освітній студентський тижневик
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Цитати ХХ Форуму видавців
Олександра Коваль, президент ГО „Форум видавців“:

„Книжка завжди буде тим, що найбільше потрібне людям“
Книжка дедалі більше й більше переходить
у віртуальний простір. Зараз ще ніхто не може
передбачити, як це відіб’ється на культурних
подіях. Але я думаю, якою б книжка не була —
кам’яною, паперовою чи в он-лайн, вона все ж
залишиться тим, що найбільше потрібне людям.
Хоча, на жаль, спостерігається загальноукраїнська тенденція — люди менше читають. Щоб

подолати її, зусиль самого Форуму замало. Ми
мусимо всі об’єднати свої сили: треба, щоб
батьки читали дітям, зробили читання способом життя, щоб у бібліотеках було достатньо
книжок, щоб книжка стала популярна і доступна.
Це довга й наполеглива праця різних установ,
інституцій. Але без читання неможливе життя
у сучасному світі.

Володимир В’ятрович, історик, дослідник українського визвольного руху та карально-репресивної
системи СРСР, старший науковий співробітник НУ „Києво-Могилянська академія“:

„Українських книжок побільшало і вони стали якісніші“
Вражає щорічне зростання: більше відвідувачів, більше вибору…
Мені здається, що визрів уже час для
якогось якісного стрибка — на інше
приміщення чи інший формат. Саме цьогоріч видно, що
в такій формі розвитку Форум досягнув своєї „стелі“ і потрібно виходити на новий етап.
Зросли рівень та кількість української книжки. Є дуже
багато якісної наукової української літератури, а за останні
роки з’явилася й науково-популярна література. Думаю,
це відбувається і завдяки Форуму, бо в Україні видавничий

цикл залежить від цієї події. Адже видавці намагаються
встигнути, щоб тут презентувати свої найновіші видання.
Відповідно нашу літературу починають знати і за кордоном. Наприклад, „Музей покинутих секретів“ Оксани
Забужко вийшов чеською, німецькою, польською, англійською (був визнаний одним із кращих бестселерів Східної Європи). Мені приємно, що цього року і моя книжка
вийшла в перекладі польською мовою. Світ поступово
відкриває для себе Україну. Думаю, що чим більше буде
виходити якісної української літератури, то цікавішою вона
буде для світу.

Януш Леон Вишневський, польський письменник,
який працює програмістом у Німеччині, автор „Самотності в мережі“:

„Читання — приємна залежність“
Книжка для мене є приємною залежністю, другою після вина. Але молодь читає мало — люди у віці
21 – 25 років, як я дізнався, не прочитують за рік жодної книги. Я розумію, що є інтернет, журнали,
газети, але така статистика — це трагічно. Тому в Польщі на фейсбуці жінки створили спецпрофіль
для заохочення читання, гаслом якого є „Якщо ти не читаєш книжок, я не йду з тобою в ліжко“.
Кількість читаючих чоловіків після цього зросла. На жаль, я маю дедалі менше й менше часу на читання художніх книг,
бо мушу багато читати у своїй професійній галузі. Але я читаю одночасно чотири книги різними мовами, щоб не забути
німецьку, англійську, польську, вивчити російську і не покладатись на перекладача. З українських авторів я читав Андруховича і Тараса Шевченка.
Дмитро Капранов, український
письменник, видавець, публіцист:

„На Форумі можна жити“
Ми з братом встановили власний рекорд: особисто продавали й підписували на Форумі по 700 – 800 примірників
„Ілюстрованої історії України“ в день —
за 30 секунд продавали одну книжку.
Форум росте — насичується не випадковими презентаціями,
а системними подіями; сюди їдуть шановані люди: відомі
філософи, критики, літературознавці, літератори зі світовими
іменами. Відчувається, що українська література нарешті набрала світового контексту. В структурованому світі Форуму
можна приємно подорожувати, сюди хочеться повертатися,
бо тут можна було б навіть жити.

Зигмунт Мілошевський, польський
письменник і журналіст:

„Такі дитячі книжечки
рідко зустрінеш“
У Львові я втретє, бо це третя моя
книга, перекладена українською.
Я закоханий у це місто з власним характером. На мою думку, воно краще
від Кракова. Львівський Форум зачаровує тим, що, на щастя,
не перетворюється на бізнес-подію, а лишається великою
книгарнею. Автори можуть вільно спілкуватися з читачами,
герої наших книг оживають. А яка тут дитяча література!
Я щоразу привожу з Форуму українські книжечки для своїх
дітей, бо такі ілюстрації, таке гарнесеньке оформлення рідко
зустрінеш у європейських книгарнях.
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знакова зустріч

Блаженніший Святослав поблагословив
політехніків
инулого тижня, а саме 10 вересня, політехніків поблагословив
Верховний архієпископ Української
греко-католицької церкви Святослав
(Шевчук). Зустріч із молоддю, працівниками університету та громадою
міста відбувалася з нагоди Року віри.
Організував захід Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків
з діаспорою.
Представила гостя директор МІОК
Ірина Ключковська, наголосивши, що
особливо важливою є думка Патріарха
про розбудову українського світу.
У своєму вітальному слові ректор
Львівської політехніки професор Юрій
Бобало, зокрема, підкреслив слова
Патріарха Йосифа Сліпого: „Віра і наука — два крила людського духу“.
Студентки у народному строї привітали довгоочікуваного гостя хлібом
і сіллю, а у виконанні Народного чоловічого хору „Орфей“ під керівництвом
Володимира Вівчарика прозвучали
молитви.
Зустріч, незважаючи на величезну
кількість людей, відбувалася в урочистій і водночас дуже родинній атмосфері. Святослав Шевчук передовсім
наголосив, що прийшов на цю зустріч

Світлина Наталії Павлишин

М

як приятель, як звичайний християнин
та закликав усіх до розмови.
Патріарх поділився роздумами про
проповідь Папи Франциска під час свого першого після обрання на найвищий
духовний престол візиту до Латинської
Америки, де в Ріо-де-Жанейро відбувався всесвітній День молоді (взяли
участь майже 3 млн. молодих людей).
Як наголосив гість, тема, якої торкнувся в той день Папа, є актуальна і для
українського суспільства:

— Те, що перший візит був саме
до молоді, — дуже знаково. Він наголосив, що хотів зустріти молодь у її
соціальному контексті. Так і я хотів
прийти туди, де ви є. Тоді Папа говорив про сучасну культуру, назвавши
її дуже цікавим терміном — „культура відкинення“ (не просто „відкинення“, а „викинення“). Сьогодні
та культура „викидає“ на смітник
Закінчення на 10 с. →

у межах форуму видавців

Ц

Бібліотека ХХІ століття

ього року традиційна вже п’ята
міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми
діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства“, яку Науково-технічна бібліотека Львівської
політехніки проводить щовересня,
відбулася в межах ювілейного ХХ
Форуму видавців.
Відкриваючи пленарне засідання,
директор НТБ Олександр Шишка звернув увагу на широке представництво
учасників, яке постійно збільшується:
колеги з Польщі (з бібліотек Лодзької
і Краківської політехнік, Варшавської
політехніки, Ягеллонського університету, Гданського, з Познаня, Щеціна),
Росії, Голландії, Азербайджану, Чехії,
різних міст України (з Кривого Рогу,
Харкова, слухачі з Луганська).

Заступник директора НТБ Львівської політехніки Наталя Кунанець додала, що останнім часом надсилають
більше доповідей, ніж може приїхати
учасників. За роки проведення конференції налагодилася дуже добра
співпраця з бібліотекою Вернадського.
Олександр Володимирович вручив
подяку дистриб’юторській компанії
ABE/IPS, яка надала доброчинну допомогу в інноваційному розвитку
бібліотеки. Подаровані комп’ютери
вже використовують, до того ж навіть
на секційних засіданнях конференції.
Проректор із науково-педагогічної
роботи Анатолій Загородній продемонстрував присутнім збірник тез
першої конференції — утричі тонший
за новий:
— І справа не в більшій кількості
використаного паперу чи друкованих
знаків, а в якості опублікованих мате-

ріалів, у глибині досліджень, — наголосив Анатолій Григорович. — Бібліотека
Львівської політехніки впродовж своєї
історії завжди виконувала роль інформаційного центру навчального процесу. Останнім часом науково-дослідна
робота в нашій бібліотеці набула
поступального розвитку. Крім традиційних тем, які розкривали фонди
бібліотек, досліджується бібліотечна
інфраструктура Галичини, проводяться
прикладні дослідження, спрямовані
на вивчення інформаційних можливостей для підвищення задоволення
інформаційних потреб користувачів
бібліотеки.
— Бібліотека показує досягнення
науковців університету, — доповнив
проректор із наукової роботи Зорян
Піх. — Чому науково-технічна бібліоЗакінчення на 5 с. →
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акценти

Говорити про книжки, мовчати, говорити знову…
е не вивітрився зі Львівського
палацу мистецтв запах книжкових сторінок, не весь обгортковий папір від них вивезли на сміття… Та вже
навіть з віддалі тих кількох днів можна узагальнити, що ювілейний Форум
видавців відрізнявся від своїх попередників хіба кількістю, масштабністю і розконцентрованістю заходів по
місту, що утруднювало потрапляння
всюди, куди б хотілося. Решта — як
звично: урочисте відкриття, стоси
книг (дорогих!), круглі, але із гострими, дискусійними питаннями „столи“,
вечори і ранки з улюбленими, але не
до кінця знаними письменниками…
Неофіційним стартом двадцятого тижневого книжкового марафону стала
лекція всесвітньо відомого соціолога
та філософа Зиґмунта Баумана „Невелике доповнення до довгої історії
соціальної історії часу“. Присутні мали

Світлина Наталі Яценко

Щ

змогу замислитись над точковістю нашого часу, особливостями сучасного
спілкування, зокрема віртуального,
і шкодою надміру інформації. На офіційному відкритті Форуму вже йшлося
більше про книгу як таку, необхідність
її популяризації і способи, сподівання
на покращення книговидання, адже
торік, за словами заступника голови
Державного комітету телебачення

і радіомовлення України Анатолія
Мураховського, на кожного з нас припадало лише 1,4 виданої книжки.
Оскільки країною-гостем Форуму
видавців цього року стала Польща, найбільше поважних гостей
було з неї. Міністр культури і національної спадщини Республіки
Польща Богдан Здроєвський висловив переконання, що книга — це
космос, це свобода й можливість
зрозуміти інших. Важливо, зауважив
він, що форумівські заходи приділяють увагу не тільки авторам,
а й бібліотекарям, ілюстраторам —
усім, хто має стосунок до книги.
Надзвичайний і повноважний посол
України у Польщі Маркіян Мальський
зазначив, що Львів завдяки Форуму
є джерелом духовної наснаги для
українців, а польсько-український
Закінчення на 12 с. →

наукові зустрічі

Українські вчені обмінялися досвідом

У

мальовничій місцевості під назвою Розтоки біля Крживоклату
(Чехія) відбулася чергова конференція
„Обчислювальні проблеми електротехніки“. Впродовж трьох днів учені
й аспіранти з Чехії, Словаччини, Польщі, України, Німеччини та Росії обмінювалися досвідом щодо математич-

ного та комп’ютерного моделювання
процесів електро- та радіотехнічних
систем та електронних пристроїв.
Українську делегацію у складі 11 осіб
очолював ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало. Наші
науковці представили 9 доповідей,

результати яких рекомендовано конференцією до опублікування у фахових журналах Akta technika (Чехія),
Przegląd Elektrotechniczny (Польща),
СРЕЕ (Україна). Велике зацікавлення
викликала доповідь, яку виголосив доцент кафедри теоретичної та загальної
електротехніки ІЕСК Орест Гамола. Доповідь було присвячено
діагностиці дефектів провідних середовищ шляхом електромагнітного
сканування. Автор доповіді отримав пропозицію
щодо наукової співпраці
з Регіональним центром
інноваційних досліджень
міста Пілзня.
Окрім наукових доповідей, під час конференції налагоджено наукові
контакти з російськими
науковцями (м. Іваново),
а також розпочато перемовини щодо співпраці
Львівської політехніки
з Технічним університетом Праги.
Петро СТАХІВ,
завідувач кафедри ТЗЕ
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коротко

Світлина Тетяни Пасович

Бібліотека ХХІ століття

→ Закінчення. Початок на 3 с.

тека? Бо в сучасному суспільстві це не
лише місце, де зберігаються наукові
здобутки, а й широко використовується технічний прогрес.
Зорян Григорович закликав не протиставляти бібліотеку й сучасне інформаційне середовище. Для успішної
роботи над науковими розробками,
дослідженнями має бути правильне
інформаційне середовище — продуктивне, доступне.
Як розповіла заступник директора
НТБ Наталя Кунанець, учасники продемонстрували високий науковий рівень.
Зокрема, молоді учасники засідали
в окремій секції, позаяк ділилися результатами тривалих наукових досліджень:
— Якщо в перші роки проведення
наших конференцій брало участь як
доповідачі 5 – 7 наших працівників,
то цього року представлено понад
25 доповідей працівників НТБ. П’ять
випускників бібліотечного факультету
бакалаврського рівня, завершивши
своє навчання захистом бакалаврських робіт, на їх основі підготували
доволі цікаві виступи на конференції.
Це достатньо вагомий здобуток як для
нас, так і для гостей, які змогли дізнатися про досвід нашої роботи. Крім
цього, деякі доповіді, які виголосили
цьогоріч наші працівники, знайдуть
своє продовження в дальших наукових дослідженнях. Тобто це не сталий
ресурс, а такий, який розвиватиметься, триватиме в дослідженнях.
Працівники НТБ Львівської політехніки не лише ділилися власним досвідом, а й запозичували його в колег.
Наприклад, відома в бібліотечному
світі провідний науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ Олена Володимирівна
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Воскобойникова-Гузєва, побувавши
в багатьох бібліотеках світу, розповіла про систему обслуговування в них,
особливості роботи не з теоретичних
позицій, а з практичних, зокрема,
розповіла про те, які інновації застосовують бібліотеки у світі.
— Польські колеги також подали
нам багато родзинок, які ми проаналізуємо і багато чого спробуємо
запровадити в практику роботи нашої
бібліотеки, — додала Наталя Едуардівна. — Зокрема, це моменти, які
стосуються методів вивчення потреб
користувача. Ми проводимо соціологічні дослідження, але наші колеги
зі сусідньої держави мають у цьому
напрямі дещо більший досвід. Зараз
польські бібліотеки, як вони кажуть,
зазнають революції, тобто у них відбувається, виходячи з реалій і вимог
сьогодення, зміна не лише в обладнанні, програмному забезпеченні,
а змінюється організаційно сама
структура бібліотеки, щоб вона була
зручніша і сприяла ефективнішому
забезпеченню інформаційних потреб
користувачів.
Цікавий польський досвід щодо
проведення так званих бібліотечних
ночей напередодні сесії: приходять
студенти і впродовж цілої ночі мають
можливість скористатися паперовими
інформаційними джерелами, підготуватись до сесії. Деякі українські колеги
пробували запозичити такий досвід,
але їм так не вдавалося.
За словами директора бібліотеки
НаУКМА Тетяни Ярошенко, яка відвідує
багато різних конференцій та бібліотек,
конференція НТБ Львівської політехніки — третя за рейтингом в Україні.
Тетяна ПАСОВИЧ

Сьогодні, 19 вересня, у VI навчальному корпусі Львівської політехніки
компанія Bosch відкриває сучасний
навчальний центр. Про це повідомляє прес-служба Львівської політехніки. Академія Bosch буде у двох
навчальних аудиторіях: в одній
проходитимуть теоретичні заняття,
в другій — практичні. Розробкою
навчально-методичних матеріалів
займалися провідні викладачі університету, які пройшли спеціальну
підготовку й отримали сертифікат
Навчального центру Bosch у Києві —
провідного українського осередку
з підготовки кадрів у сфері сервісного обслуговування автомобілів, а також у професійних тренерів компанії
Bosch. Навчатися в Академії зможуть
не лише студенти Політехніки, для
яких передбачений курс тривалістю
2 – 3 місяці залежно від спеціалізації,
а й зовнішні фахівці.
Кількість молодих науковців в Україні
зменшилася, інформує прес-служба
Молодіжної Ради при Кабінеті Міністрів. У першому півріччі 2013 року
виконанням наукових та науковотехнічних робіт займалося майже
125,4 тис. працівників, зокрема,
16 тисяч кандидатів наук, які передусім є молодими науковцями. Порівняно з минулим роком кількість цих осіб
зменшилася на 2,3 %, — повідомила
член Молодіжної Ради Анастасія Сабова. За її словами, зростання кількості
молоді, яка займатиметься науковою діяльністю, можлива за умови
оптимізації мережі вищих навчальних
закладів та створення потужних наукових центрів.
Коледжі та технікуми виведуть із
системи вищої освіти. Про це під час
виступу на зустрічі членів Міжнародної організації роботодавців з Європи
та Центральної Азії сказав перший заступник міністра освіти і науки Євген
Суліма. За його словами, сьогодні
МОН активно працює над законопроектом „Про професійну освіту“, який
покликаний модернізувати систему
професійної освіти та підняти її престижність серед молоді. Відповідно до
нового законопроекту, у системі вищої
освіти України залишаться лише університети та академії, а всі коледжі,
технікуми та інші навчальні заклади,
які здійснюють підготовку молодших
спеціалістів, перейдуть до системи
професійної освіти.
За матеріалами інформагенцій
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Актуальні проблеми космічних досліджень

В

Євпаторії, за підтримки
Державного космічного
агентства України та Національної академії наук України, 2 – 6 вересня відбулася
XIII Українська конференція
з космічних досліджень,
організована Інститутом
космічних досліджень НАН
України, ДКА України і Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗВ).
В роботі конференції взяло участь 220 фахівців із
провідних наукових центрів
України, а також із Росії, Білорусі, Казахстану, Польщі та
Румунії. В межах конференції
відбулося засідання російсько-української робочої групи (за участю фахівців ДКАУ
та Федерального космічного
агентства „Роскосмос“), на
якому мова йшла про співробітництво в космічній сфері,
стан виконання спільних програм, перспективи використання засобів НЦУВКЗ тощо.
На конференції також обговорено актуальні проблеми

космічних досліджень, результати виконання проектів
Загальнодержавної космічної
програми на 2013 – 2017 роки,
а також програми НАН України з перспективних космічних
досліджень. У рамках конференції працювало 5 секцій та
6 тематичних підсекцій, де
виголошено 27 пленарних
та 146 секційних доповідей,
представлено 28 стендових
доповідей, проведено дискусії та круглі столи з актуальних
тем, а також робочі наради
з поточних та перспективних
проектів. Учасники конференції мали змогу ознайомитися
з новими виданнями з космічної тематики. За результатами роботи конференції,
ухвалено спільне рішення.
У роботі конференції від
Львівської політехніки брали участь і виступили з доповідями професор Степан
Савчук та доцент кафедри
вищої геодезії та астрономії ІГДГ Любов Янків-Віт
ковська.
— Такі конференції цікаві
жвавими дискусіями, — каже

Любов Янків-Вітковська, —
адже тут зустрічаються вчені
високого рівня. Наша доповідь із Степаном Григоровичем викликала найбільш
жваве обговорення (ми працюємо над дослідженнями,
що стосуються використання
GNSS-технологій у задачах
моніторингу іоносфери). Ця
робота десь перетинається
з проектом „Іоносат-Мікро“,
тому приємно, що вона зацікавила багатьох учених
з інших лабораторій, адже
алгоритм, який ми запропонували, є досить оригінальний. А те, що нас підтримали
солідні науковці-практики,

котрі займаються створенням космічних апаратів для
проекту „Іоносат-Мікро“,
додає ще більшої наснаги.
До слова, Львівська політехніка є одним із членів
команди, дослідження якої
використовують у проекті.
Крім цього, нам запропонували використовувати
дані досліджень космосу як
у навчальних програмах, так
і для популяризації науки про
космос. Оскільки ми мали
багато зустрічей і перемовин
із різними науковцями, то
сподіваємося, що нас запросять до участі в міжнародних
проектах.

академічні читання

Пам’яті Корнія Товстюка

В

актовій залі головного корпусу
Львівської політехніки 13 вересня
відбулися академічні читання пам’яті
члена-кореспондента НАН України,
доктора фізико-математичних наук,
професора, двічі лауреата Державної
премії України в галузі науки і техніки
Корнія Товстюка, який відійшов у засвіти в 2004 році.
Вітаючи учасників та організаторів
читань, перший проректор університету професор Володимир Павлиш
зазначив, що Корнію Денисовичу за
життя були притаманні талановитість
науковця і педагога. Він створив потужну наукову школу в галузі напівпровідникового матеріалознавства,
підготував низку докторів та кандидатів технічних наук, які нині працюють
у багатьох вишах України і поза її межами, мав 40 авторських свідоцтв та
патентів. Саме завдяки його ініціативі

і безпосередній участі на Буковині постало ряд підприємств електронної
промисловості.
Академічні читання відкрив і керував першим засіданням доктор фізикоматематичних наук, професор, член
кореспондент НАН України, завідувач

відділу квантової статистики Інституту
фізики конденсованих систем Ігор
Стасюк. Друге засідання пройшло під
головуванням Володимира Павлиша.
Характерна особливість цьогорічних читань — різноманітність тематики,
серед якої — широкий спектр наукових
теоретичних, технологічних та експериментальних досліджень, теоретичне
й експериментальне дослідження
фазових переходів, особливості низькорозмірних та сильноанізотропних
систем, котрі використовують, зокрема,
у пристроях електронної енергії.
В академічних читаннях взяли
участь науковці Інституту фізики напівпровідників, Інституту конденсованих
систем НАНУ, Жешівської політехніки,
Національного університету ім. Василя
Стефаника та Львівської політехніки.
Сторінку підготувала
Катерина ГРЕЧИН
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в інституті

Абітурієнти орієнтувалися на високі
рейтингові позиції ІБІД

У

рейтингу вишів України „Компас.
Архітектура / будівництво — 2013“
Львівська політехніка, відтак Інститут
будівництва та інженерії довкілля —
посідає третє місце. Будівництво у Політехніці — це понад 130-річна історія
підготовки спеціалістів-будівельників
і дорожників, нині — потужні наукові
школи, активні студенти і розгалужені міжнародні зв’язки. Недавно політехніки спільно з колегами з Білорусі
та Польщі отримали грант ЄС: із півтисячі представлених проектів для фінансування було відібрано лише 25.
Про це та інше розказують директор
ІБІД професор Зіновій Бліхарський,
його заступники професор Христина
Соболь і доцент Петро Холод.

Надії — на сильних
і мобільних студентів
— Якими для ІБІД є підсумки цьогорічної вступної кампанії?
З.Б.: Насамперед — виконали держзамовлення. Зі 150 бюджетних місць третину ми набрали вже на першому етапі:
це були ті, хто мав понад 715 балів (прохідний бал), — сильні студенти, на яких
покладаємо надії. Загалом наші першокурсники мають досить високі бали
ЗНО. Хоча — і це було проблемою —
діти з дещо меншими балами відразу
пішли на бюджет у ті виші, де прохідний
бал був менший; у навчальних закладах Тернополя, Рівного, у Львівському
аграрному університеті він становив
від 660 до 680. Позитивом стало те, що
були абітурієнти з Одещини, Черкащини, Харківщини і навіть Києва. Бажаючи навчатися в українському місті, вони
обирали саме Львів. Тішить, що орієнтувалися і на рейтингові позиції ІБІД:
за останніми даними, в Україні десять
спеціалізованих вишів, де є винятково
будівельні спеціальності. І хоч ІБІД —
підрозділ університету, але, за оцінками роботодавців, іншими показниками,
він посідає 5 місце. Це забезпечується
хорошим кадровим потенціалом: у нас
16 докторів, близько 80 кандидатів
наук, два лауреати Державної премії,
почесний професор вишу.
— На квітневому засіданні Вченої
ради ІБІД назвали серед ННІ, де найбільше іноземців.
З.Б.: Цьогоріч на перший курс вступило 11 іноземців. Загальна їхня

кількість — до 25. Ми також серед
лідерів за мобільністю студентів. Зараз (це вже втретє) готуємо близько
25 студентів на півторамісячне навчання в Академію гірничо-металургійну в Кракові. Потім ці студенти
отримають відповідний сертифікат.
Наступний крок — і ми обумовили це,
коли влітку у Політехніку приїжджав
ректор АГМ, — домовленість про подвійні дипломи. Крім цього, щоліта
наші студенти їдуть на практику до
АГМ, Варшавської політехніки, а звідти
студенти приїжджають до нас.

керівником з української сторони
є професор Зіновій Бліхарський.
П.Х.: В інституті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій із
двох спеціальностей — „Будівельні
конструкції, будівлі та споруди“ і „Будівельні матеріали та вироби“. У нас
захищаються не тільки наші співробітники, але й із інших міст, переважно
з Луцька, Рівного. В середньому на
рік — 10 – 12 кандидатських, 2 докторських. У планах — створення в інституті ще однієї спецради.

— З якими вишами ще підтримуєте,
розвиваєте зв’язки?
З.Б.: Є добрі контакти з університетом
у Веймарі, Німеччина: наші аспіранти
там стажуються, проводять дослідження. Активною була (зараз дещо ослабла) співпраця з іспанською фірмою
„Хока“, що працює у галузі водопостачання, водовідведення. Про Польщу
вже не кажу: наші партнери — виші
у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Жешуві,
Ченстохові, Любліні, Глівіце, Катовіце.
А ще Голландія: фірма „Сіменс“ подарувала спеціальне програмне забезпечення і комп’ютерний клас — на
цій базі на кафедрі опору матеріалів
організовано Навчальний центр автоматизованого розрахунку інженерних
конструкцій ім. Губера, його керівник
професор Євген Харченко. Там працюють магістранти, аспіранти і докторанти. Маємо також зв’язки з Кошице
(Словаччина). От недавно провели вже
традиційну конференцію „Актуальні
проблеми будівництва та інженерії
довкілля „Львів — Кошице — Жешув“.

— Якими є успіхи молодих учених?
З.Б.: Як і в кожному ННІ, діє Рада молодих вчених, зараз бюро секції ІБІД
очолює Сергій Була. Щорічно маємо
поповнення — 10 – 15 аспірантів. Приємно, що в кінці третього року чимало
аспірантів подає роботу до захисту або
й захищається ще раніше, — треба сказати, будівельна наука важка, і вкластися в трирічний термін досить складно.
Але підтримка з боку наукових керівників і РМВ сприяє молодим ученим.
Успішні й наші студенти: посідають переможні місця на всеукраїнських олімпіадах, до того ж не тільки
з будівельних спеціальностей, а й,
наприклад, з електротехніки, гідротехніки. А цього року призером навіть
став один із іноземців ІБІД. Дипломні
роботи студентів на своїх конкурсах
відзначають і роботодавці (як, наприклад, фірма „Герц“, Австрія). Загалом
магістерська робота є для студентів
доброю основою для дальшої наукової
діяльності. В їхньому користуванні —
лабораторне обладнання належного
науково-технічного рівня. Стараємось
щорічно оновлювати його, хоч, звичайно, цього не досить. До речі, що тішить,
грант ЄС передбачає певну суму на
закупівлю фахової апаратури.
Х.С.: Додам, що в нашому інституті
досить активне студентське життя. Потужно працює „Просвіта“. Студенти виступають у колективах художньої самодіяльності, на фестивалях, конкурсах.
Щороку організовують День матері.
Цьогоріч влаштували міні-концерт,
а одна студентка власноруч зробила
80 листівок. Це все дуже зворушливо
і приємно. Є у нас і спортсмени, успішні
в баскетболі, стрільбі з лука.

Отримали грант ЄС
— Над чим працюють науковці ІБІД?
Х.С.: Цього року ми отримали грант
Євросоюзу в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна. Йдеться про
дослідження українських цеолітових
туфів. Цеоліти — це мінерали, що мають особливу, пористу, структуру і застосовуються як каталізатори, адсорбенти у промисловості, будівництві,
сільському господарстві. Україна має
одні з найбагатших в Європі покладів
цеолітів — Сокирницьке родовище
на Закарпатті. У нас два роки на освоєння гранту: сформовано колектив,

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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дискусія

На складні запитання не буває простих
відповідей

У

червні цього року міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив про можливість найближчим часом узгодити на
законодавчому рівні й запровадити
в Україні експериментальне виробництво кормових культур із використанням генної інженерії.

На тему ГМО ми досі
мовчимо?
Уже 21 серпня на засіданні Комісії з питань розвитку аграрного ринку України
Громадської ради при Міністерстві
аграрної політики та продовольства
йшлося про те, щоб на три роки
офіційно дозволити в нашій державі використовувати лінії ГМО,
які мають реєстрацію в Європі та
інших країнах світу. Виглядає, що
лобісти вже рухаються, а громадськість ще дрімає. Принаймні,
травневі протести проти генетично модифікованих продуктів,
у яких взяло участь понад 2 мільйони людей із 50 країн світу,
українці проігнорували.
Попри хвилю критики щодо
шкідливого впливу продукції, яка
містить генетично модифіковані
організми, Іспанія, Чехія, Словаччина, Румунія та Португалія продовжують вирощувати генномодифіковані
рослини. Та оскільки ЄС провадить
політику стримування виробництва
продукції з ГМО, західні інвестори, зацікавлені розвивати цей напрямок, шукають нові площі під посіви генетично
модифікованих культур поза межами
єврозони. Зокрема в Україні.

Заборонити не можна
дозволити
Наразі в Україні вирощувати продукцію
з ГМО не заборонено і не дозволено.
Закон України „Про державну систему
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів“,
ухвалений ВРУ в 2007 році, має доволі
поверхневий характер, суперечить
низці інших правових актів, тому фактично ігнорується. Хіба не дивно, що
в країні, де вся продукція маркована не
інакше, як „Без ГМО“, Насіннєву асоціацію очолила директор із виробництва
насіння компанії „Монсанто“ в Україні

та Росії Олена Фоміна? (Monsanto
Company — транснаціональна компанія, світовий лідер біотехнології
рослин, основною продукцією якої
є генетично модифіковане насіння
кукурудзи, сої, бавовни, а також гербіциди).
— У навчальному курсі „Основи
фізіології та гігієни харчування“ я розповідаю першокурсникам із базового напряму „Харчова технологія та
інженерія“ про плюси і мінуси ГМО.
Наголошую на тому, що до харчування
потрібно ставитися дуже відповідально. Вважаю, що генетично змінену їжу,
яку виготовлено з генномодифікова-

них продуктів, замало вивчено, щоб
їй довіритись. Її вплив на людський
організм науковці зрозуміють через
щонайменше 20 років. Наразі їхні
твердження суперечливі. Не скажу, щоб
студенти особливо цікавилися темою
ГМО. Можливо, екологічна свідомість
низька тому, що на такі теми мало часу
в навчальному плані, або через нелогічність, часом комічність тотального маркування продуктів написами „Без ГМО“.
Мета гігієни харчування — здоров’я не
лише теперішнього, але й наступних поколінь. Раджу вибирати органічну їжу,
до якої звик наш організм, — зазначає
доцент кафедри технології органічних
продуктів ІХХТ Любов Паляниця.

Багато запитань —
відкриті
Доценти кафедри органічної хімії ІХХТ
Юрій Панченко та Віктор Васильєв на
тему ГМО можуть говорити й дискутувати між собою годинами. Вони на
власному досвіді знають, як визначити
їх наявність у рослинах. Але студентів

навчити цього не можуть: у нашій
країні лабораторій із відповідним обладнанням — одиниці.
— У 2005 році наша кафедра перша в Україні створила спеціальність
„Хімічна технологія харчових добавок
та косметичних засобів“. Студенти
цього напряму легко визначають
якість харчових продуктів. Та для
виявлення ГМО нема обладнання.
Вартість потрібних приладів та реактивів — десятки або й сотні тисяч
євро. Але один із нинішніх магістрів
Святослав Навроцький проходив
практику на Державному підприємстві
„Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації“, яке
є в структурі Мінекономрозвитку України. Спільно з іншими
науковцями в їхній лабораторії
він мав нагоду виявляти вміст
ГМО в зразках сої та ріпаку. Цю
лабораторію — єдину в Західній
Україні оснащено відповідним
обладнанням. Подібних приладів нема у Львівській області.
Тож масово практикуватися на
такому рівні наші студенти не
можуть. Спектр використання
генетично модифікованих організмів, без сумніву, зростатиме. З урахуванням підготовки проби
та аналізу отриманих результатів,
лабораторні дослідження продуктів
на наявність ГМО тривають майже
2 доби. Звозити продукцію на аналіз
до Києва — не вихід. Тож якраз на часі
думати про облаштування відповідних
сертифікованих лабораторій у кожному обласному центрі, — вважає Юрій
Панченко.
— Сьогодні ГМО досліджені замало. Має пройти час, щоб наука
однозначно судила про їхній вплив
на організм людини, екологію тощо.
Зокрема, йдеться про спадковість,
можливість мутацій тощо. Генетично
модифікований ген може продукувати
нові ферменти в людському організмі.
А вони по-своєму — спричинити нові
хімічні реакції. Теоретично це може
статися, але ніхто ж не харчується щодня тим самим. Треба враховувати,
що людина вживає різну їжу. Все одно
багато питань залишаються відкритими, — міркує вголос Віктор Васильєв.
Анна ГЕРИЧ
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громадська організація

Молоді лемки бережуть свої традиції і культуру

Є

у молодих лемків гарна
традиція: щороку обирати нового голову Львівської обласної громадської організації „Молода
Лемківщина“, аби якнайбільше молоді змогло проявити свої організаторські
здібності, розвинути лідерський характер. Цього року
у вересні добігає кінця каденція нинішнього голови
Андрія Стадника. Чим живе, які має
плани молоде товариство, розпитуємо
очільника організації.
— Як організація, ми ще дуже молоді, — каже Андрій. — Вперше у такому
складі ми зібралися разом п’ять років
тому на вертепі. Учасники дуже здружилися, тому продовжили зустрічатися
частіше. У наступні роки ми й далі
робили вертепи, а також почали організовувати мандрівки на Лемківщину
та на Ватри. Врешті понад два роки
тому „узаконили“ нашу діяльність. Зареєструвались офіційно, бо вже мали
конкретну мету: зберегти лемківські
традиції і культуру. Відтак буваємо на
всіх лемківських фестивалях, які зазвичай відбуваються на Лемківщині
(у Польщі), невеликими групами мандруємо місцями, де народилися наші
предки. До прикладу, цього року напередодні фестивалю семеро осіб автостопом мандрували Лемківщиною,
відвідували церкви, занесені у світову
спадщину ЮНЕСКО, інші цікаві місця.
Намагаємося працювати так, щоб
про нашу організацію довідалося якнай-

більше лемківської молоді
й долучилося до товариства: вивчаємо наші колядки, гаївки, пісні, організовуємо різні культурні заходи,
такі як вертеп, розписування лемківської писанки,
невеличкі молодіжні співочі
вечори тощо. Так, спільно із
хором „Лемковина“ відтворили імпровізоване лемківське весілля, де молодих зіграла одружена пара. На жаль, ми мало
знаємо про колишні поселення лемків,
бо коли таку інформацію можна було ще
отримати від найближчих людей, молоде покоління не дуже цікавилося своїм
корінням у силу різних обставин, тому
найціннішу інформацію безповоротно
втрачено. На могили теж ми не часто
їздимо, бо лемки зазвичай не ставили
надгробків, лише дерев’яні хрести, які
знищив час. До прикладу, три роки
тому ми їздили чистити цвинтар у селі
Липовець. Однак, хоч він сягає близько
гектара, ми заледве знайшли там п’ять
надгробків, які належали сільським
парохам, серед яких — могила батька
матері Ігоря Антонича Волошиновича,
який мав там парафію. Надсянцям
і любачівцям значно легше, бо на
могилах їхніх предків стояли кам’яні
надгробки, які збереглися до нашого
часу. Практично щороку долучаємося
й до Міжнародної науково-пошукової
та освітньої експедиції „Вирій“. Мій
заступник Назар Радь — один із найактивніших організаторів цьогорічної
експедиції. До слова, до нашого товариства вступають не лише лемки, а й ті

молоді люди, які цікавляться нашими
традиціями і культурою.
— Які ваші стосунки з дорослою
„Лемківщиною“?
— Без них, до слова, нам було б значно
складніше займатися нашими справами. Вони допомагають нам порадами,
фінансами, дозволяють користуватися
безкоштовно своїм офісом. Пригадую,
коли свого часу ми захотіли втілити наш
проект „Лемківськими місцями Львова“,
то змогли його зареєструвати у міській
раді лише завдяки нашим старшим колегам. Внаслідок проведеної пошукової
роботи у центрі Львова і його околицях (на цвинтарях) ми знайшли понад
20 місць, пов’язаних із відомими людьми, народженими на Лемківщині, серед
яких — пам’ятник Никифору Дровняку,
і нанесли їх на карту Львова.
— Підтримуєте контакти з молодіжними організаціями „Закерзоння“?
— Так, найбільше контактуємо з „Молодим Надсянням“ та „Молодою Любачівщиною“. Разом із надсянцями
вирушаємо у різні поїздки, веломандрівки. Такі поїздки дуже цікаві і захопливі, адже ночуємо в наметах, спілкуємося під зорями, співаємо пісень.
А вдень відвідуємо старі церкви, українські цвинтарі, знайомимося з різними школами, зокрема з відомою Бруснівською школою каменярcтва.
— Які маєте плани на майбутнє?
— Незабаром, мабуть, поїдемо до
Пряшева — столиці українців Словаччини, весною наступного року хочемо
відвідати сербських українців, щоб налагодити з ними контакти.
— Чи вдалося виконати програму
впродовж своєї каденції?
— Загалом так. Переді мною стояло зав
дання — залучити якомога більше молоді в нашу організацію, створити школу
лемківської говірки, проводити бардівські вечори, долучатися до експедиції
„Вирій“, частіше їздити на лемківські
землі, Україною. Незважаючи на те, що
у всіх нас обмаль вільного часу, разом із
правлінням (таким собі невичерпним генератором ідей) і моїми вірними помічниками майже все вдалося, хіба окрім
школи лемківської говірки. Ми так і не
знайшли людей, які погодилися б бути
вчителями для нашої молоді.
Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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знакова зустріч

Блаженніший Святослав поблагословив
політехніків
молодь. У світі формується покоління
молодих людей, яке у Європі дехто
вже назвав „втраченим“. Цілу генерацію молодих людей сьогодні не
пускають у те суспільство, в якому ми
живемо. А друга група, яку сучасне
суспільство „викидає на смітник“, —
старші люди: сповнені мудрості
і життєвого досвіду в певний момент
стають нікому не потрібні. І виникає
парадоксальна ситуація: одних не
пускають у суспільство, а других передчасно з нього виганяють. Тому,
як віруюча людина, я відчуваю покликання і завдання зробити все,
щоб творити нову культуру, яка би
могла інтегрувати всіх, — культуру
„приголублення“.
Людство зараз дійсно стоїть на
вершині технічного прогресу. Але чи ця
нова техніка і технологія може зробити
нас кращими людьми? Віруюча людина має силу гуманізувати це технологічне суспільство і протистояти культурі
„відкинення“. Особливо актуальне це
питання для нашого оточення, яке має
свої хвороби ще з часів Радянського
союзу: адже та система мала свою так
звану культуру „викинення на смітник“
цілих народів, соціальних, мистецьких,
інтелектуальних, технічних груп. Ми
досі відчуваємо відлуння тієї страшної епохи, а до цього додається ще
й проблема, яка йде з іншого берега
світового океану.
Якщо ж говорити про іншу складову цього суспільства, яку не маємо
права „викинути“ на смітник і забути, — старших осіб, то для нас вони
є незамінними джерелами мудрості
і життєвого досвіду. Заохочую кожного відкрити присутність старшої
людини біля себе і спробувати набратися в неї мудрості. У своїй проповіді
Папа наголосив, що сила молоді і досвід мудрості старших — два крила,
якими можна будувати культуру, яка
приголублює всіх. Це про те, як нам
лишитися людьми.
Окремо у своєму виступі Патріарх
торкнувся значимості освіти для молодої людини, яка завжди була засобом
на шляху інтеграції у суспільство та
засобом віднайдення себе:
— На початку начального року
я хочу привітати всіх вас і заохотити
до людського інтелектуального зрос-
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тання. Адже насправді університет,
школа — це лише добра нагода
чогось навчитися. Пригадую свої студентські роки в Римі: мене завжди
супроводжувала думка, що тих знань
потребує моя Україна, в якій десятиліттями нищили богословську освіту.
Тому мушу це все „назбирати“, щоб
привезти і щиро поділитися. Тобто зусилля з боку студента є надзвичайно
важливі, бо боротьба за виживання
у культурі „відкинення“ буде дуже
напружена. Та є ще інша важлива
складова — духовна, християнська.
Бо вміти будувати людські стосунки —
найвище мистецтво і цього можна
навчитися лише в Бога. Тому хочу
сердечно подякувати, що Політехніка
стала першим вишем у Львові, який
відкрив двері для академічного капеланства і ми разом можемо послужити молодій людині та впровадити
її у суспільство, яке будуємо.
На завершення свого виступу Патріарх закликав усіх творити культуру
„приголублення“ — християнську,
українську культуру, в якій молодь
є надзвичайно важлива. І наголосив, що
велика людина — це віруюча людина.
Після виступу розпочався діалог.
Запитання були дуже різноманітні.
Зокрема, молодь цікавили питання,
які стосувалися євроінтеграції, проблеми моральності Заходу. Блаженніший Святослав наголосив: „Ми повинні йти у Європу з християнським
обличчям“.

Патріарх висловив свою позицію
і проти абортів, наголосивши, що
римо-католицька і греко-католицька
церкви ухвалили спільну заяву про
необхідність зміни українського законодавства, щоб людське життя було
захищене законодавчо від моменту
зачаття до природної смерті. Адже
„це не питання нашого руху в Європу — це питання нашого існування,
життя у незалежній Україні“.
Не менш цікавою була відповідь
на питання про проблему алкоголізму в сучасному українському
суспільстві. Гість наголосив, що
саме узалежнення (алкоголь, наркотики, гральні автомати, інтернет,
секс) є одним із механізмів культури
„відкинення“. Тому, як висловився
Патріарх, важливо допомагати один
одному не потрапити під леміш цього „бульдозера“. Якщо ми створимо
культуру „приголублення“, то Україна
має велике майбутнє і зможе бути
значно сильнішою від економічно
багатих країн.
Говорили і про відсутність єдності між християнами. Владика
наголосив, що нещодавно освячений Патріарший собор у Києві саме
й покликаний єднати греко-католиків
усього світу.
На завершення зустрічі Блаженніший Святослав поблагословив усіх
молитвою.
Наталія ПАВЛИШИН
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До 200-ліття Кобзаря —
Шевченковими місцями

М

инулої середи члени Ради Товариства „Просвіта“ Львівської політехніки зібралися на перше цього
навчального року засідання.
Передовсім просвітяни обговорили завдання Товариства на 2013/14 навчальний
рік. Зокрема, найбільш знаковими подіями в найближчому майбутньому будуть
святкування 200-річчя від дня народження
найбільшого українця всіх часів Тараса
Шевченка та відзначення у грудні 145-річчя
з дня заснування Всеукраїнського товариства „Просвіта“ імені Тараса Шевченка.
Крім традиційної Урочистої академії
та Шевченківських читань у березні, просвітяни хотіли б упродовж усього року
нагадувати політехнікам про такий поважний ювілей. Зокрема, заплановано
підготувати презентацію картин, листів
і текстів Тараса Шевченка „Живописна
Україна“ і демонструвати її в різних корпусах. Широке поле для ідей та ініціатив
матимуть студенти.
Просвітяни запланували вже в найближчі тижні організувати своєрідну
прощу шевченківськими місцями. Крім
самих активістів „Просвіти“, у Канів, Переяслав, Суботів, Моринці, Кирилівку,
Чигирин, Холодний Яр хочуть запросити
найактивніших студентів, які проявили
себе як шанувальники творчості Кобзаря,
які розуміють значимість його постаті не
лише в літературі, а й загалом у формуванні української нації. Зокрема, можливість
відвідати в Україні місця народження, життя, творення, поховання Тараса Шевченка

матимуть актори театру-студії „Хочу“
Народного дому „Просвіта“, переможці
Шевченківських читань. Керівництво університету задекларувало максимальну
підтримку такої ініціативи „Просвіти“.
Водночас підтримкою Товариства вирішило заручитися Львівське регіональне
суспільно-культурне товариство „Надсяння“ у справі спорудження у Львові
пам’ятника отцеві Михайлові Вербицькому. У 2015 році виповниться 200 років
з дня народження та 145 років із часу
смерті автора мелодії Державного гімну
України, 150 років від першого публічного
виконання „Ще не вмерла Україна“.
Пам’ятник Михайлові Вербицькому
має постати у сквері на розі вулиць Вербицького і Чупринки. Про це є відповідне
рішення виконавчого комітету Львівської
міської ради від 25 січня 2013 року.
В конкурсі на найкращу ідею побудови пам’ятника переміг проект
скульпторів Андрія та Володимира
Сухорських і архітектора Володимира
Стасюка. Пам’ятник буде споруджено
за громадські пожертви, відтак збір
коштів триває. Отож, Львівське регіональне суспільно-культурне товариство
„Надсяння“ закликає всіх небайдужих
перераховувати кошти на спорудження
пам’ятника о. М. Вербицькому на грошовий рахунок:
р/р 26008301203649 у Філії Львівського ОУ АТ „Ощадбанк“;
код банку 325796; ЄДРПОУ 20856341.
Т. П.

наш календар
21 вересня — День винахідника і раціоналізатора.
21 вересня — День миру.
21 вересня — День фармацевтичного працівника.
22 вересня — День машинобудівника.

Пам’ятні дати
19.09.1841 — народився Анатоль Вахнянин,
український композитор i письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка, український фольклорист i музикознавець, чоловік
Лесі Українки.
20.09.1891 — народився Павло Филипович,
український письменник-неокласик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтличний,
український поет i правозахисник.
21.09.1648 — козацькі полки здобули фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро Нiщинський,
український композитор, поет i перекладач.
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21.09.1909 — помер Олександр Кошиць,
знаний український дириґент і композитор.
22.09.1791 — народився Майкл Фарадей,
відомий англійський фізик і хімік.
22.09.1835 — народився Олександр Потебня,
видатний український мовознавець, літературознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко, український живописець і педагог.
22.09.1933 — відкрилася виставка проектів
пам’ятників Тарасові Шевченку в Харкові
й Каневі.
23.09.1648 — перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соломія Крушельницька, геніальна українська співачка.
24.09.1801 — народився Михайло Остроградський, відомий український математик.
24.09.1894 — народився Роман Купчинський, талановитий поет-пiсняр i прозаїк,
вояк УГА.

До 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка, яке святкуватимуть у 2014-му році, українські студії Кембриджського
університету запустять сайт
Shevchenko2014.org. Ресурс
запрацює 1 жовтня. Це надасть
відвідувачам швидкий доступ до
оголошень заходів, пов’язаних
із відзначенням ювілею Шевченка в усьому світі, з датами,
місцями проведення подій та
іншою інформацією. До роботи
проекту можуть долучитися
всі охочі. Достатньо надіслати
англійською мовою новини та
анонси, які стосуються святкування річниці народження поета.
Мейли потрібно надсилати у відділ славістики Кембриджу
(slavon@hermes.cam.ac.uk).
14 вересня Патріарх Київський та
всієї Русі-України Філарет провів
Божественну літургію у храмі
Вознесіння Господнього у Львові.
Під час служби він освятив ікони
та фрески у церкві. Розписи цікаві
тим, що їх виконали студенти
Львівської національної академії
мистецтв.
Біля собору святого Юра у Львові
14 вересня урочисто відкрили
пам’ятну таблицю, присвячену
Єпископу Йосипу Шумлянському
та 330-річчю Віденської битви.
Пам’ятну таблицю відомому
ієрарху, церковному діячеві кінця
XVII — початку XVIII ст. встановили на мурованій огорожі собору
святого Юра за ініціативою ГО
„Спільнота“ та Почесного консульства Австрійської Республіки
у Львові. Загалом же ця таблиця
присвячена всім українцям, котрі
брали участь у знаменитій Віденській битві 1683 року.
У Львові 15 вересня відбулося
урочисте відкриття вівтаря
„Голгофа“, який перебував на
реставрації. Цього дня святкували
650 років Вірменської катедри.
Участь у святкуваннях взяли керівництво міста та області, міністр
культури Польщі, духовенство
Вірменської апостольської церкви,
віряни. Очолив святкову молитву
архієпископ Української єпархії
Вірменської апостольської церкви
Григоріс (Буніатян).
За матеріалами інформагенцій
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Говорити про книжки, мовчати,
говорити знову…

→ Закінчення. Початок на 4 с.

тандем — це свіжий вітер у європейському домі. Так польська сторона на
Форумі видавців організувала 67 заходів, першим з яких стало відкриття
книжкового стенду.
На урочистостях у Львівській обласній філармонії було оголошено результати конкурсу „Найкраща книга Форуму-2013“. На це звання претендувало
340 видань. Гран-прі цьогоріч отримали аж три книжки (торік — жодна),
бо набрали майже однакову кількість
голосів журі — науково-популярний
бестселер американського фізика Мічіо
Кайку „Фізика майбутнього“, монографія французького мистецтвознавця
Жана-Клода Маркаде „Малевич“
та „П’ятикнижжя“
Грицька Чубая. Сім
книг отримали нагороду „Персональна
відзнака за внесок
у розвиток україн-

ського книговидання“ від президента
Форуму видавців Олександри Коваль:
„Я не буду прояснювати, за що вручаю
свої відзнаки, мені просто дуже подобаються ці книжки“. Серед інших персональних відзнак — від голови журі,
проректора Львівської політехніки, де
й відбувалися засідання та визначення
найкращих книг, Богдана Моркляника: Bohdan Hud „Ukraińcy i Polacy“
(Pracownia Wydawnicza), Анна Кос
„Площа Ринок у Львові“ (Видавництво
Львівської політехніки), о. Климентій
Василь Стасів, ЧСВВ „Вартовий Господнього світильника“ (Місіонер), а також
від Львівської політехніки — серія газети „День“ „Підривна література“ (за
загальною редакцією Лариси Івшиної,
українська прес-група).
Голова ЛОДА Віктор Шемчук вирішив теж здійснити вибір, але винятково серед львівських видавництв. За
його версією, найкращою є „Ракета на
чотирьох лапах“ Джерема Стронґа, яка
вийшла друком у Видавництві Старого
Лева. До речі, автор — веселий, дотепний і відкритий не лише у творах — на
зустрічах зі своїми маленькими й великими читачами він це дуже вміло, з немалою часткою акторської майстерності продемонстрував. Історія ж швидкої,
як ракета, такси на ім’я Стрілка є і для
самого Стронґа найкращою серед тих
ста історій, які йому вже вдалося написати.
Наталя ЯЦЕНКО

У Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва
у Львові відкрився 94-й театральний сезон. Першою прем’єрою
цього сезону буде постановка для
старшокласників та студентів п’єси
про проблему поширення наркоманії серед молоді „Втеча з реальності“. Для наймолодших — вистава
„Карпати відкриті для світу (Вчимо
англійську разом)“. Важливим
почином цього сезону має стати
„Конкурс режисури“. Крім цього,
оновлено партер — магістрат Відня
подарував понад 200 театральних
стільців.
У межах святкування 120-ї річниці
Львівського історичного музею
відбулося відкриття виставки „Від
Хотина до Відня“. Її підготували
в Музеї „Палаццо Бандінеллі“
(пл. Ринок, 2) до 330-річчя знаменитої Віденської битви, яка поклала край просуванню Османської
імперії у Європу. Перша частина
виставки — схеми та карти бойових дій, портрети полководців.
Друга — розповідь про облогу
Відня 1683 року. Тут уперше представлено художнє панно Мельхіора
Відмара „Зустріч Яна ІІІ Собєського
з Леопольдом І Габсбургом після
перемоги під Віднем“.
12 вересня у Національному театрі
опери та балету ім. С. Крушельницької відбулася постановка
донеччан за оперою „Летючий
голландець“ Р. Вагнера. Ця
вистава Донецького академічного театру опери та балету
ім. А. Солов’яненка приурочена
до 200-річчя від дня народження
композитора і є незвичною щодо
постановки. За задумом режисера
Мари Курочки, змінено лібрето —
вся дія йде через призму передсмертного сну Зенти.
13 – 15 вересня відбувся другий
фестиваль вулиці Вірменської
у Львові й святкування 650-ліття
Вірменського катедрального собору. На вулиці на сцені виступали
відомі вірменські гурти, у дворику
показували фільми С. Параджанова та вірменські мультфільми,
а вірменська громада та мистецькі
галереї проводили майстер-класи,
наприклад, з вірменської каліграфії. В соборі освятили відреставровану Голгофу.
За матеріалами інформагенцій
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дискусія

„Вірус“ тоталітаризму і як з ним боротися
ро „Тінь минулого.
Спадщина тоталітаризму сьогодні“ 13 вересня
в рамках ХХ Форуму видавців у Національному музеї
„Тюрма на Лонцького“ дискутували відомий український філософ, дисидент
і політичний в’язень, член
ініціативної групи „Першого грудня“ Євген Сверстюк
та історик, дослідник українського визвольного руху
й карально-репресивної
системи СРСР, старший
науковий співробітник
Національного університету „Києво-Могилянська
академія“ Володимир
В’ятрович. Модерував дискусію відомий львівський
журналіст Роман Шостак.
Охочих послухати було багато, Євген Сверстюк з цього
приводу пожартував, що
„все правильно, бо що то
за тюрма, якщо не переповнена“.
Говорили про тоталітаризм у різних його проявах.
Зокрема, аналізували порівняння, які існують у сучасному суспільстві. Перше:
спростовували думку про
те, що, як вважає певна категорія населення, в українців відбулися невідворотні
зміни на генетичному рівні.
Та глибше занурювалися у
теорію „вірусу“, який проникає в людський мозок,
але якщо є добрі „антивірусні програми“ ― культурні, історичні, наукові,
пізнавальні, то його можна
позбутися.
— Совєцька пропаганда
трималася на міфологемі,
що коли змінити обставини,
то вдасться змінити людину.
Генетику тоді оголосили
лженаукою і це було невипадково, бо, якщо сприйняти генну теорію, то людина
залишається людиною, в
яких би вона обставинах не
жила, адже гени є „сторожами“ ідентичності, — наголосив Євген Сверстюк.

Світлина Наталії Павлишин

П

Володимир В’ятрович
підтримав цю думку, зауваживши:
― Проблема в тому, що
Україна не просто посттоталітарна держава, але й
постгеноцидна і постколоніальна. І поєднання цих трьох
„вірусів“ дає найважчий
наслідок на сучасність. Але
досвід інших країн, які мали
посткомуністичне минуле,
показує, що можна досягти
успіху, якщо провести свідому „антивірусну“ боротьбу:
політику викриття злочинів
комуністичного режиму,
донесення інформації до
загалу і т. д. Це гарантує неможливість повернення до
посттоталітарного режиму.
В нас натомість за 20 років,
за винятком короткого періоду несистемної політики,
фактично не було подолання
свого минулого. Відповідно,
ці умови знову отримали
можливість себе проявити
і зараз бачимо самовідтворення тоталітаризму: порадянськи мислять не лише
ті, хто жив у той час, а й молоді люди, які народилися
в незалежній Україні. Тому
потрібні конкретні кроки, і
цей досвід ми можемо запозичувати в інших країнах.
Серйозна проблема, на
думку Євгена Сверстюка, в
тому, що робити з людиною,
яку стільки років спідлювали,
„ламали хребти“ і вчили

брехати. Радянська влада
розпустила громадські організації, кооперативи, які займалися взаємодопомогою і
виробляли певний тип людини, яка вірить іншій людині.
Тобто знищили пласт, який
виробляв тип вихованої,
стійкої, принципової людини. Тому треба відновлювати
такі організації, створювати
групи, де молодь зможе
гартуватися на доброму прикладі. Крім цього, має минутися старше покоління, яке
ностальгує за тими часами.
І їх можна зрозуміти, адже
такий патерналістський лад
зручний для ледарів. Ще Густав Лібон писав про теорію
соціалізму, яка добра для
тих, хто не хоче напружувати
свої сили, чогось досягати, а
просто жити „тепло“.
— Чекати не треба, а
треба йти. І насправді розбудова громадського життя
надзвичайно важлива, бо
відроджує довіру, яка є
надзвичайно важливим
соціальним капіталом, на
якому може розвиватися
держава, — наголосив молодий історик. — Іншим
важливим інструментом є
освіта. Вона форматує суспільство на десятки років
уперед. А третя важлива
складова — розвиток місцевого самоврядування:
це з одного боку додає
ресурси для реалізації, а з

іншого — вчить людей відповідальності.
Представник шістдесятництва завершував дискусію на тому, що „крім освіти,
повинно бути виховання. Бо
сама освіта може дати дуже
кваліфікованого негідника.
Також мало нині говорять
про вплив сім’ї. Хоча саме
люди, які й далі ностальгують за колоніальним минулим, виросли в сім’ях, де
ніколи не говорили правди
дітям, бо вважали, що „чим
менше думає, знає, тим
легше буде жити“. Це порочне виховання створило
людину-пристосуванця“.
Учасники дискусії дійшли спільного висновку
— маємо багато підстав для
оптимізму. Бо українцям
притаманна волелюбність,
яка вирізняла нас серед
інших народів протягом сотень років. Навіть той факт,
що в нас дуже довго не було
своєї держави, змушував
самостійно виживати і будувати своє життя. Український цивілізаційний вибір
відбувся ще за Мазепи. Так
само 1 грудня 1991 року на
референдумі український
народ проголосував за незалежність і відповідно визначив свій напрямок у Європу.
Важливо, що і зараз ми вибираємо цінність свободи.
Наталія ПАВЛИШИН
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Одного дня у 2100 році …
Ц

„…
іле життя мене інтригували дві пристрасті: бажання зрозуміти всі
фізичні закони всесвіту
у єдиній цілісній теорії і бажання побачити майбутнє.
Зрештою я зрозумів, що
ці дві пристрасті, по суті,
взаємопов’язані. Ключ до
розуміння майбутнього —
це фундаментальні закони
природи, які треба застосувати до винаходів, пристроїв і методів лікування, що
змінять нашу цивілізацію
в близькому й далекому
майбутньому,“ — пише Мічіо Кайку у своєму бестселері „Фізика майбутнього“.
Ця захоплива науково-популярна розповідь, яку переклала Анжела Кам’янець
і яка побачила світ у видавництві „Літопис“, отримала
Гран-прі конкурсу „Найкраща книга Форуму-2013“.
12 вересня, ще до офіційного оголошення результатів
конкурсу, в ЛНУ ім. І. Франка відбулася презентація
„Фізики майбутнього“

В основі — наука
Відомий американський (із
японським корінням) фізиктеоретик і футуролог, а водночас популяризатор науки
(автор книг, ведучий програм
на BBC-TV, Discovery і Science)
стає в Україні дедалі частішим
гостем: у травні прочитав лекцію в Києві, цього місяця має
завітати до Ялти. Щодо Львова, то саме тут у 2000-х роках
вийшли його „Гіперпростір“
і „Візії: як наука змінить ХХІ
сторіччя“, а тепер — „Фізика
майбутнього“. І нехай назва
не вводить в оману: книжка — не з фізики і далеко не
лише для фізиків; написана
легко й доступно, вона для
всіх, кому цікаво, що буде за
100 років.
Це не наукова фантастика, бо Мічіо Кайку, як колись
Леонардо да Вінчі і Жуль
Верн, будує свої передбачення на основі спілкування
з тими, хто „на передньому

краю науки“, хто „винаходить майбутнє“ — це
300 науковців, мислителів,
серед, яких, зауважив модератор зустрічі, директор
„Літопису“ Михайло Комарницький, 8 нобелівських
лауреатів. Крім цього, передбачати зміни з високою
мірою непомильності, як
вважає М. Кайку, дозволяє
сучасний рівень знань з фізики, хімії та біології.
— Мічіо Кайку дає прогнози на підставі розмов із
тими видатними вченими,
які зробили в наш час найбільші досягнення в різних
ділянках. І те, що він пропонує у своїй футурологічній
книжці, — це стовідсотковий
прогноз на найближчі 30, 70,
100 років; він пише про різні
цивілізації, тобто є прогнози
й далі, ніж на ХХІ століття, —
зазначив один із наукових
редакторів „Фізики…“, заві
дувач кафедри теоретичної
фізики ЛНУ ім. І. Франка професор Іван Вакарчук.

Телепатія,
роботи, космос…
Отож, М. Кайку досліджує,
як три великі наукові революції — квантова механіка, біогенетика і штучний
інтелект, що вже змінили
світ, — змінять його у ХХІ ст.
Людство, за Кайку, зможе
забути про рак, сповільнити процеси старіння, відроджувати давно вимерлі
види тварин, подорожувати
у космосі… Аналізуючи май-

бутнє комп’ютера, штучного інтелекту, медицини,
енергетики, нанотехнологій, автор малює картину
одного дня у 2100 році: сотні
сенсорів на молекулярному рівні стежать за вашим
здоров’ям, спеціальні пристрої допомагають телепатично керувати домівкою; самокероване авто
відвозить вас до офісу, де
теж — море чудес… А проте,
чи не здався б мобільний
чи інтернет дивом людям
початку ХХ століття?..

Як воно
вкладеться
у твій світ?
У світлі прогнозованих
М. Кайку змін постає багато запитань, зокрема й про
етику: якою буде людина,
які проблеми перед нею
постануть, як вона повинна
себе поводити (проректор
Львівської політехніки Юрій
Рашкевич); як людині не
переходити межі у своїй
винахідливості і претензіях на статус „господарів
природи“ (директор ІФКС,
академік НАН України Ігор
Мриглод), як не делегувати
технологіям своїх, чисто
людських здатностей, як
пам’ять (декан механікоматематичного факультету
Михайло Зарічний), як зберегти право на приватність
і захист свого унікального
геному (науковий редактор
„Фізики…“, завідувач кафедри генетики та біотехнології

Франкового вишу професор
Віктор Федоренко)…
Розмова про прийдешнє, до якої спонукає „Фізика
майбутнього“, — це розмова і про роль науки, освіти.
Книжка зокрема актуалізувала проблему невідповідності
української освітньої політики
світовим тенденціям (голова
Комітету ВРУ з питань науки
і освіти Лілія Гриневич). Наша
освіта (її зміст, „тяжка“ бюрократично-паперова складова…) нагадує науковцям
радше „освіту минулого“…
Натомість, майбутнє — це
інтеграція досягнень різних
галузей знання.
Редактори і видавці переконані, що „Фізика…“ може
зацікавити, захопити наукою
школярів і студентів. Як, наприклад, першокурсницю
механіко-математичного
факультету ЛНУ ім. І. Франка
Тетяну Мартинюк:
— Для мене у цій книзі
поєдналися дві надзвичайно важливі речі: актуальна
тематика, загалом цікава
для студентської молоді, та
манера написання. Текст
однаково зрозумілий і звичайним студентам, і професорам, і інженерам,
і філологам… Коли читаєш
розділ за розділом, накопичуються питання, на які
спочатку не можеш дати
відповіді: читаєш, що тебе
чекає, але навіть не бачиш
себе в тому, не розумієш,
як це все вкладеться у твій
світ… Але кожен наступний
розділ дає відповіді. І вони
обґрунтовані, підтверджені
причиново-наслідковими
зв’язками, фундаментальними законами. Я переконана, що нам не треба
боятися змін, але й не варто
забувати, що ми створюємо
це все для себе, і не робити
з нашого світу світ роботів
і комп’ютерів. Ми повинні
гармонійно існувати й інтегрувати досягнення науки
в повсякдення.
Ірина ШУТКА
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письменники з політехніки

Такого Львова ми не знаємо
ьвів Михайла Мишкала — то не місто „чистих колготок“ Ілька Лемка, не довоєнний поліс Марека Краєвського, не польський Лємберг бамбетлів і пляцків Вин
ничука й не містечко сецесійних австрійських кам’яниць
Дроздова. У своєму першому романі „Сторожі тротуару“ автор реалістично описує занепалу індустрію міста
на зламі 1980 – 1990 років — зниклі заводи, гуртожитки,
а також кнайпи, музеї і театри. А головне — трагедію
„втраченого покоління“. Так він називає своїх ровесників„гастарбайтерів“, які роз’їхалися по світу в пошуках
омріяного.
На обкладинці книги, що
побачила світ у видавництві
„Комора“ і була презентована 12 вересня в рамках Форуму видавців, ім’я автора
значиться просто — Майкл.
Саме такий його псевдонім
мав запам’ятатися читачам
легендарного „Поступу“ кінця 90-х років минулого століття, де Михайло Мишкало
дебютував як колумніст.
Перший свій фах автор здобув у Львівському
політехнічному інституті (тепер Національний
університет „Львівська

політехніка“) — закінчив
факультет електрофізики.
Якийсь час працював на
заводі „Полярон“, що став
однією з перших жертв
економічної кризи початку
1990-х років. Після краху
промислового гіганта молодий інженер „човникував“
по базарах Центральної та
Східної Європи, працював
різноробочим і нянькою
у Великобританії. Тільки
з 1997 року, знаючи вже
кілька мов, став перекладачем, львівським гідом.

Крім „Поступу“, друкувався
у „Львівській пошті“, „Тижні“, „Арці“, на сайті Zaxid.net
та інших виданнях. Перший
роман, у якому, за словами автора, 99,9 % правди,
власне, і є відображенням
тих часів, про які зараз
чесно говорять хіба Жадан
та Фоззі.
— Представляти Михайла мав би тут Олександр
Кривенко, бо це він привів
його в „Поступ“, був поруч
на початку творення феномену Майкла. Колонки
Михайла ми завжди сприймали як маленькі новели.
Свого часу на Zaxid. net
Майкла критикували за те,
що пише коротко, сильно
і страшно, та насправді
він пише коротко, сильно
і сумно, — охарактеризував колегу теж колишній
„поступівець“ Андрій Квятковський.
У „Поступі“ Михайло
Мишкало починав свою
працю як автор відділу
міжнародної інформації,
створював гороскопи, які
дивним чином для багатьох
людей справджувалися,
якось на прохання редактора навіть намагався описати
конкурс краси „Міс Галичина“, що вдалося занадто…
реалістично. Згодом його
рубрику „З нутра“ читали
з захопленням не меншим,
ніж колонки Юзя Обсерватора.
— Я завжди хотів написати книжку про тих людей,
які ходили на завод. А потім
заводу не стало, і вони десь
зникли. Моїх ровесників-

Світлина з сайту varianty.net
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політехніків більше живе
в Торонто, ніж у Львові.
Вони там не реалізувалися,
хоч мали величезні мрії.
Те покоління, до якого належу я, загубилося. Воно
стало немодним. Наш світ
був страшним, а кнайпи —
брудними. Але ми дивилися
людям в очі, а не в екрани,
ми чули живі голоси. Книжку читали за ніч. Хто так зараз читає книжки? Тепер молодь завантажує мегабайти
книг і слухає сотні музичних
треків, але не може згадати
їхніх назв. Нове покоління
20-літніх спішить. А ми не
спішили: слухали один альбом, бо мали одну платівку.
Я хотів розповісти про все
це, бо люди, які працювали
на львівських заводах, ходили до тепер зниклих театрів,
нікуди не ділися. Вони так
само ходять містом. Я не
зовсім песиміст, не кажу,
що теперішнє покоління погане. Йому набагато важче,
ніж було нам. Ми могли
багато знати, прочитавши
журнали і книги, а вони мають творити нові ідеї і стилі,
бо все решта знає Google, —
вважає Майк.
Остаточний варіант „Сторожів тротуару“ пройшов
аж три авторські переробки.
У сюжетних лініях не змінювалося майже нічого, бо, за
словами автора, і редактори, й він сам лише ставили

собі за мету зробити роман
читабельнішим. Назва твору
доволі символічна й також
має своє реальне пояснення. На початку 90-х років на
стадіоні „Україна“ не грали
у футбол, туди приходили
торгувати. Відбувалося це
дуже примітивно: на асфальт ставили дві цегли, позначаючи „свою територію“.
І треба було стерегти це
місце, бо хтось міг прийти та
зайняти. Торги відбувалися
просто на тротуарах — звідси і назва книги.
А ось як у день презентації про дебютну книжку Михайла Мишкала на
своїй сторінці у Фейсбуці
написала письменниця і літературний критик Оксана
Забужко: „ТАКОГО Львова
(ні, такої України!) я справді
не знаю, визнаю чесно, —
принаймні настільки, щоб
могти про те написати щось
більше, ніж яку-небудь
сцену в заробітчанському
поїзді, як у „Польових дослідженнях“. Шалено рада,
що нарешті тисячі „малих
отих рабів німих“ отримали ГОЛОС. І нові покоління
зможуть колись прочитати,
„як воно було насправді“,
не за „лівими“ джерелами, не за статистичними
звітами, і не за переказами
чужоземців“.
Анна ГЕРИЧ
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Я щаслива, що стала
студенткою Політехніки!

Ми нові Колумби
й Магеллани

День 2 вересня для мене залишиться пам’ятним на
все життя — я стала повноправною студенткою Львівської
політехніки!
Коли я приїхала на посвячення в студенти до 4-го
корпусу Політехніки, мене вразили масштаби свята. Але
знайти свій інститут було легко — не було хаосу завдяки
інформаційним табличкам. Знайшла свій ІЕПТ і заспокоїлась остаточно.
Прослухавши виступи ректора, представників влади,
випускників університету, які вітали нас і настановляли,
я зрозуміла, що отримаю тут не тільки диплом і фахові знання, а й стану гідною громадянкою своєї Батьківщини. Мені
дуже сподобалося, як промовці закінчували свої виступи
привітанням „Слава Україні!“. Приємно було чути, що відомі
люди закінчили мій університет, як вони з теплом згадували
студентські роки, називаючи їх найкращими у житті, говорили про те, що з радістю повернулися б на 30 років назад.
Велике враження справили на мене слова присяги студента
Львівської політехніки.
А коли нас привели у корпус на вулиці Генерала Чупринки
і ми сіли в багатоярусній просторій аудиторії, я вперше відчула
себе студенткою. Нам розповіли про особливості навчання
в університеті, познайомили з куратором, закликали бути
активними, зацікавили діяльністю студентського самоврядування, профкому, студентськими фестивалями „Весна“ та
„Осінь Політехніки“.
У перший день навчання я переконалася і в тому, що
першокурсники — наче каченята чи міньйони з „Нікчемного
Я“— не можуть знайти корпуси та аудиторії. Я запізнилася
на першу в житті пару…
Почалися навчальні будні. Мені цікаво слухати лекції,
спілкуватися з однокурсниками, відчувати себе студенткою.

Все літо з нетерпінням чекала того моменту, коли прийду навчатися у Львівську політехніку.
Заходжу на площу перед четвертим корпусом, а там вже
вишикувалися факультети. Де ж мій ІМФН? Ні, не тут. І цей
не мій… Знайшла нарешті! Ще залишається 10 хвилин до
початку урочистості, тож я роздивляюся людей довкола:
чиясь мама, яка шукає поглядом свою дитину, поважні
професори, що у своїх мантіях нагадують грізних суддів,
а поряд зі мною стоїть збентежена дівчина. Розгублена
і схвильована, вона трохи нагадує мене. Так, ми виросли,
стали студентами. Починається нове життя, у якому все
невідоме, а ми, нові Колумби й Магеллани, відкриваємо
для себе світ великих можливостей і незабутніх пригод,
світ по-справжньому великої гри.
До реальності мене повертають музи, які щойно злетіли
з Олімпу і тримають у руках світоч знань, вказують правильний, хоч і тернистий, шлях. Саме в цей момент повільно та
обережно на мої плечі сідає янгол-хоронитель. Він називається Олена — як моя мама, і без сумніву, допоможе мені
досягти бажаного успіху та відчути смак самостійного життя.
Зачарована, я мало не залишилася на площі сама, коли мої
однокурсники вже вирушили колоною у наш інститут.
Цьогорічне свято знань не пройшло для мене безслідно. Я впевнена, що цей метушливий і радісний день
я згадуватиму як вирішальний момент своєї долі, і радітиму, що зробила вибір, вибір на користь Національного
університету „Львівська політехніка“…
А думки й далі крутяться у моїй голові: що ми вивчатимемо? які тут є секції та гуртки? чи візьмуть мене у КВН?
Ось і моя 214-та аудиторія. Величезні двері — новий світ.
Я відчуваю, що стою на порозі дорослого життя. Торкаюся
ручки, штовхаю двері, а Олена шепотить мені на вушко:
„Досягай“.
Тетяна НІКОЛАЄВА, студентка групи МІ-12 ІМФН

Ольга ДІДУХ, студентка першого курсу ІЕПТ, туризм

творча зустріч

Десять заповідей інтернет-публіциста
від братів Капранових

У

вівторок, 10 вересня у 19 корпусі
Львівської політехніки відбулася
зустріч із відомими громадськими діячами, письменниками, видавцями
та публіцистами братами Капрановими. Студенти-журналісти поспілкувалися з ними на тему „Що таке
інтернет-публіцистика та чим вона
відрізняється від інших ЗМІ?“.
Як завжди — у вишиванках Віталій та
Дмитро Капранови зайшли в аудиторію.
— Мучити ми вас не будемо, позаяк самі розуміємо, що позаду літо,
і ви не надто готові до навчання, —
сказав один із братів. І це було дуже
влучно сказано — студенти одразу
пожвавішали.

Письменники розповіли, що чекає
кожного на Форумі видавців, запросили відвідати цей захід — і розмова
перейшла на професійний рівень.
— В інтернеті ніхто не зобов’язаний
читати ваш матеріал, у вас постійно
„крадуть“ читача, — наголосили
брати.
Справді, щодня людина отримує
неймовірний потік нової інформації,
тому завдання кожного публіциста —
втримати увагу читача саме на своїй
статті, зробити так, аби читач хотів
і продовжував це читати. За читача треба боротися, а це надзвичайно важко,
адже потрібно уявити себе на місці цих
людей і зрозуміти кожного. Гості порівняли сучасного читача з байкером,

який мчить на шаленій швидкості,
і автор повинен так зацікавити його,
щоб він зупинився.
Брати Капранови розробили свої
10 заповідей інтернет-публіциста
і продемонстрували їх наочно — кожен із нас отримав книгу, написану
Капрановими, на прикладі якої вони
показали, як робити правильно, а як
не слід, обґрунтували чи не кожне
написане своє слово, розповіли про
історію написання.
Після завершення лекції кожен
охочий міг підійти та запитати те, що
його цікавить, чи зробити фото.
Вікторія ДОСКІЧ,
студентка групи ЖР-22 ІНПП

[ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ]

ч. 26 [2826]
19 — 25 вересня 2013

Спортивні уроки для всіх

Д

о Дня фізичної культури і спорту, який відзначаємо 14 вересня,
відбулося кілька унікальних спортивних подій, зокрема Олімпійський
урок і некомерційний велопробіг „На
швидкості життя“.
Відкритий Олімпійський урок у легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України
презентував для школярів 4 – 7 класів
експозиції та стенди дитячо-юнацьких
спортивних шкіл Львова. Найкращі
спортсмени Львівщини та вихованці
ДЮСШ продемонстрували показові
тренування з багатьох видів спорту.

Учні мали змогу записатися у спортивні
секції й поспілкуватися з олімпійцями.
Мета проекту „На швидкості життя“ — привернути увагу громадськості
до проблеми недостатньої фізичної
активності та гіподинамії. Велопробіг
відбувався 12 – 15 вересня у містах
Львів, Рівне, Житомир та Київ. На
площі перед львівською Оперою діяв
символічний музей „Червона книга
здорового життя“ — 12 прозорих пластикових кубів, у кожному з яких — повсякденні речі, які допомагають жити
здорово (див. фото).

Світлина Наталі Яценко

корисні акції

17

Н. Я.

здоровий спосіб життя
агальноосвітня середня школа запускає процес руйнування здоров’я — за словами міністра спорту Равіля
ЗІ причина
Сафіулліна, 94% випускників школи мають різноманітні захворювання, а школа вища мимоволі продовжує.
не стільки у малій кількості уроків фізкультури (хоч це теж має значення), як у невмінні дати собі раду
з великим розумовим навантаженням, стресом сесій і у відсутності навичок здорового підходу до життя загалом

Не просто вчимося — вчимося ефективно!
Допінг для мозку
Кава з цукром — найсмачніший, найпростіший і найтрадиційніший не
тільки у студентському середовищі
стимулятор, який особливо йде в хід
під час іспитів. Самі вчені не заперечують того, що увага від солодкої кавусі
ліпше концентрується, а пам’ять покращується. Але має цей чудо-напій
лише короткочасний ефект і потребує
постійного повторення-вживання.
Свого часу в інтернеті проскочила
інформація, що німці занепокоєні тим,
що молодь, зокрема, студенти для
підвищення працездатності й успішності використовують навіть лікарські
препарати. Найбільша загроза кофеїнових пігулок, стимулюючих мозкову
діяльність медикаментів, полягає
у непередбачуваних наслідках і психологічній залежності від їх прийому.
Як же ж природно і нешкідливо
збадьорити свою сіру речовину? Одиндва квадратики шоколаду зранку,
після сніданку, якщо сюди входять каші
з фруктами, не завадить — підніме
настрій, підживить мозок фосфором.
А ось 40 – 50 г горіхів (це приблизно
жменя) на день забезпечать всіма потрібними вітамінами й мікроелементами, особливо їх варто споживати перед
екзаменами. Терта морква зі сметаною,

склянка ананасового соку, скибка
лимону до чаю — все це сприятиме
добрій пам’яті й мисленню. До списку
„енергетиків“ впишіть, крім цього, морепродукти, чорницю, цибулю, капусту.
І не забуваємо про рух. Професор
Каліфорнійського університету, доктор медичних наук Daniel G. Amen
вважає, що „настільний теніс сміливо
можна назвати спортом для мозку“.
Адже, каже він, під час гри ми багато
рухаємось, використовуючи все тіло,
тренуємо очі, покращуємо координацію рук та ніг, і при цьому всі ділянки
нашого мозку працюють — плануємо
стратегію гри, тактику, відстежуємо
удари по м’ячу. Перевагою цього
виду популярного масового спорту, на
думку професора, є нетравматичність
і можливість займатись ним чи вдома,
чи в парку (до речі, у парку ім. І. Франка у недощову погоду виносять столи
для настільного тенісу), чи в спортзалі.

Ро-ооо-зслабляємось…
Робота мозку покращується не тільки
від його стимулювання, а й після повноцінного відпочинку. Наприклад,
вчені з’ясували, що після занять йогою
зростає швидкість обробки інформації,
набагато більше, ніж після аеробних
вправ. Ймовірно, цьому сприяє кон-

центрація на диханні, тілі, вона позбавляє зайвих думок.
Релаксація навіть упродовж 10 хвилин на день допомагає зняти напругу,
якій кожен підвладний у цьому стресовому світі. І якщо нема змоги чи бажання
опанувати ази медитації, то скористайтесь порадами друзів чи незнайомців
з інтернету: поспостерігайте за своїм
диханням — вдих — видих — ритм заспокоює, кидайте в стіну тенісний м’ячик
однією рукою, а ловіть іншою, налущіть
багато горіхів і очищайте їх від шкаралупки, як, зрештою, і старий добрий
метод „вечір у товаристві соняшникового
насіння“ — руки зайняті, а голова відпочиває. У студентські роки (то вже з мого
досвіду) дуже допомагали неспішні
прогулянки парком. На великій перерві,
замість сидіти і далі у чотирьох стінах,
бродилось у пошуках лискучих каштанів,
а потім у кишенях вони від полірування
в долонях ставали ще гладкіші…
Розслаблятись варто і перед сном,
щоб після нього відчувався приплив
сил. Комп’ютер, телевізор — нехай ці
та інші аудіовізуальні подразники залишаться поза вашою увагою задовго
до сну. Повільна музика, склянка молока з медом, прогулянка чи все зразу
гарантуватимуть вам солодкі сни вночі
і радісне прокидання вранці.
Наталя ЯЦЕНКО

[ПЕРЕРВА]
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Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА
Назва
ляльки,
створеної у
США

Польський
танець
Отвір на Деревна
краях бі- ящірка з
льярдно- Пд. Амего стола
рики
Великий
магазин
із самообслуговуванням

Татарська
м’ясна
страва

Апарат
для
дихання
під
водою

Ім’я
письменниці
Крісті

Дикий
кінь
прерій

Парадна
споруда

Соло в
опері

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 24

Найвищий суд
у Стародавніх Річка в
Афінах Сибіру
(басейн
Ангари)
Т
О
А Т
А
П Л
Т І
А З
Х А
Т
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Р
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МЕ
А
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К
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О
І Н
К
А
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У
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А
Р
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Д

В Е С
В
Т А Ц
К И
Т У С
А Т
ОЦ Е
К І Р
Л Я Н
А А
Д
А
ОМ І
Р У Р
Т Р А

Штучна
мова,
створена
на основі
есперанто

Пристосування
організму до умов
навколишнього
середовища

Отруйна
велика
жаба

Тканина
для
вишивання

Ручна
зброя
для
метання
стріл

Кінопремія
Голлівуду
Неофіційна
назва
долара
США

Річка у Великих
Мостах, ліва
притока
Західного Бугу
Сукупність
поглядів,
що хаГрошова рактериодиниця зують
Маври- партію
танії

Японський
Річка в
націоІталії нальний
одяг
Вірш
Шевченка

Гроші
Лаосу

Загарбання держа- Озеро у
вою чужої Вірменії
території

Давньоримський
бог часу
з двома
Тип украРозділ
обличУявна
їнського
медичями
лінія, що
літака
цини
ділить
Міжна- Землю
на дві
родна
органі- півкулі
зація
Священ- Штучно УкраїнсьОзеро
на війна викли- ка повв США і
мусуль- каний станська
ман,
Канаді
сон
армія
джихад
Англійська
золота
монета
Герой
Бог підКазковий персонаж Хмель
земного
Парубок
у східних слов’ян, ниччини,
у
у гуцулів світу
давніх
зла баба-чаклунка козацький
полковник
римлян
ТеритоЗаключрія пошина частирення
на мутварин,
зичного
рослин
твору

Т І
В
І Я
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О
А
ЛО Т
І
О
А Н
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А
Т
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Я
Р
А
П

К
У
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Н
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БМВ
І О
Р Н А
Б
ОЛ
Г А Р
І Н А
Н П
С К А
Ь ОН
К С А
ИМ
ЙОН
С

Спортивний клуб
армії

Крок у
танці

Музичнодраматичний
твір

Бог
сонця у
давніх
єгиптян

Ріка в
Індії і
Пакистані

Один із
мушкетерів Дюма

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 25
Горизонтально: 7. Дальтонік. 8. Ескалатор. 10. Кавомолка. 11. Автопілот. 12. Реставрація.
16. Трюк. 18. Круг. 19. Інтернаціонал. 20. Папа. 21. Крос. 23. Апартаменти. 30. Аконкагуа.
31. Центуріон. 32. Атлантида. 33. Амфітеатр.
Вертикально: 1. Влтава. 2. Консоме. 3. Ікебана. 4. Кентавр. 5. Марконі. 6. Аттіла. 7. Дискант. 9. Рейтинг. 13. Селенга. 14. Веранда. 15. Целофан. 17. Кліпа. 18. Кулак. 20. Паланка.
22. Стентор. 24. Планета. 25. Трамвай. 26. Меценат. 27. Титанік. 28. Мотель. 29. Вівтар.

[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]
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МНОГАЯ ЛІТА!
Щиро вітаємо з днем народження
проректора з навчальної роботи та
міжнародних зв’язків

Юрія Михайловича
РАШКЕВИЧА.

19

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри охорони праці
ІЕСК Національного університету
„Львівська політехніка“ сердечно
вітає з 90-річчям доктора технічних
наук, професора кафедри

Георгія Григоровича
ГОГІТАШВІЛІ.

Хай будуть з Вами здоров’я і сила,
та доля буде ласкава і щира.
Хай в житті обминають невдачі,
а приходять успіхи у праці.
Хай Господь дарує надію й тепло,
на довгії літа, на щастя й добро.

Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і доброї долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

експрес-оголошення
оголошення

Стань волонтером!
Молодіжний центр об’єднання „Самопоміч“ за підтримки управління внутрішньої політики Львівської міської ради ініціював старт загальноміської кампанії
„Львів — безпечне місто“, в межах якої відбуватиметься низка заходів: тренінги
з безпеки дорожнього руху для школярів, підвищення рівня безпеки на пішохідних переходах, за підтримки партнерів кампанії дітям роздаватимуть світловідбиваючі браслети, наклейки на ранці та інші елементи, призначені для
того, щоб вберегтись від небезпеки на дорозі.
Перші заходи довготермінової кампанії, яка має на меті сформувати культуру безпечної поведінки на дорозі, відбудуться 19 – 22 вересня в рамках
„Європейського тижня мобільності“.
Студенти львівських вишів мають нагоду долучитися до проекту як волонтери. До їхніх обов’язків належатиме: проводити шкільні тренінги з правил дорожнього руху. Охочих просять написати на адресу: s.dyuba1309@gmail.com.

Вважати недійсними:
утрачений студентський квиток, виданий
Львівським державним медичним університетом ім. Д. Галицького на ім’я Федиків
Олени Іванівни;
утрачений студентський квиток № 08927137,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гнатів Ольги Орестівни;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Толкача Олександра
Олександровича;
утрачений студентський квиток, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Здибель Софії Мирославівни;
утрачений студентський квиток ВК № 07665904,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мухи Богдана Миколайовича;
утрачений студентський квиток № 11100605,
виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Джаратлі Чад.

Колектив Інституту геодезії Національного
університету „Львівська політехніка“ глибоко сумує з приводу смерті кандидата
фізико-математичних наук доцента

Колектив Науково-дослідної частини Національного
університету „Львівська політехніка“ висловлює щирі
співчуття економісту планово-фінансового відділу
Ганні Федорівні Чень з приводу тяжкої втрати — смерті

Анатолія Євгеновича Філіпова
та висловлює сердечне співчуття рідним
та близьким.

матері.
Підтримуємо Вас у сумну годину, поділяємо ваше
горе.

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. №130960.
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