити у нелюдній тиші…
Полегшити вибір (бо коли багато всього і ти губишся, куди ж іти, і,
врешті-решт, волієш не йти нікуди)
допомогло б, гадаю, групування подій
за такими категоріями як „письменники (зустрічі)“, „дискусії“, „спаринги“
тощо. Шукаєш у списку „свого“ автора
і дивишся, де ти його можеш перестріти. А щодо автора „несвого“, то
нехай би про нього було кілька слів,
можливо, найхарактерніших цитат із
його творів, і, прочитавши, зацікавившись, пішовши на зустріч, ти поповниш
список „своїх“ авторів.
Гортаючи „Потонулі в снігах“ Галини Пагутяк, натрапила на есе „Те,
що не має тіні“: „Щорічний Форум
видавців у Львові — це ніби дзеркало, у якому не відбивається стан
справжньої української культури.
Це — просто велика тусівка, де рікою

фотофакт

І

Форма вираження ― перфоманс

з 30 серпня до 11 вересня у рамках підготовки бієнале „Тиждень актуального мистецтва“ тривав єдиний фестиваль перфомансу в Україні
„Дні мистецтва перфоманс у Львові“.
Тема „Днів…“ цього року була означена як „Лабораторія міждисциплінарності перфомансу“. Його програму складали перфоманси, лекції,
зустрічі із митцями, виступи театрів сучасної пластики, майстер-класи
з контактної імпровізації, школа арт-критики та різножанрові проекти і
виставки. Разом із „Днями…“ проходив масштабний проект українськопольського культурного обміну „ArtNastup“.
Н. Я.

ллється розчинна кава і часом шампанське. Вульгарність починається
вже на брамі, де можна побачити
афішу про зустріч із „видатним українським письменником“ (письменницею). При вході — штовханина, яку
намагаються стримати охоронці. Із
року в рік — гори дитячих книжечок
з орфографічними помилками, бо
коли література стає бізнесом, немає
часу дбати про культуру мови. А ще
купи шпаргалок для юних ледарів,
а також книг для жінок бальзаківського віку на зразок „Как найти себе
мужа“ або „Как увеличить бюст“.
Усередині — безконечні вітрини
з економічною та юридичною літературою теж сумнівної якості, бо інакше
чому в нашій країні панують бідність
та беззаконня?
Тут ще можна побачити письменників напідпитку, котрі роздають
автографи чи навіть продають власні
книжки, намагаючись таким чином
наблизитись до читача. Хоча від читача
слід тікати, раз не відкидаєте тіні“.
Одна з постфорумівських статей, після розпачань, що тільки 20 %
українців прочитує 5 книжок на рік,
а решта — ще менше, завершується
таким висновком: „тому слід докладати максимальних зусиль, аби ми були
європейцями не тільки за рівнем доріг
чи туалетів, але й за кількістю прочитаних книжок“. Хотілося б уточнити — за
кількістю осмислених.
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. Людина, що не відрізняє кольори, переважно червоний
та зелений. 8. Механічні рухомі сходи. 10. Апарат для розмелювання кавових зерен. 11. Пристрій для автоматичного
керування літаком. 12. Відновлення в первісному вигляді
творів мистецтва, будівель, що були пошкоджені, зруйновані. 16. Складний цирковий номер. 18. Площина, обмежена
колом. 19. Назва міжнародного пролетарського гімну.
20. Глава католицької церкви й Ватикану. 21. Спортивний біг
з подоланням природних перешкод. 23. Розкішна квартира,
великі розкішні кімнати. 30. Найвища вершина Америки
в Південних Андах. 31. У Стародавньому Римі начальник
частини легіону, сотні. 32. Міфологічна країна, яку начебто
поглинув Атлантичний океан. 33. Давньоримська будівля
для видовищ з ареною посередині, навколо якої уступами
вгору розташовані місця для глядачів.
Вертикально:
1. Ріка в Чехії, на якій стоїть Прага. 2. Вид міцного бульйону з
м’яса. 3. Японське мистецтво складання букетів з живих або
засушених рослин. 4. Істота з людською головою і кінським
тулубом у давньогрецькій міфології. 5. Італійський фізик,
який за допомогою свого радіотелеграфа домігся сполучення через Ла-Манш і Атлантичний океан. 6. Вождь гунів,
держава якого, з центром у Паннонії, мала вплив від Кавказу
до Риму. 7. Високий дитячий голос у хлопчиків, відповідний
жіночому сопрано. 9. Показник чиєї-небудь популярності,
що визначається соціологічним опитуванням. 13. Ріка в Бурятії, на якій стоїть місто Улан-Уде. 14. Прибудова до будинку,
крита дахом. 15. Тонкий прозорий матеріал із целюлози,
непроникний для води і повітря. 17. Монета некруглої
форми. 18. Кисть руки з зігнутими і притиснутими до долоні пальцями. 20. Адміністративно-територіальна одиниця
у Запорозькій Січі. 22. Людина з дуже сильним голосом.

для львів’ян і гостей міста
Національний театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
12, 13 вересня — „Летючий голландець“ (опера).
Гастролі Донбас Опери. 18.00.
14 вересня — „Корсар“ (балет). 18.00.
15 вересня — „Чарівне кресало“ (опера). 12.00.

Національний академічний драматичний
театр ім. М. Заньковецької
12, 17 вересня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
13 вересня — „Віяло леді Віндермір“. 19.00.
14 вересня — „Криза“. 18.00.
15 вересня — „Пані міністрова“. 18.00.
16 вересня — „Viva Vеrdi“ (Люблінський музичний театр). 18.00.

Перший український театр для дітей
та юнацтва
15 вересня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 15.00.
17 вересня — „Загадки лісу“. 12.00.
18 вересня — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 12.00.

Будинок орґанної та камерної музики
14, 15 вересня — Орґанні та флейтові перлини композиторів
Європи. Ігор Мацелюх (флейта), Олена Мацелюх
(орґан). 17.00.
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24. Небесне тіло, що обертається навколо Сонця. 25. Вид
міського електротранспорту. 26. Багатий покровитель наук і
мистецтв. 27. Британський трансатлантичний пароплав, що
потонув, зіткнувшись з айсбергом. 28. Готель для туристів,
які подорожують на автомобілях. 29. Відокремлене іконостасом підвищення в церкві, де розташований престол.
Склала Христина ВЕСЕЛА

усміхніться
J

J

J

Першокласник повертається
1 вересня зі школи. Батько
питає:
― Чого ти навчився у школі?
― Я навчився писати!
― В перший же день? І що ж
ти написав?
― Не знаю, читати я ще не
навчився!

J

J

J

Студент щось накоїв і його
викликає декан:
― За це пофарбуєш вікна на
третьому поверсі.
Через 2 години приходить
студент і питає:
― А рами теж фарбувати?

J

J

J

Ідуть лісом фізик і математик. Раптом бачать ведмідь
суне.
Математик:

― Його швидкість така-то,
наша ― така-то, втікати
безнадійна справа, все одно
дожене.
Фізик:
― Об’єм його шлунка такийто, об’єм чоловіка такий-то,
йому й одного вистачить!

J

J

J

Дружина до чоловіка:
― Скажи, любий, у мене гарне
волосся?
― Гарне.
― А очі гарні?
― Гарні.
― А ніс?
― І ніс теж…
Раптом чоловік спохоплюється і підозріло запитує:
― Ти, що в дзеркалі не відображаєшся?

J

J

J

У шлюбну подорож Таня і Андрій поїхали в „Ашан“.
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суб’єктивні нотатки
ажуть, що найкраще вдається щось, чого не плануєш наперед, а вирішуєш спонтанно. Так і з подорожами:
Кі зовсім
коли вранці ти прокидаєшся, обираєш напрям і одразу вирушаєш — точно матимеш чимало сюрпризів
не лишиш собі можливості розчаруватися

На вихідні у літо
Ужгород…

…інтернаціональний

Зазвичай мандри в якесь нове місто
починаються з пошуків через інтернет, на що там варто подивитися, що
скуштувати, куди завітати. Наша подорож в Ужгород тривалий час була
просто мрією вирватися кудись за межі
роботи-обов’язків-буднів-тощо. Але
почалася вона так раптово, що не те що
плану поїздки, а й очікувань скласти
не вдалося. Відтак і про ресторан „Венеція“ в збірці Андрія Любки „Кілер“
(„Вперше я побачив її у ресторані „Венеція“ на березі Ужа“) читаю опісля…
Тим більше, що вранішній автобус
вирушає зі Львова о 6:45 — тут би
прокинутися встигнути. Враховуючи
час у дорозі (понад 5 годин), шкода
марнувати день на рух до пункту призначення, тому не відкладаємо старту
на 10:05 або й 14:05, а переборюємо
сон, намагаючись усе ж помилуватися
краєвидами (інакше чого то їхати автотранспортом?).
Враження від міжнародної траси
Київ-Чоп (недавно ремонтували) та від
суперкомфорного „Еталона“ упустимо.
Зразу до Ужгорода. Коли після доволі
прохолодного львівського ранку виходимо на автовокзалі в столиці Закарпаття, розуміємо, про яку саме Західну
Україну говорили синоптики, коли прогнозували справжнє літо до середини
жовтня. Хоч яким банальним здається
означення „сонячне Закарпаття“, у цій
ситуації воно найточніше.

Однак розміщення готелю так близько до центру — однозначна перевага.
За кілька хвилин натрапляємо на площу Шандора Петефі. Його пам’ятник
не просто камерний, він, сказати б,
дрібний. Але в овальну площу вписується.
Ще кілька метрів — і ось нарешті
той Ужгород, який ми шукали: затишні
бутіки, готельчики, кам’яний брук.
І те, чого так бракує Львову, — річка!
Уж перетинає масивний міст. Якщо
стояти на ньому скраю, відчуваєш
коливання від кроків сотень пішоходів. Автомобільний міст на кількасот
метрів далі. Новомодна традиція
в день весілля чіпляти на поруччя
моста замок із іменами подружжя,
очевидно, зародилась тут недавно —
металевих „колодок“ не так багато.
Серед них трапляються й оригінальні
(на фото), деякі викликають усмішку
(Паша + Славка — хто з них чоловік,
а хто жінка?).
Вздовж Ужа — рибалки з вудками.
Багатого вилову ні в кого з них не видно,
зате під самим мостом цілі зграї чималих форелей стоять собі проти течії.
На протилежному березі — пішохідна та велосипедна частина
Ужгорода (велопарковок, здається,
більше, ніж у Львові). Якщо хтось
думає, що Львів — це суміш різних
народів і національностей, значить,
він не був в Ужгороді. Тут не тільки
вулиці, площі, пам’ятники пов’язані
з угорцями, словаками, українцями
(найстарше дерево позначене табличкою „Ясен Масарика“), представників
усіх цих націй можна легко зустріти
на вулицях міста. В храмах у різний
час служби Божі кожною з цих мов,
а в греко-католицькому храмі ще
й старослов’янською. Філармонія розміщена в колишній синагозі.
В суботу дорогою до замку натрапляємо на українські хрестини (в Катедральному греко-католицькому
соборі), єврейське весілля, циганське
(очі не ріже лише традиційне біле
вбрання нареченої, її ж ровесниці — у яскравих пишних сукнях, до
яких зовсім не пасує взуття в іншій
кольоровій гамі, всім їм — не більше

…літній
Навпроти автовокзалу в Ужгороді знаходиться залізничний вокзал. Тому
який би вид транспорту (крім власного) ви не обрали, однаково потрапите

[•]

Замки на поруччях моста

[•]

Пішохідний міст через Уж

на ту саму вулицю Станційну (тільки
сама будівля залізничного вокзалу —
це тепер площа імені Кірпи). Традиційно прилегла до вокзалів територія
рясно „заселена“ таксівками, не бракує й „улюблених“ маршруток. Але
якщо дорога недалека (до центру міста
хвилин 15 – 20 пішки), багажу нема,
а сонце після львівського дощу — приємно-ніжне, можна і прогулятись.
Навігатор прокладає три шляхи. Звісно ж, обираємо найкоротший. Навряд чи
такий Ужгород є в путівниках чи в маршрутах туристично-екскурсійних агенцій.
Гостям показують історичні будівлі, причепурені вулички, музеї і замки (якщо є),
ресторани і кав’ярні. А вулиця Станційна
в протилежний від центру бік — це обшарпані паркани, подзьобаний часом
і негодою асфальт, бродячі собаки і люди
в робочому одязі та з заклопотаними обличчями. Вулиця Грушевського — це вже
подоба цивілізації, хоч багатоповерхівки
та тротуар, на якому відчуваєш кожен
камінець через підошву, не надихають
на тривалу прогулянку.
Оперативно знаходимо готель, у якому заброньовано номер (бо ж хочеться
вже якнайшвидше шукати той справжній Ужгород), знаходимо мапу (гм, хоч
щось у номері тішить, крім дерев’яних вікон, бо лише один набір рушників і фен
потужністю 1000 Ват, який принесли
на вимогу, примушують засумніватися
в якості сервісу, особливо враховуючи,
що інших мешканців не видно…) —
і гайда з цього багатоповерхового міста.
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15-ти), а в музеї під відкритим небом
(схожий на наш Шевченківський гай,
але значно компактніший і чепурніший) — українське.

…винно-гастрономічний

Світлини Тетяни Пасович

У кав’ярнях, бістро, піцеріях нас здебільшого зустрічають російською, але
одразу ж переходять на українську.
Більшість барменів і офіціантів із такою ж легкістю відповідають угорцям,
словакам, словенцям. Практично
в усіх закладах є страви з угорської
й закарпатської кухні. Чимало страв
із квасолею, на сметані. З оригінальних напоїв — фріч (сухе червоне
вино, розбавлене газованою водою,
подають із льодом). І чи не на всіх
дверях обіцяють вільний Wi-Fi, що,
як показав досвід, не означає, що він
там справді є.
Ну, і яке ж може бути Закарпаття
без вина? На базарі домашнє продають у пластикових пляшках. Щоправда, у вересні вибір недостатньо
широкий, бо минулорічне „вже упіли“,
а молоде ще „не укісло“ (наголос на
перший склад). Зате винороби, які
виготовляють напій у промислових
масштабах, охоче запропонують завітати на дегустацію. Очевидно, інтернет
підкаже чимало таких місць, але без
його допомоги і недалеко від центру
ми знайшли дві точки дегустації.

[•]

Під ясеном Масарика

В Ужгородському замку вам запропонують 6 сортів вин за 45 гривень,
у центрі — 7 за ту ж ціну. В бокал наливають 40 мл, тому для дегустації
такої кількості хмільного напою забагато, краще взяти один кошик на двох.
Обираємо авторську дегустаційну
залу — тобто тут можна скуштувати
творіння приватного винокура. Спускаємось у півпідвальне приміщення. По
периметру зала заставлена пляшками
„Шардоне“ зі всього світу. Відтак поки
бармен готує дегустаційний кошик,
розглядаємо колекцію. Дегустують
вина від сухого до десертного, від
білого до червоного, смак між різними сортами перебивають сиром. Як
шанувальники сухих вин, врешті-решт
найвищим балом оцінюємо … вермут.
В авторському виконанні він настояний на полині та інших травах.

…історичний
Про те, що в Ужгороді є замок (справжній, не віртуальний), знають, мабуть,
усі. А от що поряд із ним — аналог
нашого Шевченківського гаю, я не
чула. Спочатку вирішили оглянути таки
замок. Касирки на вході приязні, оплативши фотографування на території,
чуємо „акційну пропозицію“ — квитанція дійсна і для приміщення.
У будь-якому замку передовсім
приваблюють мури. На відміну від
Мукачева, де пагорб під замок насипали, Ужгородський замок на природній
вершині. Відтак висота менша, видно
не так далеко. Але панорама з гори на
місто завжди вражає.
Потім відвідувачі мандрують замковими залами та казематами (тут
знарядь тортур значно менше, як
в Олеському замку). Чорні киці — то
особливі „експонати“. Їх тут аж три,
одна годує чотирьох кошенят, викликаючи замилування всіх дівчат, які фотографуються з пухнастим сімейством
ще до того, як піти оглядати виставки.
Експозиції замку доволі різноманітні: тут і археологічні знахідки,
і музичні інструменти, і традиційний
одяг Закарпаття, і вишивки, й ікони,
і зброя, і фауна краю, в коридорах
є й виставки сучасних фотомитців.
Поки це все оглядаємо, робочий день
встигає завершитись. Але на територію музею народної архітектури
і побуту відвідувачів пускають. Якщо
відверто, то набагато комфортніше
зазирати у віконця древніх хатинок
(фіранки завбачливо розсунуті), аніж
заглядати у двері під пильним оком
не завжди привітних доглядальниць
(це я з досвіду Шевченківського гаю).

[•]
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Перелаз-перелаз від сусіда до нас…

Та один „господар“ таки на робочому
місці — зручно вмостившись на стільці
на ґаночку, біля одної з перших хатинок дрімає великий кіт. Погладитись не
дозволяє — тікає. Серед українських
хаток натрапляємо й на румунські,
угорські. Всі вони так помітно різні. Перелази, здається, — характерна риса
лише українських будиночків.

…недільний
Якщо колись я загублюсь у календарі, вже знаю, що робитиму: поїду
в Ужгород, вийду на Театральну площу
й чекатиму. Недільний ранок тут геть
інший, як у решти днів. Його я впізнаю
одразу. Тут завжди людно, гамірно,
але в недільний ранок усі люди якісь
особливі. Вони урочисті, святкові, поіншому гамірні. Може, це тому, що
завершується літо, може, через те, що
починається школа й університет… Але
така неділя — це щось тепле і рідне.
Мабуть, з понеділка в Ужгороді
почалась буденна метушня, на цілих
9 місяців — до наступного літа. Для
школярів і студентів стартував навчальний рік. Здебільшого завершився
сезон відпусток. Але і в буднях завжди
є світлі плями. Студентів Ужгородського національного університету афіша
запрошувала на концерт святкувати
початок навчання під відкритим небом. Крім усіх інших, співати мав гурт
„Rock-H“, дуже люблений у Львові.
Але нам зовсім в інший бік. І цей
напрям виявляється не по дорозі
з літом. На перевалі хмарно, у Сколе
дощ, далі — узагалі злива. Що ж, чи
нам звикати? Тим приємніше вибратися наступного разу в якесь чергове
літо, правда?
Тетяна ПАСОВИЧ
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Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках
(чорно-білий друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

1/8 1/16

450
350

220
250

110 50
200 150

24
100

Примітка: непряма реклама,
ювілейні та інші статті на замов
лення — 50% від тарифів.
На обкладинці (остання сторінка,
повноколірний друк)
Частина
шпальти
Площа, см2
Ціна, грн.

1

1/2

1/4

450
500

220
350

110
250

Виготовлення рекламного блоку
на замовлення
Незалежно від місця розміщення і
розміру:
• реалізація ідеї замовника з
використанням матеріалів замовника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при
пошуку матеріалів редакцією —
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника редакцією до виготовлення кінцевого
зразка — 350 грн.
Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох
публікацій – 10% від суми замовлення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

Запрошує Народний Дім „Просвіта“
Шановний першокурснику! Якщо маєш бажання розвивати свої творчі
здібності, запрошуємо Тебе долучитись до колективів художньої самодіяльності.
В Народному Домі „Просвіта“ Національного університету „Львівська
політехніка“ працюють такі колективи:
• народний симфонічний оркестр;
• народний ансамбль бандуристок „Заспів“;
• народний ансамбль танцю
„Вірність“;
• народна хорова капела студентів „Гаудеамус“;
• народний камерний вокальний
ансамбль „Аколада“;

• народний духовий оркестр;
• народний театр-студія
„Хочу“;
• камерний оркестр
„Поліфонія“;
• шоу-балет „Аверс“;
• ансамбль естрадної пісні;
• ансамбль бального танцю;
• „Студія рідного слова“.

Наша адреса: вул. Карпінського, 8 (26 корпус, комбінат харчування),
5 поверх ― Народний дім „Просвіта“ Національного університету
„Львівська політехніка“.
Докладніша інформація за телефоном 258-22-90 з 10.00 до 18.00.

експрес-оголошення
Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Цикваса Юрія Сергійовича;
утрачений студентський квиток № 08386355,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Явної Марти Степанівни;
утрачений диплом ДМ № 014533, виданий
Державним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Батенька Петра Васильовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Кревного Юрія Валентиновича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Жмака Віталія Вікторовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Абрамчук Юлії Сергіївни;
утрачений студентський квиток № 1205345,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Голубки Христини
Русланівни;
утрачений студентський квиток № 1009022,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Котилюка Михайла
Юрійовича;
утрачений студентський квиток № 08851062,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Онисько Аліни
Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Широкої Анни Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карпінської Оксани Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мбонга Франка Гері;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Малетич Тетяни Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Михайліва Максима
Миколайовича;
утрачену залікову книжку № 1217031, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Діжака Олександра Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сергійчук Анни Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бартківа Юрія Ігоровича;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на
ім’я Олійника Валерія Івановича;
утрачену залікову книжку № 1102310, видану
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Васьківа Ростислава
Ярославовича;
утрачений студентський квиток № 08387126,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Твердохліба Ярослава Ігоровича;
утрачений студентський квиток № 0849157,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Стефанишин Соломії
Ігорівни.
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Краєзнавчий центр
„Паломник“

МНОГАЯ ЛІТА!

при Фонді св. Володимира запрошує
в цікаві подорожі на осінь 2013 р.

Колектив Інституту інженерної
механіки та транспорту Національного університету „Львівська
політехніка“ щиро вітає із днем
народження та гарним ювілеєм
спеціаліста деканату

Тетяну Миколаївну ГУСАК.
Чудовий і незамінний працівник, ангел хоронитель
студентів, прекрасна Жінка! Такі, як Ви, рятують Світ
добротою, красою і працею.
Календар розкрився на сторінці,
Де здавна знайоме нам число,
Кожний рік ми цій чарівній жінці
Несемо сердець своїх тепло.
Щиру вдячність за добро, за ласку,
За хороші всі діла,
І за ту любов, що вона часто
Віддавала, а не берегла.
Кажуть: „Хто віддав — той став багатим,
Хто зберіг — навіки загубив“.
Хочем ми сьогодні побажати,
Щоб і Вам добро усяк робив.

15 вересня ― Гошів. Літургія. Огляд Святої Гори.
Відвідання жіночого монастиря. Огляд Болехова.
22 вересня ― Екскурсія по трагічних місцях Львова.
28-29 вересня ― Рівне, музей Уласа Самчука.
Пересопниця ― культурно-археологічний центр.
Дермань. Острог. Межиріч.
6 жовтня ― Городок, огляд міста. Бортятин, музей
Ігоря Антонича. Судова Вишня.
13 жовтня ― Зашків, музей Є. Коновальця. Крехів.
20 жовтня ― Белз. Потелич. Жовква.
27 жовтня ― Звенигород. Свірж. Галич. Рогатин.

Редакція тижневика „Аудиторія“ висловлює
подяку за матеріальну підтримку Українському
товариству інженерів Америки (Філадельфійський відділ) та зокрема випускникові Львівської
політехніки Нестору Смолинцю.

Колектив кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Інституту інженерної механіки та транспорту
Львівської політехніки висловлює глибоке
співчуття старшому лаборанту кафедри Еріці Андріївні Павляк з приводу тяжкої втрати — смерті найріднішої людини — матері

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру (до 30
слів) — 70,00 грн.;
• комерційного характеру (понад
60 слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи —
10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;

• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох
публікацій — знижка 10% від суми
замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку
на додану вартість.

Олександри Степанівни.

Крайній термін подання оголо
шення — десять днів до виходу
газети.

Колектив Навчально-наукового інституту
післядипломної освіти Львівської політехніки висловлює щирі співчуття спеціалісту
деканату базової вищої освіти за скороченими термінами Наталії Павлівні Коваль у
зв’язку зі смертю
матері.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.
Тел. (0322) 258-21-33
http: //www.audytoriya.lviv.ua, e:mail: info@polynet.lviv.ua

О С В І Т Н І Й

С Т УД Е Н Т С Ь К И Й

Засновник і видавець — Національний
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність —
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження —
загальнодержавна. Ціна — 2,0 грн.
Кольороподілені фотоформи виготовлено
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. №130943.
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Редакція залишає за собою право літературного
редагування, скорочення текстів.
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