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Чи Ви читаєте, що саме і як?
„Усе дозвілля українців проходить 

в інтернеті та за переглядами 
фільмів“, — вважає генеральний 
директор видавництва „Фоліо“ 
Олександр Красовицький. І він 
має підстави так думати: до-
слідження Research & Branding 
Group показало, що 50,9 % 
українців не читають книжок уза-
галі (більше про цю проблему — 
на 18 с.).

Серед прочитаних паперових 
книжок переважають сучасні 
детективи й класика, написана 
до першої половини ХХ століття. 
Жанр прочитаної електронної 
книжки — прикладна література, 
яка стосується побуту, робочих 
напрямів, саморозвитку. Читання 
художніх творів у електронному 
вигляді не є пріоритетним.

Більшість тих, хто читає, скар-
житься, що читає менше, ніж 
хотілося б. Такої проблеми нема 
у не-читачів — вони впевнені, що 
читають саме стільки, скільки їм 
потрібно. Читачі не стежать за по-
явою новинок регулярно, для них 
не важливе видавництво, тільки 
автор і оформлення книжки. 
Щодо українських авторів, то 
нема жодного сучасного пись-
менника, якого би знала половина 
українців. Список знаних очолює 
Ліна Костенко, на другому міс-
ці — Ірена Карпа. Популярність 
Карпи дослідники пояснюють не 
так її текстами, як тим, що вона — 
медіа-людина, тобто про неї 
більше чули, ніж її читали. Василь 
Шкляр, Марія Матіос, Оксана За-
бужко, Юрій Андрухович продо-
вжили цей список…

— У Львові вчиться 120 тис. 
студентів. Де вони діваються 
під час Форуму видавців, не 
знаю, але приходить не більше 
10 – 12 тисяч. У Лейпцигу пове-
лася традиція під час проведення 
ярмарку дітей звільняти з уро-
ків і пар. Учителі та викладачі 
переконані, що це дасть більше 
їхньому загальному розвитку, ніж 
навчання, — розповіла Олексан-
дра Коваль.

Але чи наші студенти, якби їх 
звільнили на день від занять, 
використали б вільний час на 
Форум і читання? Навряд. Чи, 
може, я помиляюсь?

Анна Ревук, студентка першого курсу Інституту гуманітарних 
і соціальних наук:

„Прочитую три-чотири книжки за місяць“
Мені подобається вітчизняна література, класична й сучасна, 
українською й російською. Намагаюсь на місяць прочитати 
три-чотири книжки. Електронні мені не до вподоби, бо важко 
і для очей, і відчуття не ті… Стараюсь купувати книжки, але це, як для студента, до-
сить дорого. Приємно, коли книжка гарно оформлена, та орієнтуюсь насамперед 
на автора. Стараюся спілкуватися з людьми, які люблять читати, бо з ними є про що 
поговорити, можна обмінятися враженнями й отримати пораду, що варто прочитати 
ще. Аби читати більше, потрібно знайти свого автора. Було б добре, якби викладачі 
на парах рекомендували цікаві книжки, які вони прочитали.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Назар Лукасевич, студент другого курсу Інституту інженерної 
механіки та транспорту:

„Читаю лише професійну літературу“
Якщо мене щось конкретно зацікавило, як от мотоцикли, то тоді 
я шукаю інформацію про це в журналах та інтернеті. Художні 
книжки не читаю, тому що тепер мені треба читати літературу 
професійну, про електрику й мотори. У мене є тільки один знайомий, який купує 
книжки, переважно про війну, бо його цікавить ця тема. Решта сидять в інтернеті чи 
роздруковують і читають з паперу знайдену там інформацію. Хороша велика й гарно 
оформлена книжка завжди оцінюється дорого. Але для мене важливо, аби вона була 
написана зрозуміло.

Богдан Мисан, студент шостого курсу Інституту телекомунікацій, 
радіоелектроніки та електронної техніки:

„Прикро, що більшість перекладів 
російською“

Надаю перевагу друкованим книжкам, бо приємно тримати 
в руках щось матеріальне. В основному це зарубіжна фантастика, 
зокрема, фентезі. Перед прем’єрою три місяці тому перечитував 
„Хоббіта“ — було цікаво порівняти текст із фільмом. Прикро, 

що більшість перекладів російською мовою, а в бібліотеках — радянські видання. 
Книжки купую в книгарнях (ціна мене влаштовує), позичаю у друзів. Читання в наш 
час — рідкісне явище, бо люди більше дивляться фільми і сидять у соцмережах. І це 
печально, бо вони не розвивають мислення й логіку.

Андрій Куциняк, студент третього курсу Інституту енергетики та 
систем керування:

„Купити книжку має бути простіше,  
ніж пиво“

Читати більше точно хочу, але не електронні книжки з монітора. 
Останнім часом читав твори Джека Лондона, місяць тому завер-
шив його цикл оповідань „Смок Беллю“. Хотів би ще прочитати 
Генрика Сенкевича „Камо грядеши“, але не можу ніде знайти 
український переклад. Книжки купую через оголошення в газеті 

„Ваш магазин“. У моєму середовищі одні люди читають, інші — ні. Аби було більше 
читачів, треба до книжки, але цікавої, привчати змалку. Література мала б бути до-
ступніша і дешевша. Купити книжку має бути простіше, ніж пиво біля Політехніки.
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у ногу з часом

У Львівській політехніці відкрили 
„Академію Bosch“

У Політехніці почав працюва-
ти сучасний навчальний центр 

комп’ютерної діагностики транспорт-
них засобів „Академія Bosch (автомо-
більні запасні частини та обладнан-
ня)“. Урочисте відкриття відбулося 
19 вересня у шостому навчальному 
корпусі університету, де коштами 
Політехніки відремонтовано дві ау-
диторії (для теоретичних і практич-
них занять), а компанія Bosch вста-
новила найсучасніше діагностичне 
обладнання.

Ректор Львівської політехніки профе-
сор Юрій Бобало висловив сподівання, 
що це „лише початок нашої активної 
співпраці з фірмою Bosch; позаяк наш 
університет технічний, я думаю, ми 
зможемо знайти точки дотику між 
інтересами Львівської політехніки 
і компанії Bosch, у яких буде двосто-
роння зацікавленість“. Генеральний 
директор концерну в Україні Віталій 
Бульда підтвердив, що „наша спів-
праця з Політехнікою не обмежиться 
тільки лабораторією з автомобільних 

запчастин, нас дуже цікавлять спіль-
ні проекти з енергозбереження (це 

ювілей кафедри

Півстоліття — цього достатньо, аби кафедра сформувала свої наукові школи, реалізувала розробки, розви-
нула зв’язки — посіла певне місце в науковому світі. Минулого тижня у Політехніці своє 50-річчя відзна-

чила кафедра електронних обчислювальних машин ІКТА: відбулася урочиста академія, міжнародна наукова 
конференція. Вийшла і книжка — про першу у Західному регіоні кафедру комп’ютерного спрямування, де 
з’явилися перші в Радянському Союзі серійні цифрові вимірювальні прилади, відомий вітчизняний ПК „Львів“

Одна з опор комп’ютерної осі
В історію

16 вересня актова зала го-
ловного корпусу Політехніки 
зібрала працівників, випуск-
ників, студентів кафедри 
ЕОМ, а також гостей з різних 
міст України. Ректор уні-
верситету професор Юрій 
Бобало прочитав вітання від 
МОН колективу кафедри, 
вручив її працівникам від-
знаки університету, а також 
грамоти Львівської облради.

Завідувач кафедри ЕОМ 
професор Анатолій Мельник 
зробив екскурс в історію. 
Передумовами для розвит-
ку кафедри став розвиток 
приладобудування у Львові 
в 1930 роках, згодом створен-
ня у Політехніці відповідних 
лабораторій. Кафедра ж по-
стала у 1960-х, коли у серій-
ному виробництві з’явилися 
перші комп’ютери.

З чого починалась і як 
розвивалася кафедра, роз-
повіли очевидці — науковці 
Леонід Лукащук (на світ-
лині), Микола Черкаський, 
Роман Курдидик, Володимир 
Пуйда, Василь Шпіцер. Один 

із перших викладачів кафед-
ри доцент Вадим Голембо 
згадав, як все починалось 
із двох кімнат у прибудові 
головного корпусу (в од-
ній із них був комп’ютер 
„Мінськ-1“); як згодом кафед-
ра „переселилась“ у ново-
збудований 5-й навчальний 
корпус Політехніки.

„Хочемо 
працювати 

зі Швецьким“
На кафедрі ЕОМ завжди 
успішно поєднували на-
вчання з науковою роботою. 
У 1960 – 70-х науковці ка-

федри працювали потужно: 
нині політехніки пишаються 
такими розробками, як се-
рійні цифрові прилади (осци-
лографи, вольтметри, ін.), 
прискорювачі універсальних 
комп’ютерів, гідроакустичні 
пристрої, вимірювально-об-
числювальні системи для 
досліджень Світового оке-
ану, багато ін. Саме у цих 
стінах з’явився один із пер-
ших в СРСР персональних 
комп’ютерів — ПК-01 „Львів“, 
прецизійний цифровий квар-
цовий термометр для вимі-
рювання різниці температур, 
який за якістю не поступався 
кращим приладам фірми 
Hewlett-Packard (США). Тут 
працювали видатні вчені. 
Професор Бенціон Швець-
кий — лауреат, а професор 
Ігор Вишенчук — єдиний 
в Україні двічі лауреат Дер-
жавної премії України в галузі 
науки і техніки за роботи 
з електронного приладобуду-
вання. Визнанням професіо-
налізму політехніків, за сло-
вами Ярослава Гнатіва, стала 
й висока оцінка учасників про-
грами „Союз“ — „Аполлон“: 

на ювілей Б. Швецькому пода-
рували книгу, де зокрема було 
написано „…ми хочемо пра-
цювати зі Швецьким“. Власне, 
кафедра активно працювала 
для потреб космічної галузі 
(розробка комп’ютерних сис-
тем сканерів Земної поверхні 
для супутників „Січ-1 М“ та 
EgyptSat („Січ-2“), система 
збору та обробки наукової ін-
формації для апарата „СІЧ-2“).

Нині в центрі уваги науков-
ців — вдосконалення, роз-
робка методів і засобів роз-
витку самоконфігурованих, 
кіберфізичних комп’ютерних 
систем. За останнє десятиріччя 
тут захистилось два доктори, 
20 кандидатів наук, випустили 
сім монографій. Цікаво, що 
з кафедри вийшли нові кафед-
ри, зокрема в ІКТА й ІППТ.

Знані у світі
З ювілеєм політехніків приві-
тали колеги з Національного 
аерокосмічного університе-
ту ім М. Жуковського, Чер-
нівецького національного 

Закінчення на 4 с. →

Закінчення на 6 с. →
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→ Закінчення. Початок на 3 с.

питання перед Україною зараз дуже 
актуальне). Ми працюємо з Київською 
політехнікою, у лабораторіях з енерго-
ефективності проходить навчальний 
процес, студенти вчаться, як заоща-
джувати енергію. Я запевняю, що зро-
блю все, щоб така лабораторія була 
у вас. У сучасному конкурентному світі 
нам буде приємно працювати разом 
на благо України, на благо всім нам“.

В урочистому відкритті Академії 
також узяли участь регіональний ди-
ректор підрозділу автомобільних зап-
частин і діагностичного обладнання 
компанії Bosch в Україні, Росії, Білорусі 
та країнах СНД Олег Рябцев, перший 
заступник міського голови Львова 
Олег Синютка („це знакова подія для 
нашого міста, адже в Україні, в Європі 
Львів уже чітко ідентифікують як куль-
турну та туристичну столицю України, 
але я думаю, що наступне завдання 
Львова — на рівних конкурувати з Хар-
ковом, Києвом і стати технічною столи-

цею України, технічним центром Євро-
пи), директор департаменту освіти та 
науки ЛОДА Михайло Брегін, депутат 
Львівської облради Йосиф Ситник, 
представники бізнесових структур, на-
уковці університету та студенти.

Після символічного перерізання 
стрічки отець Тарас Жеплинський 
освятив приміщення. Усі присутні мали 
змогу оглянути навчальну аудиторію та 
лабораторію, ознайомитися з найсучас-
нішим обладнанням від компанії Bosch, 
на якій навчатимуться політехніки.

Студенти відповідних напрямів 
Інституту інженерної механіки та тран-
спорту (передбачено курси тривалістю 
2 – 3 місяці залежно від спеціалізації) 
зможуть опанувати найсучасніші ме-
тодики діагностики й отримати досвід 
роботи з технологіями Bosch, які засто-
совують у провідних сервісних центрах 
світу. Зокрема, є домовленість про 
щоквартальне оновлення програмного 
забезпечення приладу для діагностики 
бортових комп’ютерів KTS 540 з додат-

ковими аксесуарами та програмним 
забезпеченням Bosch ESI[tronic] 2.0. 
Знання цієї техніки дозволить випус-
кникам ефективно й успішно експлуа-
тувати техніку Bosch, а також швидше 
адаптуватись до будь-якого сучасного 
діагностичного обладнання.

Особливу увагу в навчальному 
центрі приділятимуть якості освітнього 
процесу. Викладачі університету про-
йшли спеціальну підготовку й отримали 
сертифікат Навчального центру Bosch 
у Києві, а також у професійних тренерів 
компанії Bosch, розробили відповідні 
навчально-методичні матеріали.

— Тепер наші студенти отримають 
доступ до найкращої технічної бази — 
діагностичного обладнання від світово-
го лідера компанії Bosch. Це допоможе 
їм отримувати практичні навики у робо-
ті з високотехнологічним обладнанням, 
а нам — постачати кваліфіковані кадри 
на ринок праці, — сказав Юрій Бобало.

Крім цього, в Академії зможуть на-
вчатися й зовнішні фахівці (через Інсти-
тут післядипломної освіти Політехніки).

— Для практикуючих діагностів, які 
мають намір підвищити свою кваліфі-
кацію, в Академії розроблено інтен-
сивні тренінги тривалістю 2 – 5 днів, 
кожен із яких буде присвячений 
різним напрямам сервісного обслуго-
вування, — розповів керівник служби 
технічної підтримки та сервісу Григорій 
Рузавін. За його словами, Академія 
у Львівській політехніці — 104-а у світі, 
створена спільно з навчальним закла-
дом, а в Україні — друга.

— Близько 60 % багатомільярдного 
бізнесу компанії — автомобільний. Ав-
томобіль сьогодні складний, сучасний 
автомобіль — це комп’ютер на коле-
сах, — наголосив Олег Рябцев. — Відпо-
відно діагностика й ремонт сучасного 
автомобіля складні, вони потребують 
висококваліфікованих фахівців.

Віталій Бульда додав:
— Наша компанія вкладає дуже 

багато коштів у науково-дослідниць-
ку роботу. На сьогодні ми інвестуємо 
4,8 млрд. євро на рік у науково-до-
слідні роботи. У 2012 році ми зро-
били 4800 патентів. Тому нам дуже 
важливо, щоб із нашим обладнанням 
працювали кваліфіковані спеціалісти. 
І ми маємо надію, що Політехніка їх 
підтримуватиме.

Тетяна ПАСОВИЧ

у ногу з часом

У Львівській політехніці відкрили 
„Академію Bosch“
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конференція

„Конкуренція — це таке явище, яке присутнє всюди“, — зауважила 
завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Львів-

ської політехніки професор Жанна Поплавська під час відкриття ІІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми формування 
та реалізації конкурентної політики“. Захід, що відбувся 19 – 20 вересня, 
зібрав у Політехніці науковців і практиків не лише з України

Конкуренція є всюди: 
в економіці, освіті…

На участь у конферен-
ції зголосилося майже 
250 осіб із понад соро-
ка вишів України (Київ, 
Уж го р од ,  В і н н и ц я , 
Харків, Херсон, Суми, 
Львів, ін.) та вісім вишів 
з-за кордону (Польща, 
Росія, Білорусія, Індія). 
У Політехніці присут-
ніх привітав проректор 
університету профе-
сор Богдан Моркляник. 
А директор Інституту 
економіки та менедж-
менту професор Олег Кузьмін сказав:

— Проблема конкурентності — 
надзвичайно важлива, тому що ми жи-
вемо в конкурентному світі, в умовах 
глобалізації, і, зрозуміло, виживуть ті 
підприємства, організації і ті праців-
ники, які успішно конкуруватимуть на 
відповідних ринках. До речі, на ринку 
освітніх послуг конкуренція також 
постійно зростає. За умов входження 
в Євросоюз (спочатку на правах асо-
ціаційних) матимемо фактично новий 
виток конкуренції, оскільки в молоді 
з’явиться можливість вчитися в різних 
країнах ЄС (можна прогнозувати, що до 
20 – 30 % вчитиметься за кордоном). 
Це, мабуть, загалом нормальне явище, 
але українській освіті до цього треба го-
туватися — щоб абітурієнт врешті-решт 
віддав перевагу нашим вишам… У нас 
достатньо добротна освіта, що має 

глибоке історичне ко-
ріння, традиції, які роз-
виваємо. Але питання 
в тому, чи зуміємо кон-
курувати з подібними 
університетами Європи, 
Америки? А для цього 
потрібна, відповідна 
технічна оснащеність, 
висока якість викла-
дання, також належне 
фінансування освітньої 
галузі, забезпечення 
університетів площами, 
повага до викладаць-

кої професії. А також дещо сучасніші 
підходи до побудови стандартів, про-
грам освіти. На мою думку, має бути 
30 – 40 % (а не 70 %) стандартних дис-
циплін, а далі університет, який працює 
в конкретному регіоні, ніші, знає по-
треби місцевої економіки, ринку праці, 
сам мав би визначати, чого, а потім і як 
навчати майбутніх фахівців.

Важливо, що до участі в конферен-
ції долучилися не тільки науковці-тео-
ретики, а й практики. Про роль банків 
у формуванні конкурентної політики 
зокрема говорив у своєму виступі 
голова департаменту корпоративного 
бізнесу Західного комерційного ма-
крорегіону UniCredit Bank ПАТ „Уксоц-
банк“, голова Асоціації випускників 
Політехніки Олег Сергєєв.

Ірина ШУТКА
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Міністерство освіти і науки України має 
намір істотно змінити правила вступу 
до вищих навчальних закладів. Про 
це повідомив директор департаменту 
вищої освіти МОН Юрій Коровайчен-
ко. За його словами, в міністерстві 
розглядають пропозицію скоротити 
кількість вишів, куди можна подавати 
документи (з п’яти до трьох), три-
валість вступної кампанії (прибрати 
третю хвилю зарахування на бюджет), 
розділити терміни подання доку-
ментів на бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів. Координатор громадської 
ініціативи „Студентський захист“ 
Андрій Черних вважає, що, якщо 
скоротять час для вступу, абітурієнти 
елементарно можуть не встигнути 
подати документи. „Але я підтримую 
скорочення кількості вишів для всту-
пу“, — додав він.

1 жовтня закінчується прийом 
студентських і аспірантських 
наукових робіт на конкурс „Голо-
домор 1932 – 1933 років — геноцид 
українського народу“. Про це по-
відомили організатори конкурсу — 
Громадський комітет із вшанування 
пам’яті жертв Голодомору-геноциду 
1932 – 1933 років в Україні. Конкурс 
має на меті посприяти дослідженням 
історії Голодомору серед молодих 
науковців та актуалізувати громад-
ську думку щодо геноциду українців. 
До 15 жовтня журі розгляне всі 
дослідження. Переможців конкурсу 
(у двох групах: студентські та аспі-
рантські) відзначатимуть дипломами 
та заохочувальними грошовими 
преміями (1-е місце — 2000 грн., 
2-е та 3-є місця — по 1000 грн.,) 
у листопаді.

Студенти українських вишів мають 
можливість виграти поїздку на стажу-
вання за кордоном. Для цього потріб-
но надіслати на конкурс есе на тему 
„Туристичний продукт „Україна“: уні-
кальний досвід туриста“ / „Destination 
Ukraine: unique travel experience“. Як 
повідомили у прес-службі Львівської 
міської ради, конкурс відбудеться 
у межах форуму „Перемагай з ле-
вом-2013“. Автори п’яти найкращих 
робіт зможуть безкоштовно взяти 
участь у форумі та презентуватимуть 
там свої роботи. На основі презен-
тацій журі обере двох переможців, 
які поїдуть у Франкфурт для участі 
у Форумі майбутніх лідерів.

За матеріалами інформагенцій
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університету ім. Ю. Федь-
ковича, Тернопільського 
національного економіч-
ного університету, Львів-
ського науково-дослідного 
радіотехнічного інституту 
(де кафед ра мала філію), 
Львівської філії Інституту 
космічних досліджень, НДКІ 
ЕЛВІТ (з яким кафедра зав-
жди тісно співпрацювала). 
Завідувач кафедри спеці-
алізованих комп’ютерних 
систем КПІ Володимир Та-
расенко назвав Львів однією 
з точок опори „комп’ютерної 
осі“ Львів — Київ — Харків.

Однак кафедру ЕОМ зна-
ють не лише в Україні. Так, її 

вихованці працюють у понад 
60 країнах світу. Вона має 
зв’язки з науковими й на-
вчальними структурами, ком-
паніями у Німеччині, Австрії, 
США, Японії, Китаї, Кореї.

Нині на кафедрі ЕОМ на-
вчається сім сотень студентів. 
Загалом же вона підготувала 
понад 4 тисячі фахівців. Дехто 
з випускників, як-от Степан 
Давимука (народний депутат 

IV – VI скликань) чи Ярослав 
Гнатів (Шевченківський лау-
реат), проявив себе не тільки 
в науці. А президент компанії 
„СофтСерв“ Тарас Кицмей, 
який свого часу викладав 
на кафедрі, наголосив: ви-
значальну роль для її успіху 
мають цінності, власний не-
повторний почерк.

Ювілею кафедри ЕОМ 
приурочили VI Міжнародну 
наукову конференцію „Су-
часні комп’ютерні системи 
та мережі: розробка та ви-
користання“ (ACSN’2013). 
Захід відбувся 16 – 18 ве-
ресня і зібрав понад сотню 
учасників із 12 країн.

Ірина ШУТКА

ювілей кафедри

Одна з опор комп’ютерної осі

спільні інтереси

Освіта — якісна, доступна, сучасна і цікава

У вівторок, 17 вересня, відбулася 
конференція трудового колективу 

Політехніки. Успішні в навчальній і на-
уковій роботі підрозділи і працівники 
отримали відзнаки університету, Вче-
на рада поповнилась 21 членом, вне-
сли зміни у трудовий договір. І тради-
ційно підвели підсумки роботи вишу 
за минулий —2012/13 — і визначили 
завдання на цей навчальний рік.

Про роботу Політехніки прозвітував 
ректор Юрій Бобало. Спершу на-
гадав про здобутки: високі позиції 
вишу у рейтингах („Компас“ — 4, 
Webometrics — 5), структурні зміни 
(приєднання Львівського коледжу 
„Інфокомунікації“, створення Ресурс-
ного центру освітніх інформаційних 
технологій для осіб із особливими 
потребами та ін.), акредитацію нових 
спеціальностей. Згадали про отримані 
високі відзнаки, успіхи молодих на-
уковців і спортсменів, низку акцій, 
проведених у стінах вишу.

Підсумувавши результати цього-
річної вступної кампанії, доповідач 
окреслив кілька завдань у цьому на-
прямі: відкриття сторінок Політехніки, 
ННІ у соцмережах для спілкування 
з абітурієнтами, форуму на веб-
сторінці вишу, внесення коректив 
у Правила прийому й роботу Єдиної 
державної електронної бази з питань 

освіти (про що слід клопотати перед 
МОН) тощо.

Орієнтуючись на формулу „якісна, 
доступна, сучасна і цікава освіта“, керів-
ник Політехніки озвучив пріоритети. Це 
викладання курсів іноземними мовами 
(нині такі курси в ІНЕМ, ІМФН, ІБІД 
слухає 300 студентів; доречним ректор 
вважає збільшення відсотка надбавки 
за викладання дисциплін іноземною 
мовою); видання англомовних фахових 
журналів (такі є в ІТРЕ й ІХХТ); розвиток 
практики подвійних дипломів. У моло-
дій науці особливої уваги, на думку Юрія 
Бобала, потребує залучення студентів 
до міжнародних конкурсів (в СНТК, 
олімпіадах вони більш активні), зокрема 
до Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук, „Завтра. 
UA“. Наразі найбільше до конкурсів до-
лучаються вихованці ІТРЕ, ІХХТ, ІНЕМ. За 
звітний період майже вдвічі збільшила-
ся кількість учасників програм акаде-
мічної мобільності (як Еразмус Мундус, 
Фулбрайта). Загалом у науковій роботі 
бере участь майже чверть студентів 
денної форми навчання.

Йшлося і про якість професорсько-ви-
кладацького складу: з 1932 осіб 70 % — 
висококваліфіковані працівники (понад 
260 докторів наук, професорів і більше 
1100 кандидатів наук, доцентів). Про-
блематичним Юрій Ярославович назвав 

публікування у виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних (із 240 вишів 
Політехніка — 11-та, левову частку забез-
печують ІТРЕ, ІХХТ, ІМФН). Лідером у ви-
конанні міжнародних проектів, грантів 
є ІТРЕ. Назагал, вважає ректор, політех-
ніки мали б активніше долучатися до 
конкурсів на проведення НДР, зокрема 
конкурсу проектів у рамках Державної 
цільової програми „Наука в університе-
тах“, який МОН оголошує з 2008 року.

Серед актуальних завдань у про-
форієнтаційному напрямі — організа-
ція Молодіжного центру науки і твор-
чості, підготовка циклу телепередач 
„Крок до науки“; у науці — створення 
науково-навчальних центрів у межах 
програми „Наука в університетах“, за-
провадження конкурсу наукових шкіл. 
Щодо інформаційної сфери, є ідеї за-
снування теле- і радіоцентрів, впрова-
дження електронних екзаменаційних 
та залікових відомостей, ін.; акцент 
у соціальній сфері — на вирішенні жит-
лового питання. Як зазначив допові-
дач, у виші провели і проводять низку 
ремонтів, заходи з енергоощадності; 
результат, однак, міг би бути ліпшим, 
якби не вже традиційне „зависання“ 
рахунків університету у казначействі.

У своїх виступах представники різ-
них підрозділів Політехніки оцінили 
роботу вишу позитивно.

Ірина ШУТКА

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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лабораторія без стін

Науковий пікнік: далі буде…
У суботу, 14 вересня, на подвір’ї головного корпусу Полі-

техніки відбувся перший у Львові науковий пікнік. І всі, 
хто сонячного осіннього дня завітали сюди, оминувши 
іншу мегаподію — Форум видавців, були справді вражені! 
У лабораторії просто неба кожен зрозумів, що насправді 
наука може бути дуже цікавою та захоплюючою справою.

Духовий оркестр і святкові 
театральні мініатюри на схо-
дах — університет святково 
стрічав сивочолих професо-
рів і дітей, студентів різних 
вишів і школярів, просто за-
цікавлених львів’ян різного 
віку й гостей міста.

— При вході до головно-
го корпусу нашого вишу ма-
йорять Державний прапор 
України і прапор організації, 
до якої ми прямуємо, — 
Євросоюзу. Саме європей-
ською традицією є про-
ведення наукових пікніків, 
а їх завдання — нести науку 
в суспільство. Шлях у Євро-
пу означає освіта впродовж 
життя. А цей пікнік якраз 
є містком взаємодії між 
дітьми та професорами, — 
сказав у вітальному слові 
проректор із наукової робо-
ти професор Зорян Піх.

Вітання від міського го-
лови Львова передав при-
сутнім директор департа-
менту гуманітарної політики 
Львівської міської ради Олег 
Березюк. Він наголосив, що 
„економіка знань — май-
бутнє нашого міста. Вона 
зробить його конкурентним, 
а львів’ян — успішними“. 

А також побажав, щоб через 
10 років перед Політехнікою 
на аналогічну подію зібра-
лося 100 тисяч глядачів.

Також науковців та гос-
тей вітала координатор про-
екту з польського боку Анна 
Возняк та голова Ради мо-
лодих учених Львівської по-
літехніки Оксана Юринець.

Вздовж алеї аж до міст-
ка Тульє розташувалися 12 
„наукових“ наметів, між 
деревами, як на справжньо-
му пікніку, були розвішані 
кольорові гамаки, на траві 
постелені яскраво-зелені 
пледи, червонобокі яблука 
манили до себе в плетених 
вербових кошиках. Щоб діти 
й дорослі не зголодніли, 
збоку їх чекали ще й свіжі 
булочки — недорогі й смач-
ненькі, як завжди в їдальнях 
університету.

Політехніки на очах у всіх 
виготовляли каркасні силуе-
ти будівель, демонстрували 
геодезичні прилади, керів-
ник Інтелектуального на-
вчально-наукового центру 
професійно-кар’єрної орієн-
тації Львівської політехніки 
Олександр Захар’яш вича-
кловував навіть блискавку, 

а першокурсник ІАРХ Дани-
ло Ящук показував чудовий 
пластиліновий львівський 
оперний театр, який вигото-
вив у масштабі 1:225.

Крім політехніків, науку 
„на пальцях“ представляли 
студенти хімічного факуль-
тету та Науково-технічного 
і навчального центру низько-
температурних досліджень 
ЛНУ імені Івана Франка, 
вчителі і старшокласни-
ки ЛНВК „Школа-гімназія 
І ступеня“, молоді науковці 
Центру науки „Коперник“ 
(Варшава), учасники гуртка 
„Юний дослідник“ Львівської 
академічної гімназії при На-
ціональному університеті 
„Львівська політехніка“. Вони 
демонстрували різні досліди: 
хімічні („зубна паста слона“, 
„димові кільця“, „хімічний 
вулкан“, „чорт зі склянки“), 
фізичні („міцна кулька“), 
акустичні (музичні інстру-
менти, прототип телефону). 
Особливо зацікавили дітей 
і дорослих досліди Центру 
низькотемпературних до-
сліджень. Усі могли спостері-
гати за тим, як у зрідженому 
азоті, який має температу-
ру близько –200 градусів 
за Цельсієм, замерзають 
спочатку троянда, а відтак 
і ґумова трубка, червоний 
болгарський перець тощо. 
Замерзлі предмети науковці 
розбивали, як скло…

Львівський науковий пік-
нік відбувся в рамках проекту 
„Scientific Fun“, який про-
фінансував польсько-аме-

риканський фонд Свободи 
в межах програми „Перетво-
рення в регіоні — RITA“. Ор-
ганізували захід Центр між-
культурних ініціатив та Центр 
науки „Коперник“ (Варшава) 
спільно з Радою молодих 
учених Львівської політехніки. 
Він став другим із серії 5 на-
укових пікніків: перший ми-
нулої суботи пройшов у Тер-
нополі, наступні відбудуться 
почергово в Києві, Луганську 
і Харкові. Локальним коор-
динатором проекту виступає 
ГО CreART, зокрема — студент 
ЛНУ імені Івана Франка Ми-
хайло Думанський, з яким 
ми вже спілкувалися (ч. 25 
„Аудиторії“).

— Мені дуже сподобався 
пікнік. Я радий, що всім, хто 
прийшов сюди, теж до впо-
доби. Навіть думаю, що цей 
захід можна повторювати 
кілька разів у рік, а може 
навіть раз у місяць. По субо-
тах, наприклад. Завжди зна-
йдуться люди, яким така на-
ука буде цікава. Це активна 
профорієнтаційна робота, — 
зазначив ректор університе-
ту професор Юрій Бобало.

Впродовж пікніка глядачі, 
яких, за підрахунками органі-
заторів у Львові, було більше 
600, голосували за найціка-
віший намет. Несподівано 
для всіх глядацькі симпатії 
завоювали психологи, які 
пропонували, наприклад, 
сформувати психологічний 
портрет чи обрати фразу дня.

Анна ГЕРИЧ
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практичне навчання

Геодезичний полігон відкритий  
для студентів

Цього року вперше після шестиріч-
ної перерви 25 геодезистів-дру-

гокурсників Львівської політехніки 
свою навчально-геодезичну практи-
ку провели на геодезичному полігоні 
в Бережанах.

Практика у місті 
створювала проблеми

Упродовж шести років, доки йшла 
реконструкція полігону, геодезисти 
проходили практику у Львові (а це на 
дорогах, у скверах, дворах тощо), що 
було дуже проблематично: на плечі 
студентів лягала відповідальність 
за дорогі прилади, доїзд із ними на 
місця практик. До того ж, на думку за-
відувача кафедри геодезії професора 
Олександра Мороза, виконати практи-
ку в повному обсязі в місті було дуже 
складно. Скажімо, для першокурсни-
ків, які проводять горизонтальне зні-
мання, потрібні закладені спеціальні 
геодезичні пункти. Вони, до прикладу, 
сьогодні заклали їх на місцевості, а зав-
тра їх уже хтось поприбирав. Навіть 
така нескладна робота займає багато 
часу, а коли ж виконувати виміри і все 
решта? Тож Олександр Іванович дуже 
сподівається, що наступного року всі 
геодезисти перших — других курсів 
свою практику проведуть у Бережанах. 
А ще має надію, що вона у них не збіга-
тиметься з практикою студентів інших 
інститутів, адже забезпечити одночас-

но близько 700 осіб відповідальними 
за практику і необхідними приладами 
немає можливості.

Знову у Бережанах
Споконвіку інженера-геодезиста готу-
вали не стільки в аудиторіях, скільки 
в польових умовах, адже геодезист 
з-посеред інших інженерних профе-
сій не лише контролює, а з раннього 
ранку до пізнього вечора займається 
польовими вимірами, рахує. Для 
того, щоб практика пройшла успішно, 
керівникам щодня доводиться органі-
зовувати роботу студентських бригад, 
продумуючи все до дрібниць.

— Ми щасливі, що нарешті можемо 
проводити повноцінні навчальні практи-
ки. В Бережанах закладено величезний 
геодезичний полігон зі 150 пунктами, 
координати яких, як планові, так і висот-
ні, відомі з точністю мереж 2 – 4 класу 
(щоб створити нині такий полігон, по-
трібні не лише величезні кошти, а й ба-
гато десятиліть). Їх ми використовуємо 
і в навчальних цілях, і для науково-до-
слідної роботи. Ця мережа дуже густа, 
добре збережена. Тут виросло кілька 
поколінь наших геодезистів. Люди нас 
сприймають дружелюбно, допомага-
ють, підвозять на підводах, машинах, 
підгодовують студентів, що підсилює 
їхню любов до обраного фаху, — каже 
заступник завідувача кафедри геодезії 
доцент Зоряна Тартачинська.

Під час цьогорічної практики асис-
тентові кафедри Володимиру Тарнав-
ському спільно зі студентами вдалося 
віднайти ще кілька геодезичних пунктів, 
один із яких заклав ще у 1906 році ви-
датний львівський учений Домінік Збро-
жек. Володимир вважає, що такі практи-
ки дуже цінні для студентів ще й тому, 
що вони вчаться працювати в команді, 
краще пізнають одне одного, здружу-
ються. А старший викладач кафедри 
геодезії, керівник групи ГД-36 Іван По-
котило не лише прагне, щоб студенти 
виконували заплановане, а й всіляко за-
охочує їх до наукової роботи. Цього разу 
проводили цілодобові спостереження 
для вивчення вертикальної рефракції 
над водними поверхнями, а, виконуючи 
програму навчальної практики, прокла-
дали полігонометричний і нівелірний 
ходи, робили тахеометричне знімання 
електронним тахеометром.

— Ми навіть дещо вийшли за межі 
навчальної практики, бо нівелірний 
хід проводили за програмою другого 
класу, як цього вимагала програма на-
укових досліджень, — розповідає Іван 
Ярославович. — Студенти задоволені, 
що навчилися трохи більше, ніж було 
заплановано. Ще один великий плюс 
проведення практики в Бережанах 
у тому, що студенти з викладачем 
контактують практично цілодобово, 
тобто ми пізнаємося ближче.

Андрій Лимич, нині студент тре-
тього курсу, вважає, що отримав на 
практиці в Бережанах чималий досвід.

— Я досліджував такий цікавий вид 
роботи як нівелювання в межах друго-
го класу. Під час практики мені дуже 
допомагали наші викладачі, які завжди 
були поруч. Без них я не знав би того, 
що знаю зараз, бо одна справа — по-
слухати лекцію, зовсім інша — робити 
все своїми руками. Сподобалися нам 
і цілодобові спостереження. До речі, 
кафедра й адміністрація інституту 
забезпечили нас високоточними при-
ладами, що допомогло досконало 
оволодіти практичними навичками. 
За це ми їм безмежно вдячні. Крім 
практик, ми цікаво проводили своє 
дозвілля: у вільний час грали в більярд, 
знайомилися з містом, користувалися 
інтернетом. У нас були дуже добрі умо-
ви проживання, харчування, чудова 
компанія, дуже гарна природа.

Катерина ГРЕЧИН
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творча зустріч

Ліричний документ доби  
шістдесятництва

На ХХ Форумі видавців, 
у межах соціально-

культурної акції для літніх 
людей „Третій вік: задо-
волення від читання“, від-
булася авторська зустріч із 
поетом і прозаїком, одним 
із чільних представників 
так званої „пізньошістде-
сятницької“ генерації і ди-
сидентсько-самвидавного 
руху в Україні, політв’язнем 
Ігорем Калинцем.

У Першому українському 
театрі для дітей та юнацтва 
13 вересня — ще на початку 
роботи Форуму, зібралося 
багато охочих послухати 
поезію з уст автора сім-
надцяти поетичних збірок, 
написаних у період між 
серединою шістдесятих та 
1981 роком. Допомагали 
Ігорю Калинцю студентка 
юридичного факультету 
Львівського національного 
університету ім. І. Франка 
Богдана Неборак (читала 
його елегії) і композитор 
Остап Бандуляк.

— Я вибрав найнезруч-
ніший спосіб проведення 
цього вечора, найгірший 
варіант з усіх можливих: 
упродовж 40 хвилин маю 
читати свою старомодну 
поезію, — сказав, ніби ви-
правдовуючись, Ігор Кали-
нець.— Чи шановна публі-
ка витримає вислухати ці 
елегії, медитативні, часто 
скорботного характеру, без 
чіткої композиції?

До слова, в театр при-
йшли й такі, хто вперше від-
крив для себе його поезію, 
проте по завершенні зустрі-
чі і вони стали великими 
симпатиками автора, а він 
для них — „своїм“ поетом. 
Присутні слухали елегії, які 
читав Ігор Калинець, напи-
сані вільним віршем, з кла-
сичним змістом, пронизані 
особливою тривогою за 
майбутнє (через рік після їх 
написання поет потрапив за 
ґрати), бо вірші, з певними 

натяками на політичні ситу-
ації, не могли не хвилювати 
нинішнього слухача: незва-
жаючи на те, що написані 
багато років тому, не втрати-
ли своєї актуальності й нині.

Другу частину зустрічі 
Ігор Калинець присвятив 
презентації восьмитомника 
в 11 книжках, присвячених 
своїй дружині. Відколи ві-
дійшла Ірина Калинець, 
видав сім книжок, куди 
ввійшли її поезія, проза, 
дитячі казки, історичні роз-

відки, статті, виступи, заяви, 
бібліографічні матеріали, 
різні документи (зокрема й. 
судові), її інтерв’ю та інше. 
На черзі — книжка про її 
дослідження Біблії, яке 
вважала найсуттєвішою 
роботою в житті („коли за 
життя намагався видати 
творчий доробок Ірини 
Калинець, вона навіть не 
хотіла слухати. Тепер я вже 
її не слухав…“). 11 книжка 
буде присвячена тому, що 
про неї написано і спога-
дам про неї (Ігор Калинець 
звернувся до присутніх із 
проханням подавати йому 
такі спогади).

— Тішуся, що вийшла 
книжка моєї внучки, хотів 
би, щоб вона продовжу вала 
перекладати зі шведської 
літератури, там є дуже ба-
гато цікавих речей. Тож це 
родинне свято, адже три-
вають літературні традиції 

нашого дому, — з гордістю 
сказав Ігор Калинець.

Імпровізовано виникла 
і третя частина зустрічі: 
одне за одним на сцену 
виходили вдячні читачі 
і читачки. Спочатку своїм 
майстерним читанням усіх 
потішила співачка й актри-
са Наталка Половинка, далі 
на сцену виходило й стар-
ше покоління, якому до 
душі припали неповторні 
казки Ігоря Калинця. Всі, 
хто виступав цього дня, да-

рували поетові щирі слова 
вдячності за його поезію, 
за те, що „Ви у нас є, що 
маємо щастя Вас бачити…“, 
„Ваша поезія нас надихає“, 
бажали творчої наснаги 
і нових книг, просили ви-
дати компакт-диски автор-
ського читання поезій під 
музичний супровід, дару-
вали подарунки (зокрема, 
Ганна Маковецька, вчитель 
української мови та літера-
тури ЗСШ № 3 ім. Т. Шев-
ченка м. Яворова, пода-
рувала йому підручник 
„Українська література“ 
для 5 класу, одним із упо-
рядників якого була Ірина 
Калинець) і квіти („це ж не 
ювілей…“, — ніяково усмі-
хався Ігор Калинець). Для 
своїх прихильників автор 
теж зробив подарунок: усі 
охочі змогли безкоштовно 
взяти його книжечку „Козак 
Мамай“ із графікою Богда-

на Сороки, відтак до нього 
вишикувалася чимала чер-
га за автографом.

— Елегії, які читав автор, 
мені близькі, бо відобра-
жають атмосферу початку 
сімдесятих років, тривожну 
для свідомої української 
інтелігенції, — каже поет, 
прозаїк, літературознавець, 
перекладач, есеїст Віктор 
Неборак. — У них є особис-
тісне, ліричне, інтимне на-
чало й водночас вчувається 
тривога, відчуття переслі-
дування. Вони були пророчі 
щодо долі Ігоря та Ірини 
Калинців, багатьох шістде-
сятників, які потрапили піс-
ля 1972 року в ув’язнення. 
Ці елегії є ліричним до-
кументом того часу, адже 
ми можемо багато довід-
уватися про нього з різних 
публікацій, архівних доку-
ментів, але суто ліричний, 
особистісний погляд на ці 
події читач може знайти 
у високій модерністичній 
поезії Ігоря Калинця, яку 
варто знати й наймолодшо-
му поколінню.

— Дуже приємно, вже 
вкотре, послухати його пре-
красну поезію у справжньо-
му розумінні цього слова. 
В античні часи казали, що 
поезія — як картина. Ігор 
Калинець промовляє таки-
ми образами-картинами, 
на які треба дивитися, як тут 
сказали „очима душі“, — по-
ділився враженнями пере-
кладач, письменник Андрій 
Содомора.

Ірина Завадська, колиш-
ня актриса театру ім. Зань-
ковецької, яка прийшла на 
зустріч з Ігорем Калинцем, 
також побажала авторові, 
щоб його поезію читали 
„душевними очима, а слу-
хали серцем“, бо „очі без 
душі — сліпі, а вуха без 
серця — глухі“, вона „вра-
жена від зустрічі, бо зустріч 
ця — „дуже серцева“.

Катерина ГРЕЧИН
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презентація

Історія з-під грифу „секретно“

Нові відкриття затаємни-
чених історій, людських 

доль і свіжі проблиски світ-
ла на „білі плями“ творення 
української держави пред-
ставив у рамках ХХ Форуму 
видавців науковець, дослід-
ник Володимир В’ятрович. 
Цьогоріч „Історія з грифом 
„секретно“ на більш ніж 
семистах сторінках зібра-
ла два попередні видання 
та ряд нових праць. Книгу 
спродали ще в самісінький 
розпал видавничого свята.

Статті охоплюють період від 
1918 до 1991 року. А їхнє роз-
міщення у хронологічному по-
рядку творить своєрідну істо-
рію України минулого століття.

Як зауважив історик, 
описуючи один із найдра-
матичніших періодів історії 
України, намагався подати 
його не лише як історію 

народу загалом, а як історії 
конкретних людей, ціка-
ві події. Ця книга містить 
66 різних епізодів про відо-
мі й маловідомі події; їх ге-
роями є дуже різні люди — 

дехто є героєм в обох зна-
ченнях цього слова, а дехто 
лише героєм цієї книги.

Представлення нового 
видання відбувалося через 
постать Олени Вітер (більш 
відома під монашим іме-
нем — сестра Йосифа). Роз-
повідь про героїню цієї кни-
ги перепліталася з іншими 
героями — всі разом вони 
творили українське ХХ ст.

— Олена Вітер заслуго-
вує на шану як людина, яка 
доклала зусилля до відро-
дження і української церк-
ви, і української держави. 
Сьогодні пам’ять про цю 
особистість, окрім тих людей, 
які знали її (таких щороку, на 
жаль, стає менше), зберігає 
кримінальна справа в чоти-
рьох томах, яка знаходить-
ся в архіві СБУ. Звичайно, 
в цих документах є багато 
неправди, перекручень, бо 

їх створювали для мораль-
ного і фізичного знищення 
цієї жінки. Та, незважаючи 
на це, без таких матеріалів, 
без документів, які чекісти 
збирали і зберігали протягом 
багатьох років під грифами 
„секретно“, ми ніколи не бу-
демо знати справжньої історії 
минулого. Лише відкриваючи 
архіви, можна побачити, як 
стиралася пам’ять із суспіль-
ної свідомості, як у цю свідо-
мість намагалися „вмонто-
вувати“ історичні міфи, які 
досі розділяють українців. 
Тому настав час руйнувати їх, 
знявши всі грифи „секретно“, 
що обмежують доступ до 
правди, і відтворити в такий 
спосіб героїчне і трагічне ми-
нуле, — такі акценти зробив 
на презентації своєї книги 
Володимир В’ятрович.

Наталія ПАВЛИШИН

сторінками минулого

Виклик системі від Івана Геля

У форумні дні Музей-меморіал 
„Тюрма на Лонцького“ об’єднав 

людей різних поколінь. Зокрема, 
15 вересня тут відбувалася презента-
ція книги Івана Геля „Виклик системі. 
Український визвольний рух другої 
половини ХХ ст.“

Директор музею „Тюрма на Лонцько-
го“ Руслан Забілий розповів, що після 
ознайомлення з текстом книги стає 
зрозуміло, що її концепція, у певній мірі, 
полягає у заклику та зверненні до моло-
ді. Тому головним завданням науковців 
було не просто видати книжку, а зрозу-
міти особистість Івана Геля як учасника 
українського визвольного руху.

Свою книгу автор писав впро-
довж останніх двох років свого жит-
тя — 2010 – 2011 рр. Старший нау-
ковий співробітник відділу новіт-
ньої історії Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України Юрій 
Зайцев наголосив, що в українській 
історіографії є надто мало праць про 
визвольний український рух другої по-
ловини ХХ ст., тому це видання є дуже 
важливим.

Редактор та упорядник книги, іс-
торик музею „Тюрма на Лонцького“ 
Ірина Єзерська, розповідаючи про 
особливість формування постаті Іва-
на Геля, відзначила, що величезний 
вплив мала сім’я — приклад батька, 
який відбув 10 років іркутських та-
борів і, звичайно, родина матері — 
Тершаківці, які багато працювали для 
збереження всього українського. Як 
свого часу сказав сам Іван Гель: „те, 
що освячується в дитинстві — це на 

все життя“. Тож ці родинні традиції 
і риси проявлялися в дальшій його 
долі: він не був пристосуванцем, 
для нього не був навіть притаман-
ний тихенький внутрішній спротив, 
а завжди активно проявляв свою 
позицію, хоч знав, що кидав виклик 
жорстокій системі.

Колишній політв’язень, віце-ректор 
УКУ Мирослав Маринович, аналізуючи 
видання і особистість політв’язня та 
науковця, зокрема сказав:
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на часі

„Підривна література“ — рецепт для сьогодення

Підривати свідомість і стимулювати 
до поступу — така мета нового ви-

дання бібліотечної серії газети „День“ 
„Підривна література“. Підбірка налі-
чує п’ятнадцять книжечок найбільших 
світил і умів минулого та сучасності.

Серія ввійшла до двадцятки найкра-
щих книжок ХХ Форуму видавців (журі 
оцінювало понад 400 номінантів). Це 
видання здобуло п’ять нагород Фору-
му. Зокрема, отримало спеціальний 
приз від Львівської політехніки — за 
виховання студентської молоді, від-
знаку Української бібліотечної асоціації 
та особисту грамоту від президента 
Форуму видавців Олександри Коваль.

Як наголосила ведуча заходу, ди-
ректор Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою Ірина 
Ключковська, це видання адресоване 
тим, хто щодня стоїть на „передовій“ 
нашого громадського життя: журна-
лістам, учителям, батькам, а передов-
сім — молодим людям.

— Ми пропонуємо переосмислен-
ня фактів, подій минулого, сучасного 
і майбутнього, — наголосила головний 
редактор всеукраїнської газети „День“ 
Лариса Івшина. — Це продовження 
всієї нашої попередньої праці над 
бібліотечною серією. Наше завдан-
ня — розширити життєвий простір 
кожного, повернути його і дати стимул 
для переосмислення.

У цьому виданні, за 
словами редакторки, ціка-
ве ще й те, що талановиті 
сучасники своїми стаття-
ми-передмовами пред-
ставляють талановитих 
попередників. У такий спо-
сіб твориться ще один над-
важливий процес — збе-
реження зв’язку поколінь. 
Кожне покоління — від 
Шевченка до Ліни Костен-
ко вносило щось важливе, і саме про 
це „сигналізує“ зібрання „Підривна 
література“.

До слова, культуролог і публіцист 
Оксана Пахльовська сказала, що ця 
збірка — „як крапельниця для неду-
жого національного організму“.

На презентації, окрім чисельних 
прихильників діяльності редакції 
„Дня“, були й четверо авторів перед-
мов. Вони розповіли про унікальність 
постатей, яких презентували.

Кандидат історичних наук, дирек-
тор Чернігівського центру перепід-
готовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і орга-
нізацій Володимир Бойко презентував 
частину публіцистики Джеймса Мейса:

— Саме зараз ідеї Джеймса Мейса 
здобули належний розголос у суспільстві. 
Зокрема, його концепція України як пост-

геноцидного суспільства. Без 
подолання цієї спадщини 
важко говорити про наш 
успішний розвиток.

— Степан Бандера під-
ривав старі мури рабського 
мислення і стереотипів. 
Він насамперед був мис-
лителем і гуманістом, — 
так репрезентував постать 
Героя України український 
філософ, письменник, пу-

бліцист, проректор із навчально-вихов-
ної роботи Національного університету 
„Острозька академія“ Петро Кралюк.

Про особливий внесок Симона 
Петлюри розповідав історик, профе-
сор, директор Центру українознавства 
Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка Володимир Сергійчук, 
наголосивши:

— Якщо Шевченко накреслив шлях 
до відродження української нації, то 
Петлюра взяв на себе місію це відро-
дження здійснити.

Не менш визначну і вагому постать 
українства представляв літературоз-
навець, франкознавець, кандидат 
філологічних наук Богдан Тихолоз. 
Говорячи про Дмитра Донцова, на-
уковець зазначив, що це „найбільш 
суперечливий, гострий і неоднознач-
ний український публіцист ХХ століття“.

Наталія ПАВЛИШИН

— Іван Гель належав до категорії 
людей, яких Бог різьбив інструмента-
рієм Української церкви Митрополита 
Шептицького і ОУН. Це покоління знало 
смак і біль жертви. Сьогодні ця категорія 
стала вже дуже раритетною. Зараз бага-
то змінилося в нашому суспільстві — ми 
втратили навіть семантичне розуміння 
поняття жертви — того, до чого зма-
лечку був готовий Іван Гель. Для мене 
він є людиною, яка брала естафету 
в того, хто падав, кого вбивали. Він 
і сам говорив, що більшість учасників 
національно-визвольного руху усві-
домлювали свою місію як успадковане 
від попередніх поколінь продовження 
боротьби за незалежну державу.

Ця книга чудово поєднує достовір-
ність фактажу і емоційність викладу, 
з кожної сторінки промовляє його 
душа. Ця точність у передачі мотивації 
людей дуже важлива для майбутніх 
дослідників, бо змінюються покоління, 

і прийдуть нові люди, які не матимуть 
дотичності до цих особистостей, а точ-
ність мотивацій буде відкривати цю 
епоху, думки цих людей і те, чим вони 
керувалися.

Зворушила мене і концепція об-
кладинки, на якій зображена велика 
машина з безліччю коліщат, і навпроти 
цього велетня мізерна людина, але по-
при все вона спроможна зупинити цей 
рух — інструментом слова…

Історик, голова Вченої ради Центру 
досліджень визвольного руху Володи-
мир В’ятрович зауважив:

— Зараз дуже часто у ЗМІ прохо-
дить думка, що розвалення СРСР було 
чимось випадковим. Насправді за цим 
усім стоїть досить небезпечна тенден-
ція: якщо це сталося випадково, то це 
можна усунути. Тому завдання ЦДВР — 
не просто дослідити, а й показати 
тяглість визвольного руху протягом 
усього ХХ ст. Справді, найближчий до 

нас період 60 – 70-х років залишаєть-
ся досі найменш дослідженим. Тому, 
дізнавшись про роботу Івана Геля, 
зрозуміли, що до наших рук потрапила 
унікальна річ, якою автор „вмонтовує“ 
цей надзвичайно важливий період 
у ланцюг визвольного руху ХХ ст. Також 
книга цікава ще тим, що містить важли-
ву інформацію про перехідні групи від 
збройного насильницького спротиву, 
який тривав до 40 – 50-х років, до утво-
рення нової форми безнасильницької 
боротьби. І саме ці перехідні групи — 
одна з найцікавіших тем. Книжка цінна 
ще й тим, що її писала людина, яка 
водночас і творила цю історію.

На завершення зі словами вдячнос-
ті всім за збереження пам’яті, вкладену 
працю та розвиток дослідження іс-
торичного минулого виступила вдова 
дослідника і політв’язня Марія Гель.

Наталія ПАВЛИШИН
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враження

Як тільки книжковий марафон під назвою Форум видавців добіг до фінішу — емоції втишилися, думки 
впорядкувалися — можна підводити підсумки і говорити про враження. У журналістів нашого тижневика 

цьогорічне свято книги у Львові залишило в пам’яті кілька найяскравіших моментів

Не заради літератури, заради життя

Статистика свідчить, що впро-
довж 20-ти років на Форумі 
видавців побувало 1,5 тисячі 
письменників з 30-ти кра-
їн світу. Ще багато авторів 
присутні віртуально — че-
рез власні твори, книжки 
про них, обговорення їх. 
І мертвим, і живим, і нена-
родженим — усім вистачає 
місця, але не всі залишаються 
опісля, після прочитання, слу-
хання, дискутування, в емо-
ційній та образній пам’яті. 
Цьогоріч у мене зостались 
дві постаті — Сіддгартх Му-
керджі й Кшиштоф Зануссі.

Відомий польський ре-
жисер, сценарист і письмен-
ник Кшиштоф Зануссі пре-
зентував свою нову книжку 
„Час помирати“. В її основу 
лягли мемуарні спогади 
про людей, котрі оточували 

митця на його творчому 
шляху, про фільми, про 
світ, розподілений на Схід 
і Захід. Останнє, складалось 
враження із питань, які за-
давали із зали, особливо 
зацікавило тих, хто прий-
шов на форумівську зустріч. 
Зануссі не запропонував 
швидких рецептів входжен-
ня України в ЄС і формуван-

ня конкурентоспроможного 
українського кінематогра-
фа, та певні орієнтири все ж 
накреслив: шукайте своє, 
придивляйтесь до себе — 
що характерне для вас, 
українців, як реагуєте на 
ті чи інші ситуації, і тоді ви 
будете впізнавані у світі; не 
бійтесь Європи, бо завдяки 
їй Іспанія, яка вважала себе 
до того європейською, стала 
дуже іспанською, а Польща 
не має такої великої коруп-
ції, яку могла би мати…

Ім’я американця, стаже-
ра-онколога, нотатки якого 
про рак переросли у велику 
історію страшної хвороби, 
є менш промовистим, аніж 
назва його книжки — „Імпе-
ратор усіх хвороб: Біографія 
раку“. Сіддгартх Мухарджі 
за свою роботу у 2011 році 

отримав престижну Пулітце-
рівську премію, що й стало 
поштовхом до здійснення 
її перекладу на українську. 
Обговорення ж книжки 
і навіть не стільки її, як теми 
раку як невидимої загрози 
(згідно з науковими дани-
ми, у кожному з нас щодня 
відбувається переродження 
клітин, та завдяки справній 
роботі імунітету ми не хво-
ріємо, запустити хворобу 
спроможний стрес) стало 
своєрідним продовженням 
торішньої презентації-дис-
кусії книги Сьюзен Зонтаг 
„Хвороба як метафора“. 
Смертельна хвороба су-
часности, можна зробити 
висновок, є для суспільства 
лакмусом на визначення 
його гуманності.

Наталя ЯЦЕНКО

Замальовка про книжково-кавову щирість
Ви також зауважили, що у ве-
чірній півтемряві львівських 
кав’ярень під час зустрічей 
з літераторами і презента-
цій книг, під час дискусій 
і розмов з істориками й гро-
мадськими діячами, звід-
кись обов’язково з’являється 
якась особлива камерність?

Дивним чином чи то 
маленький простір, чи хат-
ньо-галичанські декорації 
а-ля XIX століття в „Ноєво-
му Ковчезі“ або „Штуці„ 
сприяють моментальному 
одомашненню соціального 
простору, хоч ти, по суті, 
й перебуваєш якусь годи-
ну навіть не за столиком, 
а в імпровізованій глядаць-
кій залі. Власне, те відчуття 
й усвідомлення зали кудись 
зникає з твоєї свідомості. 
Тут якось легко зав’язується 
розмова з тітонькою, що си-
дить собі поруч в очікуванні 
офіційного початку дійства 

(може, вона теж якась тала-
новита, але не знайома тобі, 
пані Мисткиня?!), тут можна 
запросто „розвіртуалитися“ 
з давніми фейсбучними 
знайомими або, скажімо, 
передати обіцяну в онлайн-
листуванні паперову вер-
сію „Української правди“ 
колекціонеру друкованих 
медіа — журналісту Вахтан-
гу Кіпіані… Певно, можна 
було б тут і закохатися, якби 

серце не було вже давно 
полонене.

Відтак, жодна розмо-
ва в камерності вечірніх 
львівських кав’ярень не 
спроможна лишатися офі-
ційною. Дуже швидко, від-
штовхнувшись від книг, вона 
різко втрачає розмірений 
темп холодних інтонацій, 
чахне блиск її завчених фраз, 
і раптом розумієш, що штуч-
ної трансляції чужих ідей 

це місто просто-таки не 
сприймає. Воно звикле до 
думок, висловлених вго-
лос при каві: Франкових 
і Грушевського — у дав-
но зниклому „Монополі“ 
(площа А. Міцкевича, 8), 
Банаха — у „Ромі“ (пр. Шев-
ченка, 27)… Місто звикле до 
щирих думок. Шкода тільки, 
що ми обдумуємо їх лише по 
дорозі додому, а на ранок 
знову пишемо про презен-
тації просто тексти, бо повто-
рена за кимось думка — як 
вчорашня булочка: вже не 
смакує так, як судження, 
висловлене наживо.

Але то лишає мені, опти-
містці, віру у власну теорію 
про те, що речі, які немож-
ливо передати словами, при-
речені бути реалізованими 
у вчинках, адже нічого в цьо-
му світі не зникає безслідно.

Анна ГЕРИЧ
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коротко

Гуляти Львовом стало цікавіше. 
У місті встановили інформаційні 
таблиці з короткою довідкою про 
архітектурні пам’ятки міста для 
туристів та львів’ян. Зреалізували 
проект Львівська міська рада 
з мобільним оператором „Київ-
стар“. Стартувало інформаційне 
маркування у місті ще минулого 
року. Це був перший етап проекту, 
під час якого створили 20 озна-
кувань. Цьогоріч на львівські 
кам’яниці почепили ще 15 та-
блиць. Усі таблиці єдиного зразка, 
тексти підготував львовознавець 
Ілько Лемко.

Виконавчий комітет Львівської 
міськради 20 вересня погодив 
встановлення меморіальної та-
блиці Дмитру Донцову на фасаді 
будинку № 11 на вулиці М. Лисен-
ка. Функції замовника на проекту-
вання, виготовлення і встановлен-
ня меморіальної таблиці поклали 
на громадську організацію 
„Науково-ідеологічний центр імені 
Дмитра Донцова“, яка зобов’язана 
оголосити конкурс на найкращий 
проект меморіальної таблиці, за 
результатами якого підготувати 
проектно-кошторисну документа-
цію та погодити її з архітектурно-
містобудівною радою при управ-
лінні архітектури департаменту 
містобудування.

20 вересня у Львові представили 
книгу-альбом „100 церков На-
гірних. Церкви Василя Нагірного“. 
До видання увійшли світлини 
й розповіді про понад 50 церков, 
спроектованих архітектором. Ця 
книга — перша частина проекту. 
У другій обіцяють розповісти про 
архітектурну сакральну спадщину, 
яку залишив по собі син Василя 
Нагірного Євген.

З 1 по 5 жовтня у Львові вшосте 
відбудеться Екуменічний соціаль-
ний тиждень. Цьогоріч він пройде 
під гаслом „Відмінності та повага“. 
Під час 6-го Екуменічного соціаль-
ного тижня учасники обговорять 
питання відмінностей і поваги 
у різних сферах суспільного 
життя. Відкриття конференції роз-
почнеться з екуменічної молитви 
за єдність християн та пленарного 
засідання, на якому будуть окрес-
лені ключові питання Форуму.

За матеріалами інформагенцій

Поштовх для переосмислення 
цінностей

Форум для мене певною мірою почи-
нається відразу після появи в інтернеті 
програми. Вже тоді блукаю всілякими 
подіями й мало не із запоєм вибираю, 
що хотіла б почути, побачити, а потім 
розповісти на сторінках газети. Цього-
річний книжковий фестиваль не став 
винятком.

Здебільшого, коли йду на презента-
цію чи дискусію, маю передовсім на меті 
„насититися“ новими фактами, інфор-
мацією. Та цьогоріч відкрила для себе 
ще й емоційне наповнення. Звичайна 
на перший погляд презентація новели 
Василя Вовкуна „Голод“ — „Голод ди-

тячими очима“, стала поштовхом для 
переосмислення сприйняття цієї трагедії 
і життя взагалі.

Це видання ілюстрував внук автора, 
п’ятирічний дітвак Андрійко. І сам твір 
побудований на реалістичній розповіді 
жінки, яка малою пережила жахіття Ге-
ноциду в Україні. І відкриваєш для себе 
історичний факт, трагедію через дитячу 
душу. Звичайно, і раніше, роздумуючи 
над темою нищення українства, не мо-
гла усвідомити, як людина може чинити 
звірство над іншою людиною. Та, коли 
дивишся на це все крізь призму дитин-
ства, то масштаб усього збільшується 
в енну кількість разів.

Хлопчисько, який через кольори 
і дивні, трохи химерні, картинки зобра-
зив свої переживання, на презентації 
спокійнісінько бавився в якісь електронні 
ігри, інші діти, які з батьками прийшли на 
зустріч, подрімували, роздивлялися кни-
жечку — жили у своєму дитячому світі. 
Саме в такі моменти спов на починаєш 
розуміти, що насправді в нашому житті, 
порівняно з тим, що пережили в часи 
трьох голодоморів у СРСР, все добре 
і є від чого бути щасливою!

Наталія ПАВЛИШИН

Піймати свого героя
Все почалося із Зиґмунта 
Баумана, зустріч із яким 
відбулася в ЛНУ ім. І. Фран-
ка ще до офіційного старту 
Форуму видавців: відомий 
соціолог говорив про те, 
як ми відчуваємо, сприй-
маємо, переживаємо і ро-
зуміємо час,  чим його 
наповнюємо, як на це все впливають 
сучасні технології…

Потім у тому ж Франковому універ-
ситеті була цікава розмова про майбут-
нє людства, до якої підштовхнуло украї-
номовне видання „Фізики майбутнього“ 
Мічіо Кайку. Згодом — курс на лірику — 

поетично-музична 
презентація ново-
го видання поезії 
Богдана-Ігоря Ан-
тонича („Чаргород“ 
називається): на 
вечорі  читці  — 
Ніна Бічуя, Остап 
Сливинський, Да-
нило Ільницький, 

інші — згадували свою 
першу „зустріч“ із Антони-
чем, свої дитячо-книжкові 
забави і взагалі дитинство 
(бо до цього, власне, й спо-
нукає „дітвак із сонцем 
у кишені“ з „Чаргорода“). 
І то справді була мандрівка 
в далекі, майже чужі для 

дорослих, дитячі дні… Таке собі зази-
рання в минуле.

А ще кілька книжок: фантастичний 
роман Олександра Левченка „Реаль-
на мандрівка“ (погляд у майбутнє), 
„П’ятикнижжя“ Грицька Чубая (знову 
озираємось)… І постійні скарги знайо-
мих книгоманів: „як можна встигнути 
на всі акції, воно ж усе одночасно!?“ 
(знову гра з годинником: „встигнеш — не 
встигнеш“)… Під кінець Форуму я таки 
піймала свого героя — це час: здається, 
цього разу саме про нього я найбільше 
наслухалася, надумалась і начиталась. 
І ще начитаюсь. Аби тільки час.

Ірина ШУТКА
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до 145-річчя „Просвіти“

За роки Незалежності Україна вже повернула із забуття чимало своїх великих синів і доньок, а серед них — 
видатного художника-портретиста і монументаліста Юліяна Буцманюка, до найбільших творінь якого 

належить розпис церкви Христа Чоловіколюбця в Жовкві. А хто знає щось про його старшого брата — поета, 
публіциста, народного вчителя, громадського діяча Івана Буцманюка? У цій публікації ми спробуємо відкрити 
нашим читачам ще одну невідому сторінку української історії

Іван Буцманюк повертається  
в Україну

У пошуках  
невідомого автора
У 2001 році з’явилося ре-
принтне відтворення книж-
ки „Унїв і єго монастирі“, 
виданої ще 1904 року в дру-
карні оо. Василіан у Жовк-
ві. На титульній сторінці 
оригіналу було зазначено: 
„На підставі народних пе-
реказів, старих грамот та 
жерел історичних оповів 
Іван Буцманюк“.

У передмові до переви-
дання історик Василь Куче-
рук зазначив, що про автора 
цього історико-краєзнавчо-
го дослідження відомо не-
багато — на час написання 
своєї праці він був управи-
телем початкової школи 
в Уневі, зазнавав утисків від 
польської влади і мав знач-
ні матеріальні труднощі, 
писав вірші і висилав їх до 
українських журналів під 
псевдонімом Іван Ганин-
Буцманюк, про нього як про 
перспективного поета зга-
дував Іван Франко у нарисі 
про розвиток української 
галицької літератури1. Ви-
давці повідомили також, що 
їм відомо, де знаходиться 
частина поетичної, публі-
цистичної та епістолярної 
спадщини автора і що за її 
дослідження вже взялися 
ентузіасти. Передмова за-
кінчувалася зверненням до 
читачів, які мають будь-яку 
інформацію про Івана Буц-
манюка, повідомляти про 
це видавців.

Цікаво, що „відкриття“ 
імені Івана Буцманюка й іні-
ціатива повернення його із 
забуття належали відомому 

1 Іван Франко. Твори в 50 то-
мах, т.41, сс. 441, 641

на Львівщині просвітянину 
Богданові Маршалку — ав-
торові багатьох краєзнав-
чих статей та співавторові 
„Стародавньої історії села 
Лагодова“. Тому я поспіши-
ла зустрітися з ним, щоб по-
спілкуватися та обмінятися 
інформацією.

Богдан Петрович розпо-
вів мені таку історію:

— Під час підготовки 
до фестивалю „Лагодівські 
фестини“ з нагоди 750-річ-
чя княжого Лагодова, що на 
Перемишлянщині, місцеві 
мешканці показали мені 
зачитану до дірок фотоко-
пію книжки „Унїв і єго мо-
настирі“. Ім’я автора було 
мені невідоме, але історія, 
викладена в ній, мене як 
краєзнавця дуже зацікави-
ла. Стало сумно, що така 
важлива праця може бути 
назавжди втрачена для 
сучасників і майбутніх по-
колінь, тому я запалив-
ся ідеєю її перевидати, 
і це вдалося здійснити. 
А оскільки про автора нічо-
го не знав, то я продовжив 
пошуки в бібліотеках та 
архівах. Невдовзі до мене 
приєдналися інші дослід-

ники, яких також цікавила 
постать Івана Буцманюка. 
Так, крапля за краплею, 
день за днем ми відкрива-
ли для себе цю непересічну 
особистість.

Спільно з нащадками 
Буцманюків дослідники 
встановили, що в народного 
вчителя Луки Буцманю-
ка (останнім місцем праці 
якого був Сморжів, що на 
Радехівщині) у шлюбі з Віль-
гельміною (з дому Губер) 
були три доньки — Леон-
тина, Марія та Євгенія і два 
сини — Іван та Юліян. Саме 
Іван і був автором історії 
Унева.

На сьогодні вже є до-
статньо інформації про 
життя Івана Буцманюка, 
а також його листи, статті, 
нариси, поезії, що, за щед-
рості меценатів, могло б 
укластися в цікаву книжку 
про ще одного українсько-
го подвижника.

„Чия правда,  
чия кривда  

і чиї ми діти?“
Оскільки біографію Івана 
Буцманюка дослідники від-
творювали на підставі до-
кументів і його листів, тому 
переглянемо їх і ми, щоб 
краще зрозуміти погляди 
і вчинки цієї цікавої осо-
бистості та поміркувати над 
ними.

Згідно з архівними дани-
ми Іван Буцманюк народив-
ся 18 липня1867 року в селі 
Синьків (нині Радехівського 
району на Львівщині), де 
тоді його батько працював 
учителем в українській по-
чатковій школі.

У листі до О. Маковея (від 
23.05.1895) Іван Буцманюк 

писав, що в домі його бать-
ків розмовляли польською 
мовою: „Хоч батько був 
русином — учителем, але 
задля матері польки та за-
для звичаїв давніших, роз-
говорна бесіда велась по 
польськи“.

На мою думку, тезу про 
польське походження Віль-
гельміни можна піддати 
сумніву. Швидше за все, 
вона походила з німецького 
роду, який сполонізувався 
під впливом польської до-
мінанти в Галичині тих часів. 
Її праправнук Андрій Пфайф-
фер, який живе в Польщі, 
глибоко досліджує свою ге-
неалогію й ідентифікує себе 
поляком, написав у листі 
до української кузини, що 
дуже прихильно ставиться 
до України, бо його пра-
бабка (Леонтина — Я.В.) 
була українка, хоч йому 
ніколи ніхто про це не ка-
зав, доки не дослідив сам. 
Відомо також, що сестри 
Івана — Марія (в заміжжі 
Герчанівська) та Євгенія 
(в заміжжі Рогожа) — закін-
чили учительську семінарію 
і вчителювали в українських 
школах, провадили велику 
просвітницьку роботу. Про 
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Юліяна Буцманюка — і дис-
кутувати нічого, адже він 
разом із січовими стріль-
цями та УГА пройшов усіма 
дорогами української наці-
онально-визвольної війни 
1914 – 1923 рр.

Іван був найстаршим си-
ном в сім’ї, різниця між ним 
і наймолодшим — Юліяном 
складала 18 років. З батьків-
ського дому „в науку“ він 
пішов рано. Спочатку на-
вчався у німецькій гімназії 
в Бродах, а потім в учитель-
ській семінарії у Львові.

Великий вплив на нього 
мав професор Омелян Пар-
тацький. В уже згаданому 
листі до О. Маковея читає-
мо, що завдяки йому Іван 
„почав виучуватися пильно 
по-руськи та й пізнавати 
„хто ми? чия правда, чия 
кривда і чиї ми діти?“. Від-
повіді на ці питання юнак 
шукає в українській історії та 
літературі. Він багато читає, 
зокрема, твори класиків 
української (Т. Шевченка, 
П. Куліша, М. Вовчок) та 
світової літератури (А. Міц-
кевича, Ю. Словацького, 
В. Шекспіра, Д. Байрона, 
Г. Гейне, Й. Гете, О. Пушкіна, 
М. Лермонтова та ін.), що 
спонукає його до написання 
власних поезій.

Закінчивши у 1888 р. 
семінарію, 21-річний Іван 
Буцманюк розпочав учи-
тельську працю в селі Воля 
Гамулецька на Жовківщині. 
Потім учителював у селах 
Кукезів (1890), Журавка 
(1891), Чорнушовичі, Добря-
ни (1895), Унів (1896 – 1908).

Навіть ставши вчителем, 
молодий Буцманюк продов-
жує самоосвіту. Незважаю-

чи на скрутне матеріальне 
становище, передплачує 
видання „Руської історичної 
бібліотеки“ і часопис „Прав-
да“. Про це довідуємося 
з його листів до П. Кирчіва 
від 6.11.1890 р. та до О. Бар-
вінського від 11.11. 1891 р.

„Боже, подай ми 
такую силу, щоб 
я скалою стояв 

сред миру“
З 1889 р. поезії під псевдо-
німом Іван Ганин друкують 
у часописі „Зоря“. Петро 
Скобельський, який реда-
гував його вірші, заохочу-
вав початківця („маєте всі 
условія на доброго поета“).

Перший вірш, що потра-
пив на сторінки цього часо-

пису, називається „Сонному 
серцю“. Його автор, очевид-
но, написав під час учите-
лювання в Кузезові (нині 
Кам’янко-Бузького району 
Львівської області), де він 
зблизька пізнав і глибоко 
усвідомив увесь трагізм по-
неволеного народу. У ньому 
молодий поет докоряє тим 
багатіям, які глухі і сліпі до 
людських страждань. Він 
ще не бачить, як можна по-
долати несправедливість, як 
зарадити бідному простому 
люду. Почуття приреченості 
вибухнули віршем „Ах, у нас 
смутно!“, який він наді-
слав до часопису „Правда“ 
у 1890 р.:

Великий Боже Р уси- 
Вкраїни!

Не дай загинут ь нашій 
Родині…

Або зглад ь сонце, спів 
пташки й цвіти.

Най гріб наш б уде гробом  
в всесвіті.

1890-м роком дато-
вана й поема „Вчений“, 
яка залишилася рукопис-
ною і зберігається в архіві. 
У ній відчутний вплив по-
езій Т. Шевченка, але, на 
відміну від попередньої, 
депресивної поезії, вона 
завершується готовністю 

ліричного героя до по-
движницької праці.

До творів пізнішого часу 
(1895 р.) належить „Весняна 
пісня“, яка вражає мальов-
ничим описом пробуджен-
ня природи, а цьому земно-
му раю протиставлена убога 
хатина, „де діти голодні 
і немічна мати“.

У вірші „З моїх мрій“ поет 
змальовує уявний край, де

Нема голодних,
Нема холодних,
Там кар кайданів,
тюрем не знати!

Такою він хоче бачити 
свою Україну. Бажання слу-
жити рідному народові Іван 
Буцманюк висловив у вірші 
„Мольба“:

Боже, подай ми такую силу,
щоб я скалою с тояв  

сред миру.
Мечем огнен ним був  

супостатам
і провідною зв іздою  

браттям.

Загалом дослідники 
відшукали і відтворили 
кільканадцять поезій Івана 
Буцманюка. На жаль, не 
збереглося автографа вір-
ша „Бій під Берестечком“, 
про існування якого знаємо 
з листа автора до О. Мако-
вея. Останньою із відомих 
на сьогодні поезій І. Ганина-
Буцманюка є „Пісня боже-
вільного“ (1896).

Ім’я молодого поета 
і вчителя стало особливо 
популярним після виходу 
в світ його історичної роз-
відки „Унїв і єго монастирі“. 
А в 1908 р. добірка віршів 
І. Ганина-Буцманюка під ре-
дакцією Олекси Коваленка 
ввійшла до поетичної анто-
логії „Українська Муза“2, що 
виходила в Києві.

Ярослава ВЕЛИЧКО
Далі буде

2 Українська Муза [Текст] : по-
етична антологія. Історична 
хрестоматія. Од початку до 
наших днів. Вип. 7 / Ред. О. Ко-
валенко. — К., 1908 р. Переви-
дано: Факсимільне видання. — 
К.: АТ „Обереги“, 1993 р.
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фотомить

Архітектурні контексти і акценти Львова

„Культурні краєвиди“ — так на-
звав свою виставку фотографій, 

яка від 18 вересня триває в Будинку 
архітектора (Пороховій вежі), профе-
сор кафедри містобудування Інститу-
ту архітектури Львівської політехніки 
Богдан Посацький.

— У мене давно зібралися фотографії, 
але бракувало спільної концепції. 
Я знайшов і пояснив її картою-схемою 
про культурні впливи в архітектурі 
Європи і місце Львова в їхньому кон-
тексті. Про подібність архітектурних 
краєвидів ми знаємо, чуємо, читаємо, 
але я не бачив конкретних порівнянь 
того, що є в Римі, Будапешті, Від-
ні і також є у Львові. Добірка моїх 
світлин — не наукова робота. На них 
бачимо, що існувала загальна течія 
в розвитку європейської культури та 
архітектури. І Львів, безперечно, так 
само знаходився в тій течії. А, до при-

кладу, кришки гідрантів на львівських 
тротуарах ті самі, що й у Відні, — 
стверджує і показує на своїх фото 
архітектор.

Крім спільності культурних краєви-
дів Афін, Рима, Праги, Відня, Дрездена 
та Будапешта зі львівськими, Богдан 
Степанович зумів показати внутрішні 
архітектурні контрасти міста Лева. 
Наприклад, „портрети“ телевежі, яка 
невід’ємно існує в його ландшафті, 
змінюючи або доповнюючи його.

Кольорові рекламні банери на 
руїнах старих будинків, „протиалко-
гольні“ бігборди на фоні храмів — це 
зауважені парадокси нинішнього міста. 
За словами автора, існує величезний 
культурний розрив між новими райо-
нами полісу, забудованими в середині 
ХХ століття та центральною історичною 
забудовою.

Фотографуванням професор По-
сацький займається давно, і це вже не 

перша експозиція його світлин. Усі фото 
виставляються вперше, бо між попере-
дньою і нинішньою виставками минуло 
майже 20 років.

З нагоди нещодавнього ювілею та 
відкриття виставки голова Львівської 
обласної організації Національної спіл-
ки архітекторів України Олесь Ярема 
вручив Богданові Посацькому грамоту 
за багаторічну плідну творчу діяльність 
у галузі архітектури, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток архітектури 
Львівщини та плідну громадську робо-
ту в ЛОО НСАУ. Привітати фотографа-
архітектора прийшли його колишні 
і нинішні учні, колеги та знайомі, які 
говорили про автора й представлені 
світлини багато гарних слів.

Оглянути кольорові й чорно-білі 
фото з різних країн і років, об’єднаних 
темою культурного краєвиду, можна 
буде до 12 жовтня.

Анна ГЕРИЧ

прем’єра

Дика енергія козацького драйву

На сцені Національного акаде-
мічного драматичного театру 

ім. М. Заньковецької — перша 
в цьому сезоні прем’єра — ви-
става за мотивами повісті Мико-
ли Гоголя „Пропала грамота“, яка 
ввійшла в його цикл „Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки“, а та-
кож лягла в основу однойменно-
го фільму Бориса Івченка.

Кінострічка, яку знято в 1972 році 
на студії ім. О. Довженка, — річ 
культова, вона пережила заборо-
ни й повернення на екрани, спро-
би драматургічного осмислення. 
Режисер Вадим Сікорський зва-
жився надати героїчній народній 
комедії сценічного звучання.

Якщо порівнювати фільм і виставу, 
то за сюжетом і навіть підбором типа-
жів акторів — майже абсолютний збіг. 
Поза тим — це трохи інший твір, інший 
за образним та частково емоційно-
ритмічним наповненням. Динамічного 
тону надає вже зачин — своєрідна 
хореографічна композиція козаків зі 
списами, які то ніби гребуть ними по 
воді, то вступають у самурайський 
танець-бій, а то імітують себе на конях. 
Пісні теж підібрані відповідно — відо-
ма народна пісня про дударика, який 

„Ти ж було селом ідеш, Ти ж було в дуду 
граєш — Тепер тебе немає… Дуда твоя 
гуляє, І пищики запали, Бозна-кому 
досталися“, виступає своєрідним нос-
тальгічним обрамленням коротких 
героїчно-містичних пригод, котрі ви-
пали на шляху козаків Василя й Андрія 
від рідної Диканьки до Петербурга та 
назад. Карнавальне перевдягання, 
чорно-червоне пекло, тонкий гумор 
(не комедійний, а легка усмішка), осу-
часнений — „за поводом не п’ю“ — все 
це робить виставу не лише впізнаваною 
з фільмом, а й самобутньою.

На прем’єру вистави завітали 
акто ри, які знімалися в одно-
йменній стрічці, — Михайло 
Голубович, художній керівник Лу-
ганського музично-драматичного 
театру, Лiдiя Бєлозьорова (Ваку-
ла), артистка Вінницького театру, 
Марічка Миколайчук, дружина 
Івана Миколайчука, який зіграв 
головну роль козака Василя. Іван 
Драч — автор сценарію, на жаль, 
через хворобу не зміг приїхати до 
Львова. Художній керівник театру 
Федір Стригун був розчулений:

— Якщо ви прийшли на виставу, 
то, мабуть, вас хвилює те, що від-
бувалося 40 років тому. Шкода, що 
нема всіх учасників фільму… Коли 

Борис Івченко ще був живий, з’явилась 
думка втілити сценарій на сцені, але ми 
тоді посміялися, випили, ще раз випили 
і сказали собі, що рано ще. Потім я думав 
про постановку вистави, але боявся… І от 
коли Вадим Сікорський забажав взятися 
за неї, то я собі згадав, як казав мій бать-
ко — що ж, „були часи, гуляли ми, а тепер 
гуляйте ви!“. Нехай ця вистава буде світ-
лою пам’яттю тим, кого нема вже з нами.

Подивитися прем’єру „Пропала 
грамота“ можна 28 вересня о 18.00.

Наталя ЯЦЕНКО
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гості здалеку

„До тебе лину, Україно“

Концерт під такою назвою за учас-
тю українських танцювальних 

колективів з Парагваю і Хорватії 
відбувся 19 вересня у актовій залі 
І корпусу Львівської політехніки. 
Глядачі гарячими оплесками вітали 
представників діаспори, а вони на-
томість подарували всім присутнім 
барвисті, жваво-ритмічні, емоційно 
насичені враження.

Перед початком виступів директор 
МІОКу, одного з організаторів заходу, 
Ірина Ключковська зауважила:

— Ми звикли думати, що українці 
живуть тільки в Канаді, Америці, трохи 
у Європі, але вони є і в далеких країнах, 
бо українській міграції понад сто років. 
Вітаємо гостей з Хорватії, яка вже ввій-
шла до ЄС, і гостей, які подолали 12 тисяч 
кілометрів, з Парагваю. У Парагваї, де 
6 мільйонів жителів, — 10 тисяч україн-
ців. І вони розбудовують школи, мають 
українські культурні доми і церкви. 
У столиці Асунсьйон є пам’ятник Тара-
сові Шевченку. Але цим концертом ми 
стверджуємо, що Україна — єдина, бо 
єднає українців в Україні і поза нею.

Народний ансамбль танцю „Вірність“ 
і народний ансамбль бандуристів „Заспів“, 
які діють при Народному домі „Просвіта“ 
Львівської політехніки, своїми номера-
ми — піснями „Український рушник“, 
„Карпати“ і запальними танцями „Ойра“ 
та „Їхали козаки“ не лише привітали за-
кордонних гостей, а й засвідчили, що мова 
мистецтва для всіх однакова. До речі, го-
пак цього вечора виконували і львів’яни, 
і парагвайські та хорватські українці — із 
запалом, весело, пристрасно…

Танцювальний колектив „Вітерець“ із 
міста Енкарнасьйон утворено ще у серед-

ині 1966 року. За час свого існування він 
брав участь у різних фестивалях, конкур-
сах і здобув різні звання — „найкращий 
балет“, „найкращий танцюрист(ка)“. 
Його учні — це не лише українці. Ще 
з 2007 року „Вітерець“ планував поїздку 
в Україну, і ось, нарешті, його мрія здійсни-
лася. Для присутніх на концерті колектив 
показав хореографічну композицію, яка 
формувалась з кількох різнонастроєвих 
частин. У його танцях поєдналися наці-
ональні мотиви — сумні й життєрадісні 
українські та приємні, оптимістичні, з лег-
ким індійським шармом, парагвайські. За 
свій гарний виступ танцюристи отримали 
від учнів Львівської академічної гімназії 
квіти й подарунки.

Ансамбль Українського культурно-
просвітницького товариства „Україна“ 
з Хорватії веде свій початок з 1979 року. 
Це самобутній яскравий колектив, який 
відомий за кордоном завдяки виступам 
на міжнародних фестивалях і отриманим 
нагородам. У його складі більше 80 учас-
ників, є танцювальна, співоча й художня 
секції. Подарунками для львів’ян стали 
танець із нитками „Вишивальниці“, пісня 
„А скрипка грає“, а також два віночки на-

родних пісень — укра-
їнських і хорватських. 
Зала зустріла оваціями 
як одні, так і другі… На 
завершення концерту 
на сцені кольори двох 
прапорів — українсько-
го й хорватського — 
переплелися між со-
бою. Проректор Богдан 
Моркляник від імені 
ректора Львівської по-
літехніки привітав моло-
дих артистів і подарував 
їм великий пакунок — 
„комплект гарних укра-
їнських книжок“.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

26 вересня у Львові стартує XIX 
Міжнародний фестиваль сучасної 
музики „Контрасти“, який тривати-
ме до 18 жовтня. Упродовж цього 
часу відбудеться 22 концерти, 
а в заходах фестивалю візьме 
участь 25 музикантів. Окрему нішу 
становлять концерти-ювілеї як 
композиторів-сучасників, так і кла-
сиків музики XX століття. Будуть 
і вечори, присвячені музиці певної 
національної традиції: іспанській 
(28 вересня), чеській (6 жовтня), 
азербайджанській (13 жовтня).

У Львівському палаці мистецтв від-
крили експозицію міжнародного 
мистецького проекту „Львівське 
ретро“. Понад 30 художників із 
України, Польщі, Білорусі, Вірменії 
та Словаччини у своїх роботах 
показали минуле Львова очима 
сучасника. Окрім живописних та 
графічних робіт, представлено 
скло та кераміку. Мета проекту — 
популяризувати львівські традиції 
і молодих митців, активізувати 
львівське мистецьке середовище, 
залучити до нього закордонних 
художників. Триватиме виставка 
до 6 жовтня.

З 26 вересня до 2 жовтня — най-
більший у світі інтерактивний 
Манхеттенський фестиваль 
короткометражних фільмів. 
Львів’яни завдяки компанії 
„Артхаус Трафік“ усьоме при-
єднаються до вибору найкращої 
короткометражки серед підбірки 
з 10-ти фіналістів — переможців 
упродовж тижня визначатиме 
чисельна міжнародна аудиторія.

У приміщенні Художньо-меморіаль-
ного музею Олени Кульчицької 
(вул. Листопадового Чину, 7) — 
виставка „Килими Олени та Ольги 
Кульчицьких“. Експозиція присвя-
чена 140-річчю від дня народжен-
ня Ольги Кульчицької — сестри 
відомої української художниці, 
видатної майстрині декоративно-
ужиткового мистецтва. Ольга Куль-
чицька була з-поміж тих, хто роз-
почав відроджувати килимарство 
на західноукраїнських теренах. 
На виставці представлено 21 твір, 
а також 13 аркушів із графічними 
проектами килимів. Експозицію 
доповнюють архівні документи 
і меморіальні фотографії.
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у фокусі

Чому половина українців — не-читачі  
і що з цим робити?

Компанія GfK Ukraine, Форум видав-
ців та „Київстар“ ініціювали й прове-

ли у липні всеукраїнське дослідження 
„Читання книжок в Україні“. Результати 
опитування, в якому взяло участь тися-
ча респондентів з усіх регіонів України 
віком від 15 до 59 років, були оприлюд-
нені під час Форуму видавців, а зго-
дом — в інтернеті. Цей великий зріз 
читацьких уподобань та тенденцій по-
казав, що українці могли б читати і ку-
пувати книжки більше, якби не…

Бар’єри  
на читацькому шляху

Покупців книжок в Україні майже 
вдвічі менше, аніж читачів. А читачів 
серед українців теж негусто — при-
близно половина населення. Най-
більше дорослих не-читачів проживає 
у селі. Вони проводять вільний час 
одноманітно — дивляться телевізор, 
займаються побутом, не мають планів 
на майбутнє. Читачі ж різноманітні 
у своїх вподобаннях, активно викорис-
товують електронні пристрої, інтернет, 
прищеплюють звичку читати дітям. 
Взагалі, якщо людина любить читати, 
то вона не бачить бар’єрів для читання 
і читає все — книжки, журнали, газети, 
пізнавальні наукові статті, тоді як нелю-
бителі читання надають перевагу ЗМІ.

Діти, як і раніше, читають найбіль-
ше. Але у старшому шкільному віці 
частка читачів суттєво зменшується. 
Гендерно серед читачів-покупців пере-
важають жінки — вони більш освічені 
і відповідають за купівлю книг для ді-
тей. Не-читачі ж становлять найстаршу 
групу респондентів. Ті з них, які колись 
читали, вважають, що все важливе вже 
прочитано, а нових авторів вони зна-
ють мало або в них розчаровані.

На читання 
нема силування

Якщо, прочитавши цю статистику, ви 
раптом захочете когось примусити 
читати, то не надто сподівайтеся 
отримати позитивний результат: 60 % 
читачів вважають, що найбільш впли-
вовим на них був приклад батьків 
і першої вчительки, які ненав’язливо 
зацікавили їх читанням. Велика 
домашня бібліотека — на дозвіллі 
зав жди можна вибрати собі книжку 
до вподоби — також відіграла свою 

роль. Наявність кола спілкування, 
в якому можна обговорити прочи-
тане — ще один додатковий чинник 
на користь читання. І тут хочеться 
зауважити, що це коло теж не повин-
не формуватися з примусу, не нага-
дувати радянські політінформатики 
перед уроками. Добрим прикладом 
наразі для мене є „Літературне бом-
бардування“, де і книжками можна 
обмінятися, і думками. Інтелектуаль-
но-літературні кола легко утворювати 
і в соцмережах.

Читачів до читання мотивує по-
треба розвитку особистості, читанням 
вони заповнюють дозвілля. Не-читачі 
беруть у руки книжку від випадку до 
випадку, коли нема більше чим зайня-
тись, коли необхідно щось конкретне 
знайти чи почитати дітям або внукам. 
Таке розумовозатратне заняття як 
читання вони воліють замінити пере-

глядом телепередач або сидінням 
у соцмережах (і тут, див. вище, вони 
могли би потрапити у якесь інтелек-
туально-літературне коло, якби мали 
таку потребу чи хоча б імпульсивне 
зацікавлення).

Хто хоче, той може
Цікаво, що лише 1 % опитаних назвав 
нестачу коштів головною причиною 
не-читання книжок. Спочатку поду-
малося, що це неправда, бо навіть 
на Форумі була свідком, як люди із 
захопленням брали книгу до рук, 
а коли дізнавалися ціну, то із сумом 
клали її на місце. „Торік на алкоголь, 
цигарки та наркотики українці витра-
тили 76 млрд гривень і лише 1 млрд 
600 млн — на книжки. В людей 
є більше грошей, ніж ми думаємо, 
тільки вони не на те їх витрачають, бо 
мають інші споживчі пріоритети“, — 
такий погляд на проблему у прези-
дента Форуму Олександри Коваль. 

До певної міри, вона має рацію, тим 
більше, що той, хто хоче читати, зав-
жди знайде для цього можливість: 
запишеться до бібліотеки, позичить 
книжку в друзів, зрештою, знайде 
сайт із безплатним скачуванням в ін-
тернеті чи зекономить на розвагах 
і таки купить те, що дуже хочеться по-
читати. Бачите, скільки альтернатив? 
А для власників сучасних смартфонів 
або планшетів є свої економ-варіанти, 
як-от мобільна бібліотека на західній 
частині площі Ринок. За допомогою 
спеціальних QR-кодів у ній можна 
безкоштовно завантажити через Wi-Fi 
понад 500 тисяч книг різних жанрів.

Навернення 
малочитаючих

Опитані пропонують власні методи 
стимулювання читання і продажу 
книг: популяризувати книжкові рей-
тинги, посилювати рекламу книжок, 
розповсюджувати електронні книжки 
шляхом створення онлайн-бібліотек та 
систем продажу (критичний ціновий 
діапазон — 30 гривень, а для паперо-
вих книжок — 50 – 100), поширювати 
соціальну рекламу щодо корисності 
читання, створювати в книгарнях 
більш дружню та комфортну атмосфе-
ру тощо. У деяких книгарнях, до речі, 
як от в Академічній біля консерваторії 
та на вулиці Огієнка, практикують 
створювати ту атмосферу за допомо-
гою кави — купуєш філіжанку, сидиш, 
п’єш, читаєш… Почитати книжку мож-
на навіть у ресторані „Пузата хата“, на 
другому поверсі закладу на проспекті 
Шевченка, ну і більш відомі точки, 
як от кав’ярня-книгарня „Кабінет“ та 
книгарня „Є“.

Наталя ЯЦЕНКО
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на постаменті

Пам’ятники — щоб пам’ятати про головне

Словники кажуть, що 
пам’ятник має бути тво-

ром мистецтва, створеним 
для увічнення пам’яті про 
людей або події. Скульп-
турна група, статуя, бюст, 
меморіальна таблиця, трі-
умфальна арка, колона, 
обеліск — це традиційний 
набір ХХ століття. У ХХІ 
скульптори і художники 
вирішили більше вдава-
тися до експериментів із 
формою, змістом і матері-
алами для наочного плас-
тичного зображення вже 
не так людей чи подій, як 
ідей, про які людство му-
сить пам’ятати.

„Халяво, прийди!“
Тож крім традиційних по-
грудь, меморіальних та-
блиць, в університеті — як 
місці вічного вирування 
свіжих юнацьких ідей — 
пам’ятники з’являються 
дуже різні. В студентському 
середовищі легко прижи-
ваються найрізноманітніші 
прикмети і навіть ритуали. 
Більшість із них пов’язані 
зі складанням іспитів. При-
хід сесії  неминучий, як 
зміна пір року. А оскільки 
українські студенти ще не 
всі зрозуміли, що сумлін-
но вчитися людина має 
впродовж усього життя, то 
найчастіше у вишах нашої 
країни з’являються мону-

менти „халяві“. Під час сесії 
всі до неї активно труться, 
як то люблять для успіху 
натирати пальці львівських 
Швейка й Никифора Дров-
няка, і промовляють за-
вітне: „Халяво, прийди!“. 
В ці ритуали бавляться 
студенти НТУУ „Київський 
політехнічний інститут“, 
Національного авіацій-
ного університету Укра-
їни, Севастопольського 
національного технічного 
університету. Якщо ж укра-
їнці „халяву“ зображають 
здебільшого у вигляді кулі, 
асоціюючи „шару“ з „ша-
ром“, то росіяни (в Ульянов-
ську) уявили її жінкою-пта-
хом і помістили в рамочку.

Читати модно!
Другою чисельною групою 
університетських скульптур 
є пам’ятники книзі. Тут уже 
фантазія їхніх авторів роз-
гулялася на славу! На честь 
„батька“ друкарства Йогана 
Ґутенберґа навпроти універ-
ситету Вільгельма Гумболь-
дта в Берліні лежать одна на 
одній 17 величезних книг, які 
важать 35 тонн, а в висоту 
сягають 20 метрів.

Найцікавіші книжкові 
композиції можна побачити 
в університеті штату Юти, 
США (різнокольорові мідні 
книги), Оксфордському уні-
верситеті Великобританії 
(дві книжкові „вежі“), Санкт-
Петербурзькому державно-
му університеті (на книгах 
сидить алегорична постать 
філософа-правдолюбця, 
а нижче малесенький хлоп-
чик — Маленький Принц) та 
в інших вишах.

Також книжковим мож-
на назвати пам’ятник сту-
дентові, встановлений біля 
входу в Саратовський дер-
жавний соціально-еконо-
мічний університет (РФ). Він 
зображає студента, який си-
дить на кількох книгах і зо-
середжено читає ще одну, 
тримаючи її на колінах. Міс-
цеві мешканці „охрестили“ 

композицію „Ніч 
перед іспитом“.

У дворі геогра-
фічного факульте-
ту ЛНУ імені Івана 
Франка в 2012 році 
відкрили (кажуть, 
що перший у світі) 
пам’ятник напліч-
нику. Його автор — 
доцент біологічно-
го факультету ЛНУ, 
зоолог та учасник 
антарктичних експедицій 
Ігор Дикий.

Книга Політехніки
До „живого“ читання львів’ян 
незабаром заохочуватиме 
пам’ятник книзі у Львівській 
політехніці. Ідею його ство-
рення вперше запропонува-
ли доцент кафедри політо-

логії ІГСН Олександр Горбач 
разом зі студентами інститу-
ту, а керівництво вишу — під-
тримало. Конкурс проектів 
відбувся доволі швидко. 
Його переможцем став відо-
мий не лише у Львові май-
стер художнього татуювання 
та художник Ігор Савчин. 
За його ідеєю, на похилому 
камені стоятиме Дерево 
життя, всередині гілок якого 
лежатиме розгорнута книга. 
Над нею схилиться львів-
ський ліхтар, який затемна 

підсвічуватиме пам’ятник. 
Уся композиція височітиме 
на майже 2,5 метра.

— Я підходив до ідеї 
пам’ятника з філософського 
боку, хоч, зізнаюся чесно, 
в своєму житті прочитав 
небагато книг. Дуже радий, 
що у такій формі висловлю 
свою пошану до книжок 
і читання. Малював компо-
зицію лише один день — 
мав велике натхнення. Руку 
маю „набиту“, бо займаюся 
дизайном, гримом, багато 
розробляю оригінальних 
татуювань, — зазначає пан 
Ігор.

Пам’ятник книзі у Львів-
ській політехніці планують 
встановити та відкрити вес-
ною 2014 року.

— Він буде біля IV нав-
чального корпусу, там, де 
зараз клумба. Думаю, си-
метрично до майбутньо-
го пам’ятника студентові. 
В конкурсі взяло участь 
10 проектів. Один із них 
передбачав надто велику 
скульптуру у формі розгор-
нутої книги. Кілька було дуже 
малих проектів, які в картон-
ному виконанні виглядали 
гарно, але зроблені з іншого 
матеріалу втратили б свою 
привабливість. Крім цього, 
ми не хотіли, щоб пам’ятник 
був виготовлений з каменю 
чи бетону, набагато краще 
виглядають деталі, ковані 
з металу. Наразі композицію 
вже кують на Закарпатті. 
У комплект долучать ще 
2 лавочки, — розповідає 
Олександр Горбач.

Анна ГЕРИЧ

КПІ

Санкт-Петербург

Берлін
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гіпертонія

Молодь „під тиском“

Вже давно зауважена тенденція, 
що хвороби „молодшають“. Тоб-

то часто проблеми зі здоров’ям, які 
раніше мали люди більш поважно-
го віку, сьогодні надокучають зовсім 
молодим. Однією із серйозних недуг, 
яка змушує непокоїтися науковців 
у сфері медицини, є гіпертонія.

Як свідчать дослідження вчених, зараз 
кожен третій українець віком 18 – 65 ро-
ків має підвищений кров’яний тиск. Та 
найбільшою проблемою є те, що по-
ширення гіпертонічної хвороби збіль-
шується серед молодшого покоління, 
особливо серед молодих чоловіків 
(в Україні кожен п’ятий віком від 18 до 
24 років хворіє на гіпертонію).

— Зараз діє постанова Кабінету 
Міністрів України від 25 квітня 2012 р. 
№ 340 „Про реалізацію пілотного про-
екту щодо запровадження державного 
регулювання цін на лікарські засоби 
для лікування осіб із гіпертонічною 
хворобою“. Суть постанови в тому, що 
особи з гіпертонічною хворобою, які 
стоять на медичному обліку за місцем 
проживання і потребують ґрунтовного 
лікування, отримуватимуть рецепти 
на медикаменти з переліком найме-
нувань, на які вони мають відповідну 
знижку, — розповідає завідувачка 

поліклінічного відділення львівської 
міської лікарні № 10 Надія Серед-
оха. — Тобто кожен пацієнт має право 
отримати три препарати, які входять 
у реєстр межового рівня оптових цін на 
лікарські засоби. Загалом до переліку 
таких ліків „за знижкою“ внесено май-
же 323 препарати. Крім цього, варто 
зауважити, що за кожною медичною 
установою закріплені ті чи інші аптеки, 
які мають право продавати ці медика-
менти (приблизно 20 % аптек у Льво-
ві). Тобто лікар на прийомі інформує 
хворого, де саме можна їх придбати.

Нині на гіпертонічному обліку пе-
ребуває більше трьох сотень студен-
тів-політехніків. Як наголосила лікар, 

переважно ця хвороба характерна 
для п’ятикурсників. Щоправда, значна 
частина хворих не потребує сильно-
діючих препаратів, вони отримують 
відповідні рекомендації і, якщо їх 
виконують, то тиск нормалізується. 
А тим студентам, які вже мають ста-
більно підвищений тиск і схильність 
до його підвищення (у Політехніці їх 
близько 5 %), медики рекомендують 
відповідні ліки, які власне і входять 
у перелік „знижки“.

— Проблеми з тиском серед студент-
ства особливо загострюються в період 
сесії. Завжди рекомендуємо дотриму-
ватися здорового способу життя, менше 
пити кави, зменшити вживання солі, не 

курити, не пити алкоголь і, 
звичайно, дотримуватися 
режиму сон-відпочинок. 
Але наші студенти вдень 
можуть гуляти, а ноча-
ми вчитися, відповідно 
вони не відпочивають, 
що створює проблеми 
для здоров’я. Величезним 
клопотом є й те, що багато 
студентів для бадьорості 
п’ють енерготоніки, навіть 

не усвідомлюючи, як це шкідливо, осо-
бливо, якщо змішують їх із алкоголем. 
У нас бували випадки, коли після таких 
„коктейлів“ студентів доводилося „від-
качувати“, — розповіла лікар.

Зараз, як зауважують медики, стан 
здоров’я молоді погіршується. Хоча за 
останні 2 – 3 роки (такими спостере-
женнями поділилася Надія Павлівна) 
з’явилася добра тенденція — біль-
шість студентів все ж звертають увагу 
на своє здоров’я, бо знають, що воно 
значною мірою впливає на можливість 
працевлаштуватися, та й лікування 
дуже дороге.

Наталія ПАВЛИШИН

наш календар

27 вересня — Всесвітній день туризму.
30 вересня — Всеукраїнський день 
бібліотек.
1 жовтня — Міжнародний день людей 
похилого віку.
1 жовтня — Міжнародний день музики.

Пам’ятні дати
26.09.1767 — народився Артемiй Ве-
дель, український композитор, співак 
i дириґент.
26.09.1901 — народився Семен Скля-
ренко, український письменник, автор 
історичних романів.
26.09.1964 — померла Зiнаїда Тулуб, 
українська письменниця.
26.09.1966 — у Ташкенті стався земле-
трус силою 7,5 бала за шкалою Ріхтера.
26.09.1989 — завершився перший фес-
тиваль української пісні та популярної 
музики „Червона рута“.
27.09.1893 — у м. Джерсі-Сіті (США) по-
чав виходити перший україномовний 
часопис „Свобода“.
27.09.1892 — народився Михайло Крав-
чук, український математик.
27.09.1983 — помер Михайло Стельмах, 
український письменник.
28.09.1929 — народився Дмитро Пав-
личко, український поет, громадсько-
політичний діяч.
28.09.1956 — помер Остап Вишня, 
видатний український письменник-
сатирик.
29.09.1845 — народився Iван Тобiлевич 
(Карпенко-Карий), видатний україн-
ський драматург.
29.09.1866 — народився Михайло Гру-
шевський, видатний історик, письменник, 
голова Української Центральної Ради.
29.09.1901 — народився Енріко Фермі, 
італійський фізик, один із основопо-
ложників ядерної та нейтронної фізики, 
лауреат Нобелівської премії.
29.09.1902 — помер Еміль Золя, фран-
цузький письменник.
30.09.1841 — народився Михайло 
Драгоманов, український публіцист, 
історик, економіст, громадський діяч.
1.10.1665 — Петра Дорошенка обрали 
гетьманом Правобережної України.
1.10.1727 — гетьманом України обрали 
Данила Апостола.
1.10.1869 — у Відні видали першу в світі 
поштову листівку.
1.10.1897 — народився Валер’ян Полi-
щук, український письменник.
1.10.1946 — Міжнародний військовий 
трибунал у Нюрнберзі засудив до страти 
Ґеринга, Ріббентропа, Кейтеля, Кальтенб-
руннера та ще вісім керівників Рейху.
2.10.1907 — народився Іван Багряний, 
український письменник, автор рома-
нів „Тигролови“, „Сад Гетсиманський“, 
„Вогненне коло“.
2.10.1990 — розпочалося політичне 
п’ятнадцятидобове голодування укра-
їнських студентів на Майдані Незалеж-
ності в Києві.

„ Для нормалізації артеріального 
тиску рекомендуємо менше пити 
кави, зменшити вживання солі, 
не курити, не пити алкоголь і, 
звичайно, дотримуватися 
режиму сон-відпочинок “.
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Кросворд
Горизонтально:
1. Виїмка, вирізьблена спеціальним знаряддям на поверхні 
чого-небудь; зарубка. 3. Дерев’яний брус, закріплений на 
підлозі під дверима. 5. Морський десятиногий короткохвос-
тий рак. 7. Кров богів у давньогрецькій міфології. 8. Військо-
во-адміністративна організація у тюркських і монгольських 
народів до ХVІІІ ст. 9. Офіційне дипломатичне письмове 
звернення однієї держави до іншої. 10. Річка в Чернігівській 
області, ліва притока Десни. 11. Столиця Німеччини після 
Другої світової війни до 1990 року. 12. Складний карколом-
ний цирковий номер. 13. Великий міжнародний аеропорт 
у Парижі. 14. Іспанська футбольна команда. 15. Латинська 
назва Одіссея. 16. Кінцівка людини. 17. Річка в Німеччині, 
на кордоні з Польщею. 18. Бойове шикування піхоти у 
ХVІІ – ХІХ ст. 19. Шахова фігура, що пересувається по діаго-
налі, на будь-яку кількість клітин. 21. Природна або штучна 
заглибина, заповнена водою. 24. Мідний духовий музичний 
інструмент найнижчого регістру. 26. Розірване або витерте 
місце на одежі, взутті. 28. Сукупність народних героїчних 
пісень, переказів, поем. 30. Карти ворожки. 32. Планета 
Сонячної системи. 34. У стародавньому Єгипті священний 
бик, якого вважали земним втіленням бога Пта. 36. Об-
ласний центр України. 38. У західноєвропейській міфології 
підземний дух; карлик. 40. Один із мушкетерів А. Дюма. 
41. Американський дослідник Арктики, який першим досяг 
Північного полюса. 42. Багатооздоблене крісло монарха. 
43. У давньогрецькій міфології богиня веселки; прудконога 
посланниця богів. 44. Споруда для переїзду, переходу через 
річку. 45. Крайня південна точка Південної Америки, скеляс-
тий мис в архіпелазі Вогняна Земля. 46. Французький порт, 
візаві британського Дувра. 47. Марка німецького автомобі-
ля. 48. Індіанці Північної Америки. 49. Настил для спання, 
переважно з дерев’яних дощок, що міститься на певній 
відстані від підлоги. 50. Хімічний елемент, благородний 
газ. 51. Народні збори у давніх слов’ян, на яких вирішували 
важливі громадські справи. 52. Чоловічий верхній одяг у 
Стародавньому Римі. 53. Легковий автомобіль з лічильни-
ком для визначення віддалі та оплати за проїзд. 54. Дев’ята 
літера грецького алфавіту, найменша за розміром.

Вертикально: 
1. Міжнародний з’їзд, нарада. 2. Зимові спортивні змаган-
ня ― лижні перегони, поєднані зі стрільбою з гвинтівки. 
3. Державний обвинувачувач у суді. 4. Таблиця розташу-
вання небесних світил, за якою астрологи пророкують 
долю людини. 5. Службове приміщення в установі для ди-
ректора. 6. Хустина пірата. 20. Тварина родини жирафових. 
22. Велике промислове підприємство. 23. Загадка, в якій 
слова, що розгадуються, зображено у вигляді малюнків і 

літер. 25. Турецьке ім’я, яким назвався Карась у „Запорожці 
за Дунаєм“. 27. Найвища гора острова Кріт. 29. Урочистий 
вірш, присвячений якійсь видатній події. 31. Кінь Дон Кіхота. 
33. Граніт з рожевими вкрапленнями. 34. Перерва між діями 
спектаклю. 35. М’який червоний олівець без оправи, що його 
використовують у живописі. 38. У давньогрецькій міфології 
бог шлюбу; весільна пісня. 39. Свідоцтво про народження.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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Авторські іграшки захопили Львів
З 19 до 29 вересня у Львівському палаці мистецтв 
триває V фестиваль „Ляльковий світ“ — проект „LADY 
& TEDDY“. Це чудова нагода побачити культуру автор-
ської ляльки, яка стрімко розвивається в нашій країні. 

Н. П.

J J J
Дві блондинки розмовля-
ють в аеропорту, дивля-
чись на „Боїнг-777“:
― Слухай, як же таку махі-
ну викрадають?! Куди ж її 
сховаєш?..
― Ти що, зовсім?.. Їх ви-
крадають у небі, коли вони 
маленькі…

Св
ітл

ин
а 

Ан
ни

 Г
ер

ич



22 ч. 27 [2827] 
26 вересня — 2 жовтня 2013[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

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 універси-
тету „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, ком-
бінат харчування), 5 поверх ― Народний дім „Про-
світа“ Національного університету „Львівська 
політехніка“.
Докладніша інформація за телефоном 258-22-90 

із 10.00 до 18.00.

експрес-оголошення

Вважати недійсними: 
утрачену залікову книжку № 0635174, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Фурди Владислава 
Володимировича;
утрачений студентський квиток № 08024022, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Лесюка Арсенія 
Романовича;
утрачений студентський квиток ВК № 09205253, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мархевки 
Олега Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дереновської Сюзанни 
Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Федіни Ірини Василівни;
утрачений студентський квиток № 08586057, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Войцехівської Софії 
Андріївни;
утрачений студентський квиток № 07009808, виданий Національ-
ним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Демчук Надії 
Вікторівни;
утрачені диплом бакалавра ВК № 32305429 і диплом магістра 
ВК № 35435187, видані Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Карастишевського Віталія Анатолійовича;
утрачений диплом ЛЖВЕ № 009324, виданий Державним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Єгорова Віктора Олексан-
дровича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Гуменної Ірини Антонівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Трубич Христини Степанівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Фаст Ксенії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Горбат Віри Юріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Ляшок Орислави Петрівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Столяра-Прокопчука Миколи 
Олександровича;
утрачений студентський квиток № 09373143, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Крюченко Тетяни 
Олександрівни;
утрачену залікову книжку, видану Національним університетом 
„Львівська політехніка“ на ім’я Левицького Василя Вікторовича;
утрачену залікову книжку № 0904236, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Молдована Василя 
Борисовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Кондратьєва Євгена Олеговича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Шедної Марти Ростиславівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Ковиркової Вікторії Валеріївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Варцаби Наталії Володимирівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Угрина Юрія Романовича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універси-
тетом „Львівська політехніка“ на ім’я Шинкевич Ірини Вікторівни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Мальцевої Христини Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Левченко Олександри Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Національним університе-
том „Львівська політехніка“ на ім’я Коса Андрія Володимировича;
утрачений студентський квиток, виданий Національним універ-
ситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Оксенчук Анни Сергіївни;
утрачений студентський квиток № 1204602, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Массонжи Летісії 
Дельфіни.
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[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

МНОГАЯ ЛІТА!

Колективи кафедри фізики й Інституту математики 
та фундаментальних наук НУ „Львівська політехніка“ 
сердечно вітають зі 70-річчям від Дня народження 
доцента 

Богдана Сильвестровича  
ВАСИЛИНУ.

Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

Краєзнавчий центр „Паломник“ 
при Фонді св. Володимира запрошує в подорожі на осінь 2013 р.
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.
Обирайте бажаний маршрут і телефо нуйте: 
(032) 243-27-12, (097) 374-90-20.

Колектив Інституту будівництва та 
інженерії довкілля Національного 
університету „Львівська політехніка“ 
висловлює глибоке і щире співчуття 
директору Львівської академічної 
гімназії, старшому викладачу ка-
федри будівельного виробництва 
Лесі Ігорівні Юхман з приводу тяжкої 
втрати — смерті

батька.

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та 
балету ім. С. Крушельницької
27 вересня — „Створення світу“ (балет). 

18.00.
28 вересня — „Севільський цирульник“ 

(опера). 18.00.
29 вересня — „Наталка Полтавка“  

(опера). 12.00,  
„Есмеральда “ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
26 вересня — „Блакитна троянда“. 18.00.
28 вересня — „Пропала грамота“ 

(прем’єра). 18.00.

Камерна сцена
26 вересня — „Божевільна“. 17.00.
27 вересня — „Катерина“. 17.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
27 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.
28 вересня — „Амнезія, або Маленькі 

подружні злочини“. 19.30.
29 вересня — „Формули екстази“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
імені Лесі Українки
28 вересня — „Собака на сіні“. 16.00.
29 вересня — „Великі подвиги маленького 

Ріккі-Тіккі-Таві“. 12.00, „Лісова пісня“. 18.00.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
2 жовтня — „Ар’єр, або Захоплююча 

патологія“ (прем’єра). 19.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
26, 29 вересня — „Чарівне кресало“. 12.00.
28, 29 вересня — „Втеча з реальності“ 

(прем’єра). 17.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
28, 29 вересня — Творчий вечір  

львівського композитора  
Б. Котюка. 17.00.
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