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Як по-новому Ви відкрили для себе Шевченка?

Хто з українців не мріє побувати 
в Каневі? Піднятися на гору до 
постамента Кобзареві й подивитися 
„на Дніпро, на кручі“. А потім від 
місця поховання Тараса Шевченка 
пройтися його стежками до місця 
юності, а тоді й народження, за-
зирнути в маленьку хатину, яка 
слугувала першою школою, зайти 
у світлицю, де малого Тараса коли-
хала Катерина…

Сотня політехніків у перші дні 
жовтня здійснила паломництво 
у Шевченків край. Просвітяни, 
учасники Народного чоловічого 
хору „Орфей“, театру-студії „Хочу“, 
переможці Шевченківських читань, 
активні у студентському само-
врядуванні студенти чотири дні 
мандрували Черкащиною — зем-
лею, яка народила українського 
пророка Тараса Шевченка. Унікаль-
ні родючі чорноземи (такі є ще 
в Аргентині, Молдові та на Кубані) 
дають не лише високі врожаї, це 
ще й край Богдана Хмельницького, 
Василя Симоненка та багатьох 
інших видатних українців, місце 
козацької слави, Холодноярської 
республіки — тут народилися 
брати Чучупаки… Можна ще довго 
й багато згадувати. Але неможливо 
відвідати й побачити за чотири 
дні все, чим славна батьківщина 
Шевченка. Що встигли побачити, 
почути, відчути політехніки за ці 
дні, читайте в наступному числі. 
А перші враження — в опитуванні.

Надія Любомудрова, старший викладач кафедри 
менеджменту персоналу та адміністрування Інституту 
економіки і менеджменту:

„Тарас Шевченко надихає“
Я вже відвідувала ці місця, у 2006 році ми  їздили зі сту-
дентами. Теж було дуже велике піднесення. Але з нами не 
було хору і стільки акцій, як ми провели цього разу. Звору-
шувало читання віршів Шевченка біля кожного особливого пункту: біля могили 
матері — „І виріс я на чужині…“, у Моринцях — „Катерина“. Треба організовувати 
такі екскурсії й надалі, передовсім возити студентів. На цьому піднесенні можна 
потім ще довго-довго жити і надихатися.

Христина Паляниця, учениця шостого класу Львівської академічної гімназії, переможниця 
Шевченківських читань:

„Дізналася про життя Тараса Григоровича“
Я матиму багато чого розповісти однокласникам, сестричкам. І про Шевченка, і про козаків. Я більше 
дізналася про дитинство Тараса Григоровича, про його зрілість і про смерть. Це так цікаво — по-
бачити справжні речі,  якими він користувався  (стіл, лавка). Найбільше мені  сподобався маєток 
Енгельгардта в селі Будище, де Тарас Шевченко у дитинстві служив козачком. Там й досі ще можна 
побачити великий гарний дуб, де він ховав свої картини.

Ольга Шмакова, студентка другого курсу Інституту 
гуманітарних та соціальних наук, театр-студія „Хочу“:

„В такому краї не можна не писати“
Я зрозуміла, чому в Шевченка так багато описів природи, 
адже вона тут надзвичайно красива. Їдучи в автобусі, ман-
друючи по тих пагорбах, я милуюсь краєвидами, Дніпром. 
А оглянувши музейні експозиції, я переконуюся, що про це 

не можна було не писати. Я багато почула про козаків, про козацький край. По-
бачивши їхню історію в музеях, почувши в оповідях екскурсоводів, я зрозуміла, 
чому Кобзар писав про них і їх прославляв.

Микола Овсянський, студент другого курсу Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Я доторкнувся до столу, за яким сидів Кобзар“
Більше дізнався про Шевченка, про його життя, біографію, у школі це все вивчають доволі повер-
хово. Найбільше мене захопила можливість фізично доторкнутися до речей, якими користувався 
Шевченко. Наприклад, у музеї мене вразили ті стіл і лава, за якими сидів Тарас.

Міркувала й опитувала Тетяна ПАСОВИЧ

Богдан Бойчук, доцент кафедри електроприводу 
й автоматизації промислових установок Інституту енергетики 
і систем керування, Народний чоловічий хор „Орфей“:

„Він таки пророк“
Нам цікаво розповіли про Тараса  Григоровича  як людину 
світську. У Петербурзі він не просто собі писав, малював, пере-
бував у якомусь вузькому колі, про нього говорили, про нього 
лунала слава. Він був розумний, дотепний, інтелігентний, міг 
говорити з людьми дуже високого рівня. Тепер можна зро-

зуміти, чому Шевченком стільки цікавилися, до того ж люди високого штибу. І за 
такий короткий час створити унікальні речі — він все ж пророк, предтеча. Україна 
щаслива, що має такого генія.
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через минуле — у майбутнє

„Дорогою короля Данила,  
або Європейські перспективи України“

Лекцію під такою на-
звою 1 жовтня у Львів-

ській політехніці прочитав 
відомий політичний і дер-
жавний діяч, меценат, на-
родний депутат України 
Петро Порошенко.

Незважаючи на  те, що  ін-
формація про зустріч стала 
відома  буквально  у  день 
приїзду, в актову залу при-
йшло багато охочих послу-
хати його. Петро Порошенко 
одразу повідомив дві нови-
ни. Одна  з них — у Львів-
ській політехніці в 1957 році 
навчався його батько,  тож 
він  не  почувається  тут  чу-
жим. Друга — сенсаційна — 
стосувалася  презентації 
українсько-польського про-
екту „Пошук,  ідентифікація 
і наукове вивчення найста-
рішого  храму  Різдва Пре-
святої  Богородиці,  який 
побудував  у  Холмі  король 
Данило Галицький“.

Зустріч  із народним де-
путатом України  вступним 
словом  відкрив  ректор 
Львівської політехніки про-
фесор Юрій Бобало.

Гість  одразу  „захопив“ 
аудиторію своїм баченням 
проблем європейських пер-
спектив України в разі під-

писання угоди про  співро-
бітництво  з Європейським 
Союзом, наголосив на по-
зитивних  змінах  у  суспіль-
ному,  економічному житті 
і в сільському господарстві. 
На його думку, нині Україна 
має  унікальний шанс  для 
здійснення мрії  багатьох 

українців,  адже  навколо 
цієї ідеї вперше об’єдналася 
вся Україна, цього ж прагне 
й молоде покоління  укра-
їнців,  яке  хоче жити  у  єв-
ропейській родині. Тож, на 
думку лектора, Президент 
не може втратити  таку до-
леносну  удачу,  бо  інакше 
Україну  чекає  незавидне 
майбутнє.

Петро  Порошенко  та-
кож торкнувся й цілої низ-
ки  актуальних  проблем 
сьогодення, серед яких — 
невміння  держави  пра-
цювати  з  народом,  збіль-
шення  у 4  рази  впродовж 
чотирьох років державного 
боргу, девальвація україн-
ської  валюти,  збереження 
національної  спадщини, 
відродження  аграрного 
сектора машинобудуван-
ня,  вільне  перетинання 
кордонів  тощо.  І  хоча  він 

з нагоди професійного дня

В Україні 8 жовтня юристи відзначають своє професійне свято. Віднедавна цей день святковий і для Львів-
ської політехніки. В Інституті права та психології відбулися урочистості з нагоди Дня юриста. Викладачі та 

студенти отримали відзнаки ЛОДА, ЛМР, Союзу юристів Львівщини, керівництва університету

Юристи святкують і готуються консультувати
Понад 2 роки тому в По-
літехніці було створено Ін-
ститут права та психології. 
Його очолив Володимир 
Ортинський.  Він  є  голо-
вою Союзу юристів Львів-
ської  області,  відтак  до 
університету  „перекочу-
вав“ і головний правничий 
осередок Львівщини. До 
кінця цього року у Львові 
планують  відкрити  гро-
мадську приймальню, або 
„юридичну  клініку“ при Політехніці. 
Викладачі та студенти старших курсів 
безоплатно  надаватимуть  правову 
допомогу населенню (передовсім, це 
малозабезпечені верстви населення, 
сільські жителі,  які не мають коштів, 
щоб обстоювати свої права в судах).

— За  підтримки рек-
тора  університету Юрія 
Бобала ми вже практично 
все  підготували.  Май-
же  завершено  ремонт 
приміщення в 33 корпусі 
на  вул.  Театральній, — 
розповідає  Володимир 
Львович. — Сподіваюся, 
що через 2 місяці ми пе-
реріжемо  стрічку  і  від-
криємо найкращу в місті 
приймальню.

„Тренуються“ також майбутні кон-
сультанти — викладачі  та  студенти. 
Для останніх додатковою можливістю 
здобути  більше  теоретичних  знань, 
ніж  їх встигають викласти в основній 
програмі на заняттях, а також набути 
певної практики є гуртки. В ІНПП вони 

діють при кожній кафедрі, відповідно 
до різних галузей права.

— Сьогодні є 9 напрямів працевла-
штування юристів: прокуратура,  суд, 
міліція,  адвокатура,  нотаріат  тощо. 
Займаючись у гуртках, студенти глиб-
ше опановують той напрям, який ви-
брали для свого майбутнього. Пізніше 
вони здебільшого обирають навчання 
в магістратурі, — каже директор ІНПП.

2 жовтня відбулось організаційне 
засідання одного  з  гуртків,  який діє 
(і щомісяця  засідає) при кафедрі ад-
міністративного  та  інформаційного 
права, —  „Адміністративіст“.  При-
йшли  нові  учасники,  визначаються 
з тематикою. Цього разу членам гуртка 
пощастило — вільною виявилася зала 

Закінчення на 9 с. →

Закінчення на 8 с. →
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читачам

Тестовий доступ до електронних ресурсів

Упродовж жовтня та листопада 
2013 року читачам науково-техніч-

ної бібліотеки Львівської політехніки 
відкрито тестовий доступ до 12 по-
внотекстових та бібліографічних баз 
компанії EBSCO Publishing.

Як повідомив координатор роботи 
з електронними ресурсами бібліотеки 
Сергій Назаровець, серед них:

Academic Search Premier — містить 
анотований  покажчик  до  більш  як 
13 600 журналів, з яких 4700 — повно-
текстові. Охоплює такі галузі, як біоло-
гія, хімія, інженерія, фізика, психологія, 
релігійні та теологічні науки тощо.

Business  Source Premier — надає 
доступ  до  повнотекстових  версій 
понад 2200 журналів із галузей мар-
кетингу, менеджменту, економіки  та 
фінансів.  Додаткова  повнотекстова 

інформація містить звіти з досліджен-
ня ринку,  галузеві  звіти,  звіти  країн, 
профілі компаній та SWOT-аналізи.

MasterFILE ™-Premier — містить 
повнотекстові статті з понад 1700 пе-
ріодичних  видань  з  питань бізнесу, 
охорони  здоров’я,  освіти,  культури. 
База містить повні  тексти  з більш як 
500 довідників,  107  тис. документів-
першоджерел,  а  також колекцію  зо-
бражень із 502 тис. світлин.

Medline — популярна бібліографіч-
на база даних, яка містить 19 мільйонів 
посилань на статті в біомедичних і ме-
дичних журналах, якими користуються 
медсестри, лікарі  та  інші працівники 
охорони здоров’я.

Health Source® Consumer Edition — 
унікальна  колекція медичної  інфор-
мації, що надає доступ до більш ніж 
80 журналів  про  здоров’я  та  харчу-

вання. Містить понад 9900 медичних 
доповідей  та  описи  1300 медичних 
препаратів для більш як 4700 брендів.

Health Source: Nursing  / Academic 
Edition — містить 550 повнотекстових 
наукових журналів і 441 рецензованих 
повнотекстових журналів з медичних 
дисциплін.

Newspaper Source — містить повно-
текстові статті більш як 400 газет з усього 
світу. Крім цього база містить повно-
текстові стенограми, транскрипти теле- 
і радіо новин, що надані CBS News, CNN, 
CNN-International, FOX News, NPR та ін.

Regional Business News — містить 
статті понад сотні регіональних бізнес-
видань США  та Канади  (охоплюючи 
газети та журнали видавництва Crain 
Communications).

ERIC®,  the  Educational  Resource 
Infor mation Center — забезпечує до-

довкілля

Екологи з десяти країн зустрічалися у Вінниці

З 25 до 27 вересня у Вінниці відбув-
ся ІV Всеукраїнський з’їзд екологів. 

Його учасниками стали не тільки на-
уковці з України, Білорусі, Німеччини, 
Італії, Швейцарії, Молдови, Польщі, 
Росії, Грузії та Чехії, але й інженери, 
представники бізнесу, експерти та спе-
ціалісти-екологи державних управлінь.

Львівську політехніку як співоргані-
затора на науковій зустрічі предста-
вили в. о. завідувача кафедри еколо-
гічної безпеки ІЕПТ ім. В. Чорновола 
професор Володимир Погребенник 
та  аспірантки  кафедри  прикладної 
екології  та  збалансованого  приро-
докористування  цього ж  інституту 
Оксана Кулик і Віра Шандрович.

— Сучасна екологія базується на 
концепції сталого розвитку, суть якої — 
раціональне  природокористування 
з метою збереження відновлювальних 
можливостей біосфери та нормальних 
екологічних умов життя для теперішніх 
і майбутніх поколінь. Науковці наго-
лошують, що для України це означає 
необхідність шукати варіанти знижен-
ня ресурсоспоживання, а ще економія, 
диверсифікація джерел енергоресур-
сів, впровадження нових, ресурсозбе-
рігаючих технологій та альтернативних 
джерел енергії, підвищення екологіч-
ної свідомості  громадян. Тому багато 
уваги учасники з’їзду присвятили необ-

хідності якісної екоосвіти зі шкільних 
лав. Але були й доволі „фантастичні“ 
пропозиції. Наприклад, про отримання 
енергії від торнадо, — зазначає Воло-
димир Дмитрович.

Вінниця вчетверте приймає еколо-
гів. І не випадково. Тутешні громадські 
організації,  органи місцевого  само-
врядування  спільно  з  науковцями, 
Міністерством екології та природних 
ресурсів України, часто із залученням 
коштів  від  міжнародних  програм, 
реалізовують багато екопроектів  (як 
ось  сортування  сміття,  переробка 
відходів тощо). Головним ініціатором 

та  організатором  з’їзду  традиційно 
є директор  Інституту екології  та еко-
логічної кібернетики Вінницького на-
ціонального технічного університету, 
експерт  Євросоюзу  з  інтегрованого 
управління та поводження з відхода-
ми професор Василь Петрук. Цьогоріч 
під час пленарного засідання радник 
міністра  екології,  голова  правління 
Всеукраїнської організації „Чиста хви-
ля“ Валентин Савицький нагородив 
його  „Знаком Пошани“  та Почесною 
грамотою. Радник міністра вручив гра-
моти й подяки ще 30 учасникам з’їзду, 
зокрема  професору  Володимирові 
Погребеннику.

Загалом ІV Всеукраїнський з’їзд еко-
логів об’єднав для вирішення екологіч-
них проблем 188 учасників. У спільно на-
працьованій резолюції вони визнали за 
необхідне для України завершити цикл 
робіт із інвентаризації та знешкодження 
непридатних пестицидів, створити при 
Мінекоресурсів гарячу телефонну лінію 
для оперативного реагування у разі по-
рушень природоохоронного законодав-
ства, а також, серед іншого, закликали 
урядовців і місцеві органи влади остаточ-
но вирішити проблеми сміттєсортуваль-
них станцій, сміттєпереробних заводів 
і приведення існуючих сміттєзвалищ до 
санітарно-гігієнічних вимог.

Анна ГЕРИЧ

[•] Професори Василь Петрук (ВНТУ)  
та Володимир Погребенник (НУ„ЛП“)
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GMC Ukraine презентувала  
студентські проекти

Сьогодні, 10 жовтня, останній день, 
коли студенти-економісти й мене-

джери 3 – 5 курсів можуть безоплатно 
зареєструвати свою команду та стати 
учасниками першого Всеукраїнського 
студентського чемпіонату зі стратегіч-
ного менеджменту Global Management 
Challenge Junior 2013.

Змагання молодих економістів  та ме-
неджерів  GMC  Junior,  які  стартують 
уже  14  жовтня,  передбачають  два 
онлайн-етапи, за умовами яких команда 
з 3 – 5 осіб — як рада директорів великої 
компанії, — вивчає історію розвитку дові-
реного  їй організаторами підприємства, 
аналізує  її фінансовий стан,  виробничі 
можливості, позицію на ринку й потенціал 
розвитку. Відтак студенти повинні розро-
бити й реалізувати стратегію компанії для 
її успішного розвитку з метою досягти мак-
симального росту ціни акцій. Національ-
ний фінал змагань Global Management 
Challenge 2013 – 2014 відбудеться у Києві 
в  режимі  оф-лайну.  В ньому  змагати-
муться на рівних 8 кращих студентських 
команд та команди менеджерів реальних 

підприємств, для яких вартість тренінгу 
становить  1000  євро. Для  заохочення 
молодих політехніків варто додати, що 
суперфіналістами третього туру вже два 
роки поспіль стають студенти, а позаторік 
ними були львів’яни.

Престижне змагання відбувається за 
підтримки Міністерства освіти  і  науки 
України, бізнес-інкубатора Happy Farm, 
Всеукраїнської студентської ради та низки 
відомих вітчизняних та іноземних підпри-
ємств, а стратегічним партнером виступає 
міжнародна аудиторсько-консалтингова 
компанія Ernst&Young. Всі учасники GMC 
Junior отримають незамінний управлін-
ський досвід, аналогічний трьом рокам 
стажування у великій кампанії, нові цікаві 
й корисні знайомства, сертифікат учасни-
ка чемпіонату та бонус під час співбесіди, 
реальні перспективи працевлаштування. 
Крім цього, змагаючись, студенти розви-
вають аналітичні здібності, на практиці 
бачать логіку взаємодії підрозділів під-
приємства, вчаться шукати й відпрацьо-
вують ефективні управлінські рішення. 
Реєструватися  і  стежити  за  перебігом 
змагання можна на сайті www.gmc.in.ua.

30 вересня під час презента-
ції GMC Junior її організатори — 
Global Management Challenge 
Ukraine — також зазначили, що 
з 26 серпня по 25 жовтня триває 
прийом заяв на участь у п’ятому 
сезоні Всеукраїнського конкурсу 
ІТ-технологій та проектів „Інно-
ваційний прорив-2013“. Доклад-
ніше про бізнес-інкубатор Happy 
Farm та „Інноваційний прорив“, 
який у Політехніці представля-
ють не вперше, можна дізнатися 
за адресами happyfarm.com.ua 
та ukrinnovation.com.

Анна ГЕРИЧ

ступ до літературних  видань  і  видань 
у сфері освіти.

GreenFile — містить інформацію про 
вплив на екологію корпорацій і місцевих 
/ національних органів держуправління, 
а також, що може бути зроблено на кож-
ному рівні для  того, щоб мінімізувати 
негативні ефекти впливу людини на на-
вколишнє середо вище.

Library, Information Science & Tech no-
logy Abstracts™ — містить повнотекстові 
документи з галузі бібліотекознавства та 
інформаційних наук.

Applied Science & Technology Source — 
містить понад 1400 повнотекстових жур-
налів, тим самим охоплюючи широкий 
спектр  прикладних  досліджень:  від 
акустики до аеронавтики, робототехні-
ки, біомедичної  інженерії,  нейронних 
мереж та ядерної енергетики.

Доступ  до  баз  EBSCO  можливий 
із  будь-якого  комп’ютера мережі  уні-
верситету  за посиланням http://earch.
ebscohost.com без додаткового введен-
ня логінів і паролів.

Т. П.
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Проректора Львівської політехніки 
Анатолія Мороза нагороджено 
орденом „За заслуги“ ІІІ ступеня. 
Відповідно до Указу Президента 
України від 4 жовтня 2013 року 
„Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди Дня 
працівників освіти“, нагороду 
присуджено за значний особистий 
внесок у розвиток національної 
освіти, підготовку кваліфікова-
них фахівців, багаторічну плідну 
педагогічну діяльність, високий 
професіоналізм.

У Львівській політехніці розпочався 
перший етап конкурсу моногра-
фій, підручників та навчальних 
посібників. Він триватиме до 
31 жовтня в навчально-наукових 
інститутах. Після цього директори 
інститутів повинні забезпечити 
подання наукових видань (у трьох 
примірниках), висунутих вченими 
радами ННІ, із пакетом доку-
ментів ученому секретареві НДЧ 
(кімн. 341 головного корпусу) для 
участі в другому етапі конкурсу.

Стартував конкурс Стипендіальної 
програми „Завтра.UA“. Всеукра-
їнська благодійна організація 
„Фонд Віктора Пінчука — со-
ціальна ініціатива“ в рамках 
реалізації благодійної програми 
проводить відкритий конкурс 
для добору найбільш обдарова-
них і цілеспрямованих студентів 
провідних вишів України. Для 
участі студенти 3 – 4 курсів денної 
форми навчання повинні по-
дати повний пакет документів 
до 21 жовтня 2013 року. У Львів-
ській політехніці уповноважений 
представник університету з кон-
тактів із програмою — Галина 
Лазько (звертатися в кімн. 
344 головного корпусу).

В Інститут економіки і менедж-
менту Львівської політехніки 
2 жовтня завітав професор 
економіки університету м. Пізи 
Вальтер Цоккі. Під час зустрічі 
науковець прочитав студентам 
і викладачам кафедр менеджмен-
ту і міжнародного підприємни-
цтва й зовнішньоекономічної та 
митної діяльності лекцію на тему 
„Сімейний бізнес“ і відповів на 
запитання учасників.

За матеріалами інформагенцій
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актуально

Проблеми та реальність замків Львівщини

Старовинні замки, яких на Львівщи-
ні, порівняно з іншими областями, 

є найбільше, впереваж перебувають 
у дуже плачевному стані: їх руйну-
ють час і люди. Видається, що після 
цьогорічної Міжнародної науково-
практичної конференції „Ревалори-
зація архітектурних ансамблів ХVІІ — 
ХVІІІ ст. (Золочів, Підгірці, Броди, 
Олесько, Жовква, Свірж)“, яка відбу-
лася у Львівській політехніці, справа 
таки зрушить з місця, оскільки нею 
зацікавилася обласна адміністрація.

Підгорецьким замком 
зацікавились у ЛОДА

У  роботі  конференції  взяли  участь 
представники обласної і міської влад, 
науковці,  архітектори  (теоретики 
і практики), юристи, економісти, мис-
тецтвознавці,  представники бізнесу. 
Голова ЛОДА Віктор Шемчук, зокрема 
відзначив, що влада Львівщини має 
політичну волю  і бажання врятувати 
замки. Саме тому вона планує активно 
займатися пошуком коштів для відно-
ви замку в Підгірцях. Він також зазна-
чив, що чекає ініціативи від учасників 
конференції, громадських організацій, 
аби спільно працювати над реалізаці-
єю цих проектів. Для цього в ЛОДА вже 
навіть зроблено перший крок: ухвале-
но рішення про створення громадської 
організації, котра займатиметься збо-
ром пожертв  і  коштів на ці потреби. 
А до того, „працівники обласної дер-
жавної адміністрації й інші чиновники 
матимуть можливість не тільки шукати 
і  залучати  ті  кошти,  а  й  внести  свій 
денний заробіток на цю добру справу“. 
Голова ЛОДА висловив сподівання, що, 
маючи підтримку наукової  громади, 
молоді, держави, можна буде зрушити 
справу з місця і не лише відновлювати 
замки, а й розумно їх використовувати.

Віктора Шемчука розуміє і ректор 
Львівської політехніки професор Юрій 
Бобало, який у розмові з ним відзна-
чив, що ідею перерахування одноден-
ного заробітку на відновлення замків 
підтримує й Рада ректорів Львівщини.

Зазвичай відновлювати такі великі 
архітектурні ансамблі, як замки є про-
блематично через брак фінансування. 
На думку заступника міського голови 
з гуманітарних питань Василя Косіва, як 
відсутність коштів, так і їх надмірність 
однаково шкодять реставрації,  адже 
використання  великої  суми  коштів 

у максимально стиснуті терміни нега-
тивно впливає на реставрацію об’єктів.

Багато цікавих побажань  і пропо-
зицій  висловили й  учасники  конфе-
ренції: директор Інституту ІРСА (IRSA), 
Краків-Відень Юзеф Ґрабський, аташе 
з питань науки  та освіти Посольства 
Республіки Австрія Андреас Веннінґер, 
заступник директора Національного 
інституту  спадщини Польщі Маріуш 
Чуба,  доктор-інженер  відділу  архі-
тектури  ландшафту  Головної школи 
сільського господарства (SGGW) у Вар-
шаві Дорота Сікора, професори Павло 
Гураль, Микола Бевз і Микола Габрель, 
начальник відділу культурної спадщи-
ни ЛОДА Андрій Левик, доцент КНУБА 
Світлана Біленкова, докторант ХНУБА 
Інна Подтележнікова та інші.

Впродовж  роботи  конференції 
науковці  України, Польщі  та Австрії 
брали участь у вісьмох пленарних за-
сіданнях, на яких ділилися досвідом 
ревалоризації архітектурних ансамблів 
ХVІІ — ХVІІІ ст., в тому числі, історичних 
садів  та парків,  ведення будівельної 
та наукової  археології,  говорили про 
мистецтвознавчу  вартість  архітек-
турних ансамблів  та  їх  складові, про 
ансамблі забудови історичних міст та 
поселень, площ, фортець та ансамблі 
магнатських  резиденцій, що мають 
історичну, мистецьку,  наукову,  соці-
альну та етнологічну цінність, зокрема 
про унікальний за своєю автентичністю 
палацово-парковий ансамбль у Підгір-
цях на Львівщині. Науковці також зро-
били аналіз стану історико-культурної 
спадщини в Україні  та Львівській об-
ласті, розглянули пропозиції стосовно 
заходів та способів збереження, охо-
рони й дальшої експлуатації названих 

пам’яток містобудування в історично-
му ландшафті тощо.

Місцями Золотої  
Підкови Львівщини

Конференція завершила свою роботу 
оглядовою  поїздкою  замками  Зо-
лотої Підкови Львівщини,  зокрема  її 
учасники побували у  Золочівському, 
Підгорецькому й Олеському  замках 
із заїздом на давньоруське городище 
у Пліснеську, оглянули вали та курган-
ний могильник одного з найбільших на 
теренах України давньослов’янського 
та давньоруського поселення,  відві-
дали нині діючий  греко-католицький 
Благовіщенський  монастир  чину 
Святого Василія Великого — пам’ятку 
архітектури XVIII ст.

У  лицарській  залі Підгорецького 
замку, власне, й відбулося завершаль-
не  засідання  учасників  конференції. 
Аби надати цьому заходові відповід-
ного звучання, залу полонили камерна 
музика  у  виконанні  студентів ЛНМА 
ім. Лисенка (під орудою доцента Ніни 
Дикої), братів-скрипалів Володимира 
й Олександра Дарміців, акордеоністки 
Олександри Горожанової та прекрасне 
сопрано Марії Ковтонюк.

Польські й  австрійські  колеги ще 
раз підтвердили  готовність надавати 
свою посильну допомогу у відновленні 
Підгорецького  замку,  адже мають 
прекрасний досвід реставрації  своїх 
замків. На їхню думку, Україна також 
має чудових фахових архітекторів, які 
напрацювали добру концепцію реалі-
зації проекту, що збігається з європей-
ськими вимогами, вони, однак, не ма-
ють засобів для її  реалізації. Колишній 
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заступник  голови Державної  служби 
охорони культурної спадщини з Києва 
Євніка Ліньова відзначила, що саме під 
час своєї каденції у 2004 році підпису-
вала з польськими колегами договір 
про пілотний проект реставрації замку, 
перший етап якого представлено на 
виставці у Львівській політехніці. Юзеф 
Ґрабський акцентував увагу на міжна-
родному контролі ведення робіт з ре-
валоризації архітектурного ансамблю: 
його парків,  території навколо нього 
та костелу, як це є у Польщі й Австрії. 
Таке, на думку присутніх, може статися 
вже у найближчий час, якщо Україна 
підпише угоду про асоціацію з Євро-
пейським Союзом.

Незважаючи на  пошарпані  стіни 
зали, присутні дозволили собі помрі-
яти про створення на базі підгорецької 
спадщини  реставраційного  центру, 
проведення майстер-класів для  сту-
дентів — майбутніх  архітекторів,  ху-
дожників, музикантів,  артистів  тощо, 
які проходили б саме на цих теренах. 
Вони також запропонували відновити 
спалену дерев’яну церковцю, адже її 
відтворення повернуло б цій території 
атмосферу  колишнього  культурного 
пейзажу.

Внаслідок дискусій  було обгово-
рено й ухвалено загалом інноваційну 
„Програму ревалоризації  архітектур-
них ансамблів ХVІІ — ХVІІІ ст. (Броди, 
Підгірці, Золочів, Олесько)“, яку розро-
била ініціатор проведення конферен-
ції, доцент ІАРХ Ореста Ремешило-Риб-
чинська. Ці документи та рекомендації 
скерують до розгляду та затвердження 
в Адміністрацію Президента України, 
в Кабінет Міністрів і міжнародні органі-
зації. За підсумками конференції буде 
видано  тези  доповідей,  матеріали 
конференції та каталог виставки.

І мрія стає дійсністю…
Коли у далекому 1981 році нині доцент 
кафедри дизайну та основ архітектури 
Львівської  політехніки Ореста Реме-
шило-Рибчинська  разом  із  колегою 
захищала  свій  дипломний  проект 
„Історико-архітектурні пам’ятники на 
туристичних трасах Львівської області. 
Реконструкція  замкового  комплексу 
в Підгірцях“, вона й подумати не могла, 
що саме цей замок стане смислом  її 
життя і вона крок за кроком на науково-
му рівні робитиме все від неї залежне, 
аби вдихнути у нього втрачене життя. 
За  її  ініціативи й постійної підтримки 
директора  ІАРХ  професора Богдана 
Черкеса на  території  Підгорецького 
паркового ансамблю (вперше в Укра-
їні) було виконано роботу з паркової 
археології.  Впродовж багатьох років 
разом зі студентами і за участі міжна-
родних фахівців під час літніх канікул 
Ореста Ігорівна організовувала експе-
диції в Підгірці. Внаслідок цього було 
виконано  інвентаризаційні  обміри 
палацу,  костелу,  дерев’яної  церкви, 
гетьманського заїзду та ряд робіт з ден-
дрології, фіксації меморіальної плас-
тики кладовищ, паркової архітектури.

— Це унікальний для Європи ан-
самбль, тому наші закордонні і вітчиз-
няні фахівці  розуміють надзвичайну 
цінність цієї спадщини: як археологіч-
ної й історичної на теріторії Пліснеська, 
так  і архітектурно-мистецької й ланд-
шафтної на території Підгорецького па-
лацового паркового ансамблю, — вва-
жає Ореста Ігорівна. — Нині вже всі ро-
зуміють, що пам’ятка архітектури має 
заробляти на себе частково сама. Якщо 
правильно підійти до формулювання 
комплексної програми, про яку йшлося 
на конференції, то можна було б заці-

кавити інші держави надати допомогу 
у його відновленні. Крім цього, треба 
затвердити пам’ятко-охоронну терито-
рію палацового паркового ансамблю та 
розробити генеральний план розвитку 
підгорецьких  територій  (Пліснеська, 
нижніх  і  верхніх  Підгорець),  адже 
інвестори мають  знати,  які  території 
зможуть  використовувати. Цю  ідею 
підтримують і закордонні фахівці. Пла-
нуємо обговорити питання надання 
вже в найближчий час певних функцій 
гетьманському заїзду. Мені приємно, 
що  справа,  яку розпочав Борис Воз-
ницький, живе і розвивається

— Фонд  „Підгорецький  замок“ 
у  2008 році  створили небайдужі до 
долі цієї архітектурної перлини люди, — 
каже  голова  ради  правління фонду 
Віктор Кушніренко. — У нашій нагля-
довій раді серед інших шанованих лю-
дей — Павло Сангушко, онук останнього 
власника Підгорецького замку Романа 
Сангушка, Франческа Лователлі, пра-
праправнучка Вацлава Жевуського, од-
ного із власників Підгорецького замку. 
Намагаємося через таких людей знайти 
унікальні матеріали,  які допоможуть 
відтворити замок у первинній красі. Ро-
бимо все можливе, щоб максимально 
убезпечити давню споруду від вандаліз-
му, нефахового підходу до реставрації, 
що спричиняє ще більшу його руйнацію. 
В цьому плані  тісно співпрацюємо зі 
Львівською політехнікою. Маємо добрі 
стосунки з міжнародними інституціями, 
які планують у майбутньому допомогти 
нам у реставрації замку і залученні фі-
нансування, з Тарновським музеєм, де 
зберігається більша частина колекції, 
яку ми відреставрували. Попередньо 
домовилися  з  ним про  те, що після 
реставрації  замку поляки дадуть нам 
свою колекцію для експонування, яку 

за браком місця не можуть ви-
ставляти  у  себе. Наші  колеги 
з Британії, які допомагають нам 
у розробці  концепції,  пошуку 
і  зборі  коштів на цей проект, 
розглядають  замок як музей-
ний  комплекс  із  елементами 
інноваційності. Міжнародні 
інституції  готові долучитися до 
нашої концепції  забезпечення 
альтернативними джерелами 
енергії, щоб створити тут такий 
собі „зелений замок“, як це є, до 
прикладу, у Ватикані, Буккінгем-
ському палаці, в замках Польщі. 
До цих проектів намагаємося 
максимально залучати наших 
спеціалістів,  зокрема  із Львів-
ської політехніки.

Катерина ГРЕЧИН
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засідань. За овальним столом зібрали-
ся студенти другого — п’ятого курсів. 
Хлопців серед них небагато. Володи-
мир Львович каже, що при вступі на 
юриспруденцію є приблизна гендерна 
рівність,  але  зазвичай дівчата більш 
активні щодо наукових зацікавлень.

Цей  висновок  підтверджує й  ке-
рівник  гуртка Наталя Лесько,  асис-
тент  кафедри  адміністративного  та 
інформаційного права.  „Адміністра-

тивіст“  створений 2011  року,  діє  від 
заснування інституту. Засідання гуртка 
проходять  у  вигляді  круглого  столу. 
Учасників — 15 – 20, цього року трохи 
більше. Члени гуртка обирають теми 
з переліку кафедральних пропозицій, 
працюють над доповідями. Після кож-
ного виступу члени гуртка обговорю-
ють тему, доповідь, ставлять питання, 
дискутують, аналізують.

— Теми — в межах адміністратив-
но-правового регулювання, — розпо-
відає Наталя Володимирівна. — Ми 
обговорюємо теми протидії  корупції 
у  сфері  освіти,  зараз  багато  цікав-
ляться  адміністративно-правовим 
регулюванням у  сфері охорони прав 
на об’єкти  інтелектуальної  власнос-
ті.  Переважно це  більш  теоретичне 
обговорення. Проте  деякі  студенти 
досліджують  практику  адміністра-
тивних  судів. Дівчата  більше цікав-
ляться  інтелектуальною  власністю, 
хлопці — менше беруть  участь,  але 
позаминулого року студент займався 
питаннями забезпечення безпеки осіб 
при проведенні Єврочемпіонату-2012.

Учасники  гуртка  ґрунтовно  пра-
цюють над обраною  темою — весь 

семестр. За цей час мають виступити 
перед  іншими  членами  гуртка,  ви-
слухати  їхні  доповіді.  В  наступному 
семестрі вони можуть працювати над 
іншою темою, але в подібному руслі. 
В результаті мають серйозне наукове 
напрацювання. Доповідають зі своїми 
темами на СНТК, на міжнародній кон-
ференції „Litteris et Artibus“.

— Ми друкуємо доповіді,  які  го-
тують  студенти, — додає  завідувач 
кафедри Надія Бортник. — До занять 

залучаємо  практиків,  які мають  ве-
ликий досвід у різних галузях права. 
В  нас  на  кафедрі  є  викладач,  який 
тривалий час працював у податковій 
міліції і може розглядати зі студента-
ми практичні справи, що стосуються 
податкового  законодавства.  Раніше 
також працювала  практик митниці, 
яка могла пояснити студентам усі мит-
ні процедури, питання розмитнення, 
сплати податків,  нарахування  тощо. 
Наталя  Володимирівна  займалась 
ювенальною юстицією —  питання, 
зараз  дуже  актуальне  в  Україні  (на 
рівні держави якраз вирішують щодо 
доцільності  введення ювенальної 
юстиції).  Крім  цього,  обговорюють 
корупційні діяння не  тільки в освіті, 
а й в органах влади, як їм запобігти. 
Студенти працюють як індивідуально, 
так і в групах.

Максим Яценко — староста гуртка, 
жартує, що  його функція  контроль-
но-ревізійна.  Тема,  якою займається 
сам, — адміністративна відповідаль-
ність неповнолітніх. Йдеться про ви-
ховання дітей у повазі до права, нових 
норм  закону. Найважливіше у  вихо-
ванні — власний приклад,  зокрема 

й негативний, переконаний  студент, 
щоб діти могли аналізувати чужий до-
свід і не повторювати помилок.

П’ятикурсник Тарас Перун займа-
ється  в  гуртку другий рік. Поза цим 
він  встигає  бути  дієвим  у  студент-
ському самоврядуванні, бере активну 
участь у підготовці свого інституту до 
студентських фестивалів. Проте це не 
завадило йому вступити до магістра-
тури, успішно займатися наукою: встиг 
уже виступити на двох всеукраїнських 
конференціях  та одній регіональній, 
опублікувати  свої  напрацювання 
у  збірниках  тез конференцій. Як  і  всі 
інші  члени  гуртка,  в  майбутньому 
планує поєднувати науку і практичну 
діяльність.

Його однокурсниця Андріана Мат-
віїшин додає, що  гурток — це  також 
можливість  спілкуватися  старшим 
курсам  із молодшими  (на звичайних 
заняттях вони „не перетинаються“).

— Крім цього, на практичних  за-
няттях ми відтворюємо судові процеси 
і  справи, —  виокремлює  студентка 
найцікавіше.

— Гуртки,  окрім  науково-право-
вого  знання,  дають  нам життєвий 
досвід, оскільки ставити перед собою 
мету і йти до неї — це дуже важливо, 
і нас цього тут навчають, — перекона-
на студентка четвертого курсу Наталія 
Болебрух. — Я зараз якраз намагаюся 
визначитись  із напрямом, бо адміні-
стративне право — це частина мого 
юридичного,  правового  наукового 
інтересу, я б хотіла досліджувати або 
інтелектуальну  власність,  або права 
людей. Поки  є  час  і можливість, на-
магаюся займатися наукою.

Стіл  перед Наталією  Кавецькою 
(4  курс)  закладений видрукуваними 
текстами.  Вона прийшла на  заняття 
зі  своєю доповіддю. Досліджувала 
„Адміністративне право різних країн“, 
вивчала, як адміністративне право ви-
никло, як розвивалось у різних країнах, 
як функціонує порівняно з Україною.

Другокурсниця  Іванка Цилюкова 
вперше прийшла на засідання:

— Ми  тільки  почали  вивчення 
адміністративного права. Сподіваюся, 
що робота в гуртку дасть можливість 
поглибити теоретичні знання, оскільки 
на лекціях час обмежений, а самостій-
на робота не дасть  такої можливості 
удосконалити свої знання.

Тетяна ПАСОВИЧ

→ Закінчення. Початок на 3 с.

з нагоди професійного дня

Юристи святкують і готуються консультувати
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намагався  зробити  свій 
виступ якомога коротшим, 
щоб відповісти на всі запи-
тання, розмова затягнулася 
на добрих півтори години. 
Відчувалося,  що  аудито-
рія  не  готова  так швидко 
відпускати  гостя:  слухачі 
хотіли почути від нього від-
повіді на наболілі питання, 
серед яких — економічний 
розвиток України, валютне 
регулювання,  освітні  про-
блеми, стосунки з  іншими 
державами.

Виступаючи  перед  по-
літехніками і громадськими 
активістами, гість відзначив, 
що мріє, „щоб до українців 
повернулася  гідність“.  Він 
подякував  присутнім  за 
теплий прийом  і  пообіцяв 
свою  співпрацю  зі  Львів-
ською політехнікою не лише 
продовжити,  а  й  поглиби-
ти. На завершення виступу 
вдячні  слухачі  подарували 
йому свої творчі доробки.

Після  лекції  відбулася 
презентація  результатів 
першого етапу  українсько-
польського наукового про-
екту,  в  якому взяли участь 
Петро Порошенко, керівник 
української групи, завіду вач 
кафедри  реставрації  і  ре-
конструкції  архітектурних 
комплексів Львівської  по-
літехніки,  професор Люб-
лінської політехніки Мико-
ла Бевз,  члени української 
групи дослідників, студенти 
і  викладачі  Інституту  архі-
тектури й ті, хто цікавиться 
унікальними дослідження-
ми в Холмі. Ці дослідження, 
без  перебільшення,  стали 
реальністю  завдяки  Пе-
трові Порошенку,  який на 
презентації  відзначив, що 
„ми  розпочали  проект  із 
розумінням  історичної мі-
сії — необхідно повернути 
Україні  її  першого короля“. 
Йому  вдалося  зробити  те, 
чого  безрезультатно  по-
над  50  років  домагалися 

львівські науковці. До того ж 
саме його благодійний фонд 
на 90 відсотків спонсорує ці 
пошукові роботи.

А  почалося  все  з  під-
писання  в  березні  цього 
року  рамкової  угоди між 
Фондом Порошенка  та  Ін-
ститутом  археології  Поль-
ської  академії  наук  про 
проведення археологічних 
досліджень.  Уже  в  травні 
українські і польські дослід-
ники розпочали археологіч-
ні дослідження на території 
Замкової  гори,  де  стояв 
собор  Різдва  Пресвятої 
Богородиці.  Головна мета 
проекту — довідатися,  де 
розташовувався храм у Хол-
мі,  який  збудував перший 
український король Данило 
(вперше про храм є згадка 
у  1253 році,  у XVIII  ст. його 
розібрали  і на цьому місці 
збудували новий), провести 
археологічні  дослідження 
залишків  храму,  виконати 
їх  ідентифікацію  та  повне 
наукове дослідження.

Оскільки  тепер  тут  ді-
ючий  костел,  історикам 
і архітекторам доводиться 
працювати  у  дуже  стис-
лі  години  дня  і  в  доволі 
складних  умовах.  Однак 
і  за  цей  короткий  час  їм 
вдалося  знайти місце,  де 
в  середині  ХІІІ  ст.  король 
Данило збудував найбіль-
шу  на  теренах  Галицько-
Волинського  князівства 
церкву  і  де,  як  свідчать 

історичні  джерела,  його 
й поховали. Щоб дістатися 
нижніх  шарів  поховання 
(виявлений археологічний 
об’єкт — багатошаровий і, 
крім  реліктів  катедраль-
ного  собору  ХІІІ  ст.,  охоп-
лює  й  пізніші  будівельні 
субстанції  та  поховання 
ХIV,  ХV  і  ХVII  ст.),  дослід-
ники спочатку розкопують 
верхні шари. До місця, де, 
вірогідно,  стояв  саркофаг 
із  останками  короля,  ще 
не  вдалося дістатися. Од-
нак дослідники мають на-
дію, що знайдуть не лише 
могилу  короля  Данила, 
його двох синів — Романа 
і  Шварна,  а  й  інших  ви-
значних  осіб  української 
історії —  холмських  єпис-
копів, представників шля-
хетських родин.

Як  відзначив  керівник 
української  групи  дослід-
ників Микола Бевз, уже на 
першому  етапі  реалізації 
проекту  вдалося  віднай-
ти  археологічний  об’єкт 
ХІІІ  ст. —  релікти  фунда-
ментів та стін катедральної 
церкви  Різдва  Пресвятої 
Богородиці.  Літописи,  до 
слова, вказують, що за ве-
личиною  і  красою  перша 
велика  катедра  східного 
обряду  Русі-України  ні-
чим не поступалася іншим 
тогочасним  святиням.  За 
дослідженнями  вдалося 
встановити, що її збудували 
за новими європейськими 

технологіями  з  викорис-
танням цегельної  кладки. 
Виявлено  також  багато 
предметів ХІІІ — ХVII ст., зо-
крема — керамічну плитку 
підлоги, дахівку, фрагмен-
ти одягу, монети тощо.

На  думку  науковців, 
археологічну  роботу  вар-
то  продовжити,  а  також 
здійснити лабораторні до-
слідження,  провести  ар-
хівно-історичний  пошук 
документів та консервацію 
виявлених речей. Тож вели-
ку справу лише розпочато. 
Попереду  (і  на  те  знову 
потрібен дозвіл  польської 
сторони) — музеєфікація 
знахідок,  консерваційно-
реставраційні роботи, влаш-
тування експозиції підзем-
них об’єктів, які можуть бути 
розташовані  як  у нинішніх 
інтер’єрах, так і на відритій 
території.

Нині  в  проекті  беруть 
участь науковці Львівської 
політехніки,  Інституту  ар-
хеології  та  Інституту  укра-
їнознавства  НАН  України, 
Національний  інститут 
спадщини  міністерства 
культури Польщі,  Інститут 
археології ПАН. Однак,  на 
думку українських науков-
ців, варто було б розшири-
ти коло учасників проекту, 
залучивши  до  наукових 
досліджень представників 
Угорщини, Швеції,  Австрії, 
Литви, Чехії та Словаччини, 
які були історично причет-
ні  до  подій  ХІІІ  ст.  Науко-
ва  ідентифікація  залишків 
святині допомогла б  у до-
слідженнях  інших об’єктів 
архітектурного  комплексу 
королівського  столичного 
центру  в  Холмі — дзвіни-
ці,  побудованої  у  ХІХ  ст., 
прикатедральних будівель 
ХVII — ХІХ  ст.,  залишків 
оборонних мурів  та брам, 
давньої будівлі монастиря 
василіян тощо.

Катерина ГРЕЧИН

через минуле — у майбутнє

„Дорогою короля Данила,  
або Європейські перспективи України“

→ Закінчення. Початок на 3 с.
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лента за лентою

Зброя УПА: питання життя і смерті
Зброя — невід’ємний атрибут будь-якого війська, 

незмінна складова боротьби. Так було в усіх по-
передніх віках, так є у ХХІ столітті. Роззброєння озна-
чає поразку: людини, війська, держави. В прямому 
і переносному значеннях. Бо зброя — синонім сили. 
Як армія поневоленої нації — УПА — формувала своє 
озброєння? Що означали гвинтівки, автомати, гранати 
й кулемети для українського повстанця? Про це знає 
фахівець з історії ОУН-УПА, директор Національного 
музею-меморіалу жертв окупаційних режимів „Тюр-
ма на Лонцького“ Руслан Забілий.

За знищення  
автомата — смерть

— Українська повстанська армія, всу-
переч  усіляким  твердженням,  була 
справжнім військовим формуванням. І, 
очевидно, мала бути озброєна. У повстан-
ців не було своїх заводів, які виробляли б 
для них  зброю.  Тому  користувалися 
трофейною — угорського, німецького, ра-
дянського виробництва. Іноді траплялися 
дуже рідкісні екзотичні зразки озброєння, 
нехарактерні для УПА та регіону. Зброя 
для українського повстанця не була іграш-
кою, мова йшла про життя або смерть. 
Вона була  іноді єдиним засобом для 
порятунку власного життя, життя друзів 
по зброї, а в безвихідній ситуації, якщо 
людина робила такий вибір, то могла 
відібрати своє життя. З огляду на це, до 
зброї ставилися дуже відповідально. Вона 
завжди мала бути чистою, доглянутою, 
її берегли. За недоглянуту, непочищену, 
несправну гвинтівку чи автомат або в разі, 
якщо ти сам завдав зброї якоїсь шкоди, 
знищив її, — карали смертю. Особливо 
це стосувалося тих стрільців, які чергували 
на посту. Адже від того, наскільки швидко 
вони зреагують, залежало життя багатьох 
інших, — розповідає історик.

Відвоювати те,  
чим воювати

— Руслане Володимировичу, як саме 
діставали зброю бійці УПА?
— Після  того,  як  відступила  Червона 
армія в  1941 році, місцеве населення 
Західної України й учасники теренової 
сітки ОУН збирали й ховали будь-яке 
військове майно, бо розуміли, що все 
це може знадобитися. У 1943 – 44 роках 
було більше німецьких зразків зброї, бо 
до неї легше було дістати набої. Коли 
фронт знову пересувався Західною Укра-
їною у 1944 році, оголосили цілу кампа-
нію збирання зброї і боєприпасів. Часто 
їх вимінювали на продукти харчування. 
Особливо в угорців. Були випадки, коли 
повстанці роззброювали невеликі під-
розділи  угорської  армії.  Забирали не 
тільки зброю, а й спорядження. В мен-
шій мірі це стосувалося німців. Щодо 
червоноармійців,  то  в них відбирали 
в бою, іноді — вимінювали, рідко цивіль-
не населення крало в радянських солда-
тів зброю і передавало повстанцям. На 
Закерзонні воювали німецькою, поль-
ською й радянською зброєю. З 1945 року, 
коли армію Вермахту в 1944-ому витісни-
ли за межі України, повстанці поступово 

переходили на радянські зразки озбро-
єння, — до німецької й угорської зброї 
закінчувалися боєприпаси. Тобто під час 
і відразу після війни зброї було вдосталь, 
але вона зношувалася, і вже під кінець 
50-х років відчувався її брак.

Про чужі міфи  
та інший досвід

— То правда, що останній набій по-
трібно було лишати для себе?
— Я би сказав, що міф про останній 
набій скоріше радянський. Ми не зна-
ємо, яким патроном доводилося вби-
вати себе — останнім чи не останнім. 
Усе залежало від ситуації. Якщо вона 
була драматичною, ніхто не чекав і не 
рахував до останнього набою. Якщо 
треба було покінчити з життям, щоб 
не потрапити в полон, це робили. Щоб 
не дістатися живими до рук ворога, під 
час штурмів криївок повстанці часто ви-
користовували гранати. Завжди зі со-
бою намагалися носити кілька їх. Крім 
гвинтівки або автомата, мали пістоле-
ти, — для бою на коротких дистанціях. 
Їх легко сховати, якщо потрібно було 
змішатися  з  цивільним населенням. 
Ними часто користувалися зв’язкові.

— Чи в усіх повстанських підпільних 
арміях була проблема зі зброєю?
— Підпільна армія завжди має якісь 
проблеми.  Зазвичай  це  й  проблеми 
з  озброєнням.  Але  їх  вирішують  по-
різному. УПА не мала зовнішньої під-
тримки й не постачала зброю ззовні. 
Тому здобувала її в боях. Якщо проаналі-
зувати світлини литовських партизанів, 
то вони мали багато зразків іноземної 
зброї союзників — американців, англій-
ців. Частково литовці постачали зброю 
через сусідні країни, через Балтійське 
море. Ця зброя не переважала. Литов-
ські національні партизани так само ви-
користовували трофейні зразки німець-
кої й радянської армій. Армії Крайовій 
вистачало зброї в період 1944 – 45 ро-
ків. АК створювалася з різних дрібніших 
підпільних організацій, які, судячи з до-
кументів, на початку 40-х років мали 
великий брак зброї. На початках вони 
також здобували зброю, як трофеї. Зага-
лом Армії Крайовій з озброєнням було 
легше, бо вона мала свою державу до 
1939 року, уряд у вигнанні в Лондоні, 
який так чи інакше через союзників міг 
сприяти діяльності „аківців“.

Спілкувалась Анна ГЕРИЧ
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екуменічний тиждень

Із повагою до відмінностей

Шість років поспіль Екуменічний со-
ціальний тиждень працює задля 

об’єднання ресурсів громади, влади, со-
ціальних організацій, церков різних кон-
фесій та освітян довкола вирішення акту-
альних проблем суспільства, базуючись на 
загальнолюдських цінностях та Соціальній 
доктрині Церкви, стимулюючи цим еку-
менічний діалог у соціальній сфері.

Цьогоріч Екуменічний форум, який про-
ходив у Львові з 1 до 5 жовтня, об’єднав 
учасників та гостей темою „Відмінності 
та повага“. Ідея саме такого тематичного 
наповнення визріла ще під час минуло-
річного Форуму: учасники запропонува-
ли продовжити міжконфесійний діалог 
у сфері соціального розвитку для подо-
лання стереотипів та побудови міцного 
громадянського суспільства.

Як зауважила у переддень відкриття 
форуму завідувачка секції соціальної робо-
ти, доцент кафедри соціології та соціальної 
роботи  ІГСН Львівської політехніки Ніна 
Гайдук, цей захід дає можливість розгляда-
ти питання міжконфесійного діалогу, соці-
ально-економічного розвитку, міжнародної 
співпраці крізь призму цінностей.

Традиційно перед початком роботи 
вся екуменічна спільнота помолилася. 
Богослужіння відбулося у храмі св. ар-
хангела Михаїла.  Спільний молебень 
відслужили: архієпископ Томас Едвард 
Ґалліксон, апостольський нунцій в Украї-
ні, владика Венедикт (Алексійчук), єпис-
коп-помічник Львівської архієпархії УГКЦ; 
владика Димитрій (Рудюк), митрополит 
Львівський  і Сокальський УПЦ КП. Гро-
маду Вірменської апостольської церкви 
представив диякон Армен Гакоб’ян. Під 
час екуменічної молитви учасники фору-
му розважали над Євангелієм від Луки 
про зцілення десятьох прокажених, щоб 
показати, що Христос є Той, Хто руйнує 
бар’єри між нами.

Офіційне  відкриття  Екуменічного 
форуму відбувалося у сесійній залі Львів-
ської облради. Від Львівської політехніки 
учасників та гостей заходу привітав про-
ректор Богдан Моркляник.

У рамках  Екуменічного  тижня  від-
булося чимало цікавих подій. Зокрема, 
фотовиставка „Народ книги“, круглі столи 
„Міжконфесійний діалог: між пошуком 
єдності  та  захистом  цінностей“,  „Від 
протистояння до  взаємодоповнення: 
український  контекст,  європейський 
досвід“, презентація книги „Українсько-
австрійські  зустрічі“, панельна дискусія 
„Соціальні  наслідки жіночої  трудової 
міграції“, вручення нагород переможцям 
ІІІ Всеукраїнського конкурсу „Репортери 
надії в Україні“ та багато іншого. Також 
відбувся ряд майстер-класів, тренінгів та 
візити до соціальних організацій.

Окремо варто зупинитися на круглому 
столі „Від протистояння до взаємодопов-
нення…“, який 2 жовтня зібрав дипломатів, 
істориків, педагогів із України та з-за кордо-
ну. В межах обговорення порушили тему 
національної  ідентичності  та подолання 
історично обумовлених конфліктів у між-
національних стосунках. Європейським 
досвідом подолання проблеми поділився 
віце-канцлер Австрії (1991 – 1995 рр.) Ерхард 
Бусек, президент  Інституту європейських 
студій Католицького університету м. Люве-
на професор Вінсент Дюжарден із Бельгії, 
представник Нідерландської організації 
„Ойкос“ Яап ван дер Сар та посол Австрії 
в Україні Вольф Дітріх Хайм. Стосовно укра-
їнського контексту проблеми міжнаціо-
нальних конфліктів у сучасній та історичній 
перспективі доповідали науковці Я. Грицак, 
Л. Зашкільняк, Г. Буньо та М. Мудрий.

Підсумком Екуменічного соціального 
тижня стане спільна резолюція, яку підготу-
ють на основі думок, що визріли внаслідок 
обговорень та дискусій.

Підготувала Наталя ПАВЛИШИН

коротко

Туркменська державна видавнича 
служба готує до друку у 2014 році 
до 200-річчя з дня народження 
Тараса Шевченка збірку віршів 
поета у перекладі туркменською 
мовою. Про це рішення повідомили 
під час VІІІ міжнародної виставки-
ярмарку „Книга — шлях співробіт-
ництва і прогресу“, яка проходила 
24 – 26 вересня в Ашхабаді (Турк-
меністан). За попередньою до-
мовленістю Туркменська державна 
видавнича служба видасть окремі 
вірші Шевченка, а Державний ко-
мітет телебачення і радіомовлення 
України надрукує у 2014 році збірку 
поезій туркменського класика Мах-
тумкулі у перекладі українською.

Вийшов друком „Тлумачний слов-
ник термінів канонічного права“, 
який уклав суддя Церковного три-
буналу Тернопільсько-Зборівської 
архієпархії о. Олег Хортик. У слов-
нику представлено найпоширеніші 
терміни церковного права та 
документації, охарактеризовано 
лексеми, які трапляються у фа-
ховій літературі чи публікаціях із 
церковного права і суміжних їм за 
тематикою. У словнику містяться 
опрацьовані всі основні поняття, 
прийняті у практиці Католицької 
(Східної і Західної) і частково Пра-
вославної церков. Також містяться 
поняття, які використовувалися 
або використовуються в історич-
ній та сучасній практиці УГКЦ.

Минулого тижня в Українському 
католицькому університеті відбула-
ся міжнародна наукова конференція 
„Між Константинополем, Києвом, 
Москвою, Сучавою та Римом: Га-
лицька митрополія в 1303 – 1808 ро-
ках“. Упродовж трьох днів на 
прикладі феномену Галицької 
митрополії експерти з України, Біло-
русі, Литви, США, Росії, Угорщини 
обговорювали особливості розвитку 
київського християнства та унійні 
ідеї у Східній Європі протягом п’яти 
століть — від княжих часів і до 
початку модерної доби. На думку 
багатьох науковців, церковна історія 
зараз є доволі перспективною 
галуззю для дослідження. Особливо 
цікава історія релігії на території 
України з її поліконфесійною скла-
довою, яка відкриває для науковців 
нові можливості.

За матеріалами інформагенцій
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до 145-річчя „Просвіти“

Іван Буцманюк повертається в Україну
„Ми є вихователями народу 

українського“
Якщо  в  молоді  роки  свої  почуття 
і мрії Іван Буцманюк виливав у вір-
шах, то в зрілому віці свої погляди 
і переконання висловлював у публі-
цистиці, друкуючи статті в  галиць-
ких  часописах,  зокрема,  в  газеті 
„Діло“.  Порушені  теми  актуальні, 
стиль публікацій гострий, дотепний, 
іноді іронічний.

У  1909  р.  Іван  Буцманюк  став 
редактором „Прапора“,  в  якому  за-

кликав учителів відстоювати свої права  і  гідність:  „Нехай 
назва: народний учитель — український педагог — стане 
нашою  гордістю,  почестию  і  амбіцією“.  Він  вірив  у  те, 
що  „в день національної  свободи  українського народа, 
в  вольній нашій країні,  на козацьких кістках лицарських 
наших дідів — виросте велетнем монументальна постать 
українського педагога!“.

У новорічному числі  „Прапора“ за  1911 р.  Іван Буцма-
нюк так сформулював місію вчительства:  „Ми не сміємо 
забувати ані на хвилю, що ми є учителями, вихователями, 
педагогами народу українського. У визвольнім руху нашого 
народу мусимо бути його першими робітниками. Для сього 
визвольного руху  української  нації мусимо виховувати, 
підготовляти все і все нові покоління — покоління свідомі, 
сильні, благородні!“.

У боротьбі з фарисеями
Завдяки громадській діяльності Івана Буцманюка організа-
ційне життя педагогів значно активізувалось, а консолідація 
вчительства у боротьбі за свої права 
зміцнилася. І це не подобалося дея-
ким вищим керівникам учительських 
організацій,  бо  активна діяльність 
низових членів змушувала амбітних 
керівників діяти, „а діяти вони не хо-
тіли і не вміли“, — зауважує історик 
Василь Кучерук.

Проти керівників Головної управи 
та Ради надзірної  І. Буцманюк висту-
пив з великим добре обґрунтованим 
звинуваченням, викладеним у брошурі 
„У відповідь фарисеям з організації 
учительства народного, які не люблять 
світла правди“, виданій у травні 1912 р. 
у Львові. Читаючи наведені факти зло-
вживань, корупції, нетерпимості до тих, 
хто має іншу думку, можна подумати, 
ніби написано це не сто років  тому, 
а сьогодні. А його коментарі і висновки 
не втратили своєї актуальності  і досі. 
Через цю публікацію та різкі виступи 
на зборах у Буцманюка почалися нові 
проблеми — його виключили з „Видав-

ничої спілки“ та усунули від редагування „Прапора“, намагалися 
виключити із „Взаємної помочі“.

Загублений у часі і просторі
Перша  світова війна  застала Буцманюка на Товмаччині. 
Судячи з „Виказу убитих, ранених, полонених і пропавших 
українців“,  опублікованого  у  газеті  „Свобода“  15  травня 
1915 р., він воював у 22-му піхотному полку „Крайової обо-
рони“ і був поранений.

Про подальшу долю Буцманюка знаємо не дуже багато. 
Є документи про те, що він „у 1917 р. приділений тимчасово 
до школи Шашкевича в Станіславі“, у  1918/19 навчальному 
році Крайова шкільна рада надала йому однорічну відпустку, 
під час якої він працював у редакції газети „Діло“, а від липня 
1919 р. — на громадських засадах у шкільній секції „Україн-
ського горожанського комітету“  (єдиний український пред-
ставницький орган в Галичині). Шкільна секція, серед іншого, 
збирала кошти на закладання та утримання приватних шкіл, 
займалася правовим захистом арештованих та інтернованих 
учителів, організацією безкоштовних обідів для учительства, 
забезпеченням грошової допомоги, одягу та взуття вчителям, 
які залишилися без утримання. В архівах зберігається лист 
І. Буцманюка до Американського червоного хреста з про-
ханням про допомогу, яку в квітні 1920 р. надали 96 родинам 
і 299 особам.

Відомо, що якийсь час працював управителем школи 
у Львові.  Знайдено його  заяву  від  30  грудня  1920 р.  на 
участь у конкурсі на заміщення посади директора канцелярії 
товариства „Просвіта“, а також відмову в цьому, датовану 
3 лютого 1920 р.

У 1923 р. Іван Буцманюк був активним учасником Над-
звичайних  загальних  зборів  Українського педагогічного 
товариства  (після них утвердилася назва  „Рідна школа“), 

брав  участь  в  обговоренні  статуту 
Шкільної ради і висловлював слушні 
пропозиції.

У  1924/25 навчальному році  він 
учителював на Станіславщині. Після 
повернення  до  Львова  працював 
у книгарні НТШ, про що довідуємося 
з його листа до А. Крушельницього від 
26 березня 1926 р., в кінці якого зазна-
чена адреса: помешкання 2 в будинку 
110 на вул. Потоцького (тепер Генерала 
Чупринки).

Серед документів „Просвіти“ є по-
свідка, видана 24 квітня 1937 р., в якій 
„за Головний виділ товариства“ стоїть 
підпис І. Буцманюка.

За усними переказами нащадків, 
напередодні Другої  світової  війни 
він  виїхав  до  Чехії,  де,  правдопо-
дібно,  помер  у  сорокових  роках 
у Радлові.

Тепер, через сім десятиліть, завдя-
ки небайдужим людям,  загублений 
у часі  і  просторі  Іван Буцманюк по-
вертається в Україну.

Ярослава ВЕЛИЧКОПочаток у числах 27, 28
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після поселення

Гуртожитки „захопили“ наймолодші

Одним із найважливіших етапів після вступу до вишу 
для багатьох студентів є поселення в гуртожиток. Як 

цьогоріч відбувався процес „захоплення“ місць „дислока-
ції“ на найближчі п’ять років та про життя гуртожитського 
містечка загалом розповів заступник директора Студміс-
течка Ігор Якубовський:

— Основний етап заселен-
ня  вже  завершено.  Студ-
містечко поповнили понад 
півтори  тисячі  першокурс-
ників. Цьогоріч поселення 
було непросте:  продовжи-
лася тенденція до зростання 
кількості  студентів-політех-
ніків із інших областей Укра-
їни (чисельно представлена 
Житомирська  і Вінницька). 
Проблеми  такі ж,  як  і що-
року:  не  всіх  влаштову-
ють  запропоновані  умови, 
більшість,  звичайно,  хоче 
жити в блочній системі, але, 
зрозуміло, що є лише час-
тина  таких  гуртожитків. Як 
і минулоріч,  багато людей 
навіть не уявляють собі що 
таке  гуртожитки. Вони ду-
мають, що це як у серіалах: 
велика  кімната,  де  живе 
не більше двох людей; ви-
никають претензії, чому ми 
не забезпечуємо побутовою 
технікою.

Нашою проблемою і бо-
лем  є  стан  окремих  гур-
тожитків  (особливо № 4), 
бо  все  це  потребує  суттє-
вого  капіталовкладення 
і  ремонтів.  Хоча  роботи 
продов жуємо,  до  прикла-
ду,  зараз  у  гуртожитку 
№ 9 завершили обладнува-
ти душові на поверхах — це 
підвищить комфорт прожи-
вання,  бо раніше душ був 
лише в підвалі; закінчують 
обладнувати кухні, санвуз-
ли  з  одного  боку. Душові 
на  кожному  поверсі  за-
плановано  зробити  також 
у гуртожитку № 7.

Проблемним  є  і  гурто-
житок №  17:  там  багато 
всього  треба  змінювати, 
ремонтувати, а з огляду на 
кількість  студентів  і  на  те, 
що це  приміщення Львів-
ська  політехніка  орендує 
у ПАТ „Концерн-Електрон“, 
таке  капіталовкладення 

недоцільне.  Цього  року 
ми  також  використовує-
мо  місця  в  гуртожитках 
Комерційної  академії,  Ав-
томобільно-дорожнього 
коледжу.  Тобто  змушені 
виходити  за межі  нашого 
Студмістечка. Це спричиняє 
деяке  нерозуміння  серед 
окремих  батьків  і  самих 
студентів.  Узагалі  питання 
відстані досить цікаве. Не-
зважаючи  на  те,  що  наш 
університет має  недалеке 
розташування  гуртожитків 
від навчальних корпусів, на-
віть люди, які поселяються 
в гуртожитки № № 14 і 15 на 
вул. Лазаренка  (до  голов-
ного  корпусу  йти  20  хви-
лин),  вважають, що це  ка-
тастрофічно  далеко.  Хоча 
багато студентів, які живуть 
у  п’ятдесятикілометровій 
зоні  і  не мають  права  на 
поселення  в  гуртожитки, 
добираються  значно дов-
ше.  Або,  наприклад,  ви-
никають  претензії,  чому 
не всі меблі в кімнаті нові. 
Хоча  ще  близько  десяти 
років  тому просто не було 
необхідної кількості меблів, 
їх не вистачало. Зараз навіть 
були вимоги, щоб поміняли 
меблі 2007 року на нові.

Як не дивно, часто люди 
не розуміють, що  в  нашій 

державі  гуртожитки  зде-
більшого  позиціонуються 
як соціальне житло, з відпо-
відними умовами та ціною, 
тобто вони розраховані на 
тих, хто не має змоги орен-
дувати помешкання.

Традиційно  після  по-
селення відбулися  зустрічі 
з першокурсниками, на яких 
ознайомили їх із правилами 
проживання  у  Студмістеч-
ку,  розповіли,  як  краще 
влаштовувати  своє життя 
в гуртожитку, з якими про-
блемами можуть  зіткнути-
ся  і  як поводитися в  таких 
ситуаціях. Але не всі сприй-
мають це і, відповідно, вже 
з’являються  перші  поруш-
ники.  Наразі  проводимо 
з  ними  виховні  розмови, 
викликаємо батьків. Бо це 
соціальне  явище: молода 
людина  відривається  від 
батьків,  здається, що ніхто 
нічого не контролює, відтак 
є  випадки,  коли пізно по-
вертаються  в  гуртожитки, 
вживають  алкоголь…  Та, 
зрештою,  це  типова  ситу-
ація,  з  якою  стикаємося 
щороку.

Знову почали працюва-
ти  студентські  ради  і  сту-
дентські оперативні загони. 
Закликаю  всіх,  хто  хоче 
брати участь у студентсько-
му самоврядуванні, зголо-
шуватися.  Завжди  є  брак 
ініціативи.  Також  студенти 
повинні би трохи самоорга-
нізовуватися, щоб стежити 
за  порядком,  обстоювати 
свої  права.  Адміністрація 
не може знати, що відбува-
ється в кожній кімнаті.

Коментар:
Про перспективи збільшен-
ня місць у гуртожитках уже 
з наступного навчального 
року розказав проректор 
із навчально-виробничої 
роботи Володимир Кра-
йовський:
— Цей рік був піковим щодо 
проблем із поселенням. На 
жаль,  ремонт  гуртожитку 
№  1  триває  дещо  довше, 
ніж  розраховували на  по-

чатку роботи. Це  значною 
мірою  залежить  від  двох 
чинників —  затримування 
проплати робіт  через  каз-
начейство,  а  також рекон-
струкція  цього  будинку: 
у  ході  ремонту  виникали 
нові  проблеми,  адже  бу-
дівлю звели ще у 1927 році, 
тому  неможливо  було  на 
початку передбачити  весь 
обсяг  робіт,  які  довелося 
провести. Та, сподіваємося, 
що найближчим часом цей 
об’єкт буде завершено.

Наступна  втішна  пер-
спектива —  почали  капі-
тальний  ремонт  у  гурто-
житку № 4. Зараз уже від-
бувається  заміна  стояків. 
Тож  поступово  кількість 
місць у цьому студентсько-
му помешканні  збільшува-
тиметься.

Приблизно 350 місць для 
проживання  студентів  до-
дасться за рахунок будівлі, 
яку придбали в заводу „По-
лярон“ (вул. Тернопільська). 
Це адміністративний буди-
нок, який переобладнають 
під  гуртожиток. Уже є про-
ектні  пропозиції,  а  зараз 
відбувається  оформлення 
права власності на цю спору-
ду. Очевидно, в експлуатації 
цей будинок буде вже на-
ступного навчального року.

Також у тих гуртожитках, 
де ще  є  старі  вікна,  зараз 
продовжимо  замінювати 
їх на нові. Це питання прі-
оритетне, бо йде мова про 
енергозбереження.

Наталія ПАВЛИШИН
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чари мельпомени

„Золотий Лев — 2013“ на вулицях Львова

Цьогоріч цей міжнародний теа-
тральний фестиваль був вулич-

ним — за сцену правили площі на 
Ринку і перед Оперою. Театри Чехії, 
Польщі, Білорусі, Португалії та Украї-
ни впродовж 3 – 6 жовтня представи-
ли львівському глядачеві як денні, 
так і вечірні вистави.

Першими виступали  актори експре-
сивного Teatr’у Novogo Fronta з Чехії, 
який 2 роки тому отримав гран-прі на 
Единбурзькому  театральному фести-
валі Fringe. На „Золотому Леві“ театр 
показав  прем’єрну  виставу  „Causa 
Fatalis“.

Ігрові атракціони для батьків  і ді-
тей, клоунська театральна програма — 
обідні  години фестивалю були наси-
чені цирковим веселим настроєм. На 
площі Ринок розважали глядачів кло-
уни Краківського театру „Вагабунда“, 
біля Оперного театру — клоун Енано 
(Португалія). Якщо поляки тішили ма-
лечу велетенськими мильними буль-
башками,  то жарти португальського 
Купідона, який на фестивалі вже вдру-
ге, були більше розраховані на молодь 

і старших людей: уявні стріли поціляли 
в  серця присутніх,  а  стріли-повітряні 
кульки летіли у небо, закохані мусили 
скорятись амурним наказам — радіти, 
цілуватись і позувати у спільній рамці 
до фото.

Крім  цього,  глядачі  побачили 
запаморочливі  трюки  на  ходулях 
Євпаторійського  театру  „Вольфрам“, 
культурно-розважальний  проект  із 
дивовижними  виглядами  перфор-
мансів  Євпаторійського  театру  вог-
ню Gefest,  виставу  „Останнє  плаття 
короля“ Мінського  театру  InZhest. 
Цікавими були й  виступи польських 
вуличних театрів…

Родзинкою ж  (бо  завжди прива-
блива, найвидовищніша й цього разу 
посередині фесту)  „Золотого Лева“ 
традиційно  стала  карнавальна  хода. 
5 жовтня від Театру „Воскресіння“ по 
проспекту Свободи, попри пам’ятник 
Шевченкові до Опери під бій бараба-
нів шпацерували актори всіх  театрів-
учасників фестивалю, на ходулях і без 
них,  у барвистих  костюмах,  закутані 
у  кольоровий дим піротехніки  і  спа-
лахи вогню.

„Золотий  Лев“  знову,  потрясши 
своєю вогняною гривою, відійшов в іс-
торію. Аби згодом повернутися.

Наталя ЯЦЕНКО

високі ноти

За„ВВ“ітай у „Чудовий світ“

Світ, в якому рясні поля 
суниць, військо лицарів 

вірних, у якому перса, як 
цукрові говерли, а уста вог-
невишні, який придумали 
для меломанів Олег Скрип-
ка та його побратими-му-
зиканти, наповнює слухача 
позитивною енергетикою. 
Це вже десятий альбом гру-
пи „ВВ“ і концертний тур із 
ним по 20 містах України.

Львів  удостоївся  закритого 
виступу музикантів  у  пив-
ному підземеллі при пере-
ході  до  „Хмільного  дому 
Роберта Домса“,  на  нього 
з’їхалися фани ВВшників  із 
різних куточків країни. Один 
фан приїхав навіть  із Нью-
Йорка. Всім їм пощастило у 
розіграші квитків, який що-
тижня у межах промоакції 
ТМ „Львівське“ відбувається 
на  сайті  компанії.  І  голос 

Скрипки наживо,  підсиле-
ний акустичним звучанням 
(новий  формат  подачі  із 
залученням запрошених му-
зикантів), нові пісні „Ладо“ 
(„отримала  найцікавіше 
музичне  обрамлення“), 
„Примари“  („страшна  піс-
ня,  усім лякатись“),  „Весе-
лий понеділок“ („найбільш 
антидепресивна“)  та  старі 
хіти, як от „Весна“, „У клюбі 
були  танці“,  „Країна мрій“, 
виконані наостанок, розво-

рушили навіть найфлегма-
тичніших. Цей епохальний 
концерт  став  відправною 
точкою для подорожі у чу-
довий світ, яка стартуватиме 
20 жовтня у Тернополі.

― Довго  не  випускали 
альбом,  бо  були  демоти-
вовані  тим, що СD як носій 
вмирає,  електронних про-
дажів нема,  і невідомо, як 
свою музику подати-прода-
ти. Почали мислити сингла-
ми. Але  згодом музиканти 
мене переконали, що треба 
таки робити альбом. Частина 
пісень — авторства гітариста 
гурту Євгена Рогачевського, 
нашого  колишнього фана, 
завдяки йому маємо студію, 
він виступив і продюсером. 
Ми  створювали  альбом  з 
усмішкою, це було два роки 
насолоди. Половина пісень 
уже відома слухачам, докла-
демо зусиль, аби ще шість 

нових  теж  „запрацювали“, 
— пояснив Олег  Скрипка, 
як  альбом  „Чудовий  світ“ 
з’явився на світ.

Також фронтмен  гурту 
переконаний, що підтримка 
з боку українського бренду 
саме  української,  а  не  за-
рубіжної  музики,  є  дуже 
вагомим вчинком:

― Хто хоче представити 
себе  вигідно,  орієнтується 
на  іноземні назви. Молоді 
музиканти сидять без робо-
ти, бо ми не хочемо підтри-
мати своїх. Це руйнує наше 
суспільство. Щодо пива,  то 
алкоголь шкідливий,  так, 
тому його  треба вживати з 
розумом,  для  атмосфери, 
для  смаку.  Зрештою,  наш 
захід культурний, тож і вжи-
вати  пиво ми  закликаємо 
культурно.

Наталя ЯЦЕНКО
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до дати

„Пишіть листи  
і надсилайте вчасно…“

День, до якого ми хоч трішечки колись 
та й були причетні, який єднає нас із 

усім світом — це День пошти. Відзнача-
ють його 9 жовтня, коли було створено 
Генеральний поштовий союз, названий 
згодом Всесвітнім. Але різні урочисті й 
мистецькі заходи тривають упродовж 
тижня — „Міжнародного тижня листа“.

Пошта починає і… 
перемагає

У фільмі  „Опоштарення“  (англ. Going 
Postal), який знято три роки тому за рома-
ном-фентезі відомого англійського пись-
менника Террі Пратчетта, перед шахраєм 
Мойсте фон Ліпвігом постає дуже нелегке 
завдання — відродити у місті  головний 
поштамт. Занедбане приміщення,  гори 
старих невідправлених листів та ще й не-
чисть, яка перешкоджала втілити задум 
усім його попередникам — навіть для гені-
ального мозку такого крутія і комбінатора, 
як Мойсте, подолання усіх цих проблем 
рівносильне смерті, бо причина занепаду 
пошти у її програшній конкуренції з теле-
графом. Але, врешті-решт, пошта (як  і 
любов головних героїв) таки пере-
магає. Цікаво, що цього року 
в липні одне з небагатьох 
телеграфних  агентств, 
які ще працювали у світі, 
через  нерентабельність, 
незважаючи на телеграми-
протести,  припинило  своє 
існування. Телеграф помер. Як і 
у творі Пратчетта, тільки витіснили 
його листи електронні і есемески.

Щодо фільму, то його варто перегля-
нути хоча б заради англійського гумору, 
англійського аристократизму, який див-
ним чином мирно уживається з робото-
гоблінами, витвореними уявою автора. 
Заодно перейметесь духом поетизації 
листування й дізнаєтеся про одну з вер-
сій, як могли виникнути поштові марки. 
До речі, з’явилися вони вперше в 1840 
році саме в Англії.

Музей пошти таки працює
Розвиток  поштової  справи — це  вже 
вікова історія. Зафіксувати й зберегти її 
для нащадків покликані музеї пошти, які 
інколи ще називають музеями зв’язку, 
оскільки вони висвітлюють й інші види 
комунікацій людства.  Створювати  їх  у 
різних країнах світу почали ще з 1870-х 
років —  першим  був  музей  пошти 

у Німеччині, в Берліні, згодом аналогічні 
заклади виникли у Франції та Болгарії.

В Україні є кілька музеїв, які розпові-
дають їх відвідувачам, якою пошта була 
колись. Зокрема, у Києві при поштамті на 
Майдані Незалежності створено музей, 
в якому зберігаються поштові раритети 
двох останніх століть. Зазирає у минуле 
української пошти  і Музей „Ніжинська 
поштова станція“… 

Але, незважаючи на нечисельність 
експонатів —  трохи  більше  ста,  най-
більш  унікальним — розташований  у 
приміщенні  одного  з  найдавнішого  у 
Східній Європі поштамту, є Музей пошти 
у Львові. Його відкрили 12 грудня 2008 
року після ремонту в Палаці Бандінеллі, 
що на площі Ринок, 2. Та вже наступного 
дня через різні неузгодження „Укрпошти“ 
та Львівського історичного музею, який є 
господарем усього Палацу, його закрили. 
І от наприкінці минулого року лід скрес: 
19 листопада на розширеній нараді керів-
ників обох установ спірні питання узго-
дили і через кілька днів Музей відкрито 
знову. Побачити валізи короля Швеції та 
Польщі Зиґмунда  III,  поштові  сумки, 

зброю, яку носили поштарі, перші 
листівки,  старовинні дорожні 
скрині та багато інших цінних 
речей, які у XVII — XIX століт-
тях мали стосунок до пошти, 
може кожен, хто завітає у 
три його виставкові зали 
кожного дня, крім середи.

Свято впродовж…
Окрім Всесвітнього дня  пошти,  деякі 
країни святкують ще й день пошти на-
ціональної. Наприклад, День російської 
пошти припадає на другу неділю липня. 
Українська пошта спеціального святко-
вого дня не має, але в реформуванні й 
розширенні зв’язків із громадськістю не 
відстає від світового процесу, зокрема, 
періодично  організовує  різні  творчі 
конкурси. Так, із 1 жовтня вона запрошує 
школярів від 10 до 15 років взяти участь 
у національному етапі 43-го міжнарод-
ного  конкурсу  епістолярного жанру 
для молоді  „Напиши листа  і  розкажи, 
як музика впливає на життя людини“. 
У  попередні  роки  учасники конкурсів 
роздумували про  те,  як молодь може 
допомогти в боротьбі з бідністю, запо-
бігти нищенню лісів…

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

7 жовтня у Львові розпочався IX 
Міжнародний симпозіум гутно-
го скла. Симпозіум триватиме 
до 14 жовтня у ЛНАМі. Участь 
у заході беруть художники, 
мистецтвознавці та представники 
навчальних закладів Європи, 
США, Мексики, Японії, України. 
У програмі заходу — презентації, 
лекції для студентів, майстер-кла-
си, виставки та інші культурно-
мистецькі заходи.

Проект „Віртуози Львова“ — „Та-
ланти третього тисячоліття“ про-
довжить своє існування в проекті 
„Катовіце — Львів музикуємо ра-
зом“. 16 жовтня вперше у Львові 
в концертній залі ім. С. Людкевича 
відбудеться спільний музичний 
проект між вишами Львова та 
Польщі. Програма концерту 
об’єднає твори композиторів 
епохи бароко й сучасних авторів, 
студенти матимуть можливість 
пограти спільно з оркестром „Вір-
туози Львова“. Другий концерт із 
тими ж таки учасниками заплано-
вано в місті Катовіце 20 жовтня 
у залі Музичної академії.

У Палаці Любомирських (пло-
ща Ринок, 10) відкрито новий 
художній проект „50“. Експонати 
виставки — це картини півсотні 
цікавих авторів Західної України, 
які дають змогу докладніше роз-
глянути контекст, пов’язаний із 
культурним феноменом регіону. 
Їх об’єднує також „Майже по-
рожній ескізник „Lviv Book“ — 
нотатник із творами художників, 
представлених у проекті. Виставка 
триватиме до 4 листопада.

Братство УКУ „Res Familiae“ 
у дворику „Копальні кави“ 
організувало й провело четвер-
ту ретро-вечірку „Шоколадна 
бруківка: історія з кавою“. „Res 
Familiae“ — неформальна група 
молодих людей, об’єднаних 
довкола ідеї розвитку культурно-
мистецького середовища Львова, 
цього разу наповнила вечір 
поезією Мар’яни Савки (з уст 
самої авторки, з її поетичними 
гаданнями на власній книжці), 
музикою гуртів „Рококо“ й „По-
горілкоБенд“ і танцями від школи 
танго „Barrio de Palermo“.

За матеріалами інформагенцій
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письменники з політехніки

„Хіба ти не відчуваєш, що це не насправжки? Що ми значну частину життя прово-
димо у віртуальному просторі, наче у сні наяву, і ця частина постійно росте?“ — 

міркує герой фантастичного роману „Реальна мандрівка“ і — вирушає у справжню 
подорож. Цю книжкову новинку автор — письменник Олександр Левченко, асистент 
кафедри програмного забезпечення і провідний інженер-програміст Центру інфор-
маційного забезпечення Політехніки, — представив на ХХ Форумі видавців

Віртуальний і реальний простори  
української фантастики

„А що ти скажеш про 
реальну мандрівку?“

„Реальна мандрівка“ з’явилася кілька 
років тому. Була опублікована в жур-
налі  „Дніпро“.  А  тепер  із  деякими 
іншими  творами — під  однією  об-
кладинкою у видавництві „Навчальна 
книга — Богдан“. Герой роману, пере-
ситившись  віртуальним  світом  (на 
який  працює,  в  якому  відпочиває), 
разом із іншими — за текстом, „спар-
танцями“, „орлами“ — вирушає у ре-
альну мандрівку. Для віртуалів — це 
велика авантюра, перевірка їхніх сил, 
фізичних і моральних.

— Ці герої живуть у майбутньому, 
більш захищеному світі: не 
стикаються з реальними 
небезпеками,  як  при-
родні  стихії,  катакліз-
ми,  злочинність.  Вони 
не  навчені  ризикува-
ти,  боротися.  Може, 
мій герой не проявляє 
видимого  героїзму, 
не діє,  як Супермен, 
інколи надто  спокій-
ний,  відступає,  але 
він,  як  і  мої  персонажі 
загалом — це переважно 
звичайні  люди, що  не  хо-
чуть ризикувати життям, кидатися на 
небезпеки, — каже автор.

Саме  реалістична  фантастика, 
„вплетена у життя, базована на реаль-
ному житті“ — до душі Олександрові 
Левченку.  І  справді,  здається,  герой 
його роману „Диявол добра“ спокійно 
міг би бути вашим сусідом; а такі звич-
ні атрибути сьогодення, як місцевий 
олігарх,  згадка про Майдан 2004-го, 
відомі всім макарони швидкого при-
готування  і  т. д. роблять літературну 
дійсність ще ближчою. До речі,  цей 
роман — учасник конкурсу  „Книжка 
року ВВС-2008“. Як читач,  автор  теж 
надає перевагу  тексту,  якому віриш: 
це Станіслав Лем, брати Стругацькі, 
Чингіз Абдуллаєв, Данило Корецький, 
Джеймс  Чейз,  із  детективістів  най-

най — болгарин Богомил Райнов і його 
„Пан Ніхто“.

Коли не можеш 
не писати

Мабуть, перші задуми в майбутнього 
фантаста  з’явилися ще  у  дитинстві, 
коли  він  зачитувався  книгами  про 
індіанців, фантастикою; плюс  „культ 
письменників“ удома. В школі писав 
вірші,  байки,  привітання,  а  у  прозі 
спробував себе в кінці 1980-х, на хвилі 
„перебудови“:

— Дуже  плідним  для мене  був 
початок  1990  років:  тоді  написав 

більшість оповідань,  повістей, 
але  видати  їх  книжкою  було 
практично неможливо. До 1997-
го  опублікував  більшість  на-

писаного  в  періодиці.  Та 
лише  тоді,  коли  у  ви-
давництві  братів  Ка-
пранових вийшла моя 

книжка  „Я, Володар…“ 
(яка започаткувала серію 

„Алфізика“), збірка „Чужий 
світ“, — нарешті відчув себе 
письменником. Та, на жаль, 
це для мене як автора нічого 

не  змінило…  Нині  письмен-
ник — не  така  поважна фігура, 

як раніше. Але письменник — це ж 
не той, хто може писати, а той, хто не 
може не писати… Зараз маю кілька 
задумів,  але наразі  відкладаю  їхню 
реалізацію до кращих часів.

У  доробку фантаста — не  лише 
художні  твори:  він математик-при-
кладник,  закінчив  факультет  при-
кладної математики  і механіки ЛНУ 
ім. І. Франка, співавтор кільканадцяти 
навчальних видань з інформатики.

Найнелюбіший жанр
Свого  часу  в журналі  „Український 
фантастичний  оглядач“ Олександр 
Левченко  опублікував  серію  статей 
про минуле  української фантастики. 

Вона має свої традиції й імена: перший 
фантаст Микола  Гоголь,  Володимир 
Винниченко з  „Сонячною машиною“ 
і Леся  Українка  з  „Лісовою піснею“, 
а ще Юрій Смолич, Василь Бережний, 
Микола Дашкієв, Олесь Бердник, ін.

— У  світі фантастика  за популяр-
ністю — на  третьому місці.  А  в  нас 
це — „найнелюбіший“ із усіх жанрів. 
Українська фантастика завжди була па-
сербицею нашої літератури: її чомусь 
не  любили,  в  радянські  часи разом 
із детективом вважали несерйозною 
літературою.  Зате  тоді  фантаст міг 
дозволити  собі  трохи  більше,  ніж 
представники інших жанрів, хоча нині, 
звичайно, тодішня заідеологізованість 
ріже нам вухо й око, — каже Олек-
сандр Левченко.

Нині хоч вільніше, але не набагато 
ліпше.  По-перше,  для  видавництв 
фантастика —  зазвичай  неформат. 
І якщо роман ще візьмуть, бодай для 
ознайомлення,  то малі жанри — це 
„мертвий номер“. Ще одне — панівне 
становище російськомовної фантасти-
ки в Україні:

— Найвідомішими  прикладами 
є Олді  або подружжя Дяченків:  їхні 
твори виходять спершу в Росії, і тільки 
потім у перекладах повертаються до 
нас. Це хороші автори, але вони часто 
змушені позбуватися українського духу, 
аби взяти за душу насамперед росій-
ського читача. На сході України пере-
важає російськомовна література, хоча, 
звичайно, є й ті, які пишуть українською. 
Зокрема у Дніпропетровську, Криму. 
І хоч українських фантастів не так бага-
то, але заяви на зразок „україномовної 
фантастики нема“ — ображають. На 
щастя,  подібне  ставлення  відходить 
у минуле. Ми реалізовуємо спільні про-
екти, маємо періодику, спілкуємось — 
в мережі,  і  в  реалі.  Якщо песимісти 
говорять  „буде ще  гірше“, оптимісти 
—„гірше вже не буде“,  то  українські 
фантасти впевнені: „буде краще“!

Ірина ШУТКА
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Кросворд
Горизонтально:
2.  Зацікавленість  чимось;  те що  становить  зміст  чиїхось 
думок  і  турбот.  4.  Визначення  кваліфікації  працівника, 
відгук про його здібності, ділові якості. 7. Річка у Південній 
Америці. 10. Ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою. 
11. У давньогрецькій міфології богиня помсти; зла сварлива 
жінка. 13. Цінна рідкісна річ. 14. Особа, яка розорилася і 
не спроможна оплатити свої зобов’язання. 17. Річка, яку 
перейшов Цезар.  21.  Хижа  тварина  родини  куницевих, 
поширена у Південній Америці, яка для відстрашування 
випускає  секрет  із  бридким  запахом.  23.  Заборона,  яку 
накладає Президент на рішення Верховної Ради. 24. Позо-
лочена планка, з якої виготовляють рами. 25. Гуцульський 
танець. 26. Гра з 52 картами. 28. Соковитий, невеликий плід 
трав’яних і кущових рослин. 29. Частина круга, обмежена 
дугою  і  хордою.  33.  У  грецькій міфології  брат-близнюк 
Гіпноса,  уособлення  смерті.  36.  Спортивний  інвентар 
для тенісу, бадмінтону. 37. Дикий кінь, предок сучасного. 
38.  Територія держави,  оточена  з  усіх  боків  територією 
іншої держави. 39. Тверда речовина білого кольору, яку 
використовують для виготовлення  свічок. 41. Особа, що 
контролює  і  перевіряє  кого-небудь.  42. Область  в  Італії 
над Лігурійським та Тіренським морями, адміністративним 
центром якої є Флоренція.

Вертикально: 
1. Міцна кісткоподібна тканина, що становить основну масу 
зуба людини. 2. Людина, зосереджена на своїх внутрішніх 
переживаннях, недостатньо зацікавлена зовнішнім світом. 
3. Прилад, що показує швидкість руху автомобіля  і шлях, 
який він проїхав. 5. Посудина з довгою шийкою для хімічних 
робіт. 6. Горизонтальна підземна гірнича виробка, що йде 
по пласту корисної копалини і не виходить безпосередньо 
на поверхню. 8.  Змагання для  трирічних  і  чотирирічних 
рисистих  і  скакових  коней. 9.  Український повстанський 
ватажок ХХ ст., анархіст.  12. Людина з племені, яке пере-
буває на рівні первісної культури.  14. Вистава в  театрі на 
користь одного з артистів. 15. Велика африканська травоїдна 
тварина з рогом на переніссі. 16. Восьмикутник. 18. Держава 
в Європі.  19. Склеєний пакет  з паперу, в який вкладають 
лист,  документ для  пересилання.  20. Нісенітниця,  без-

глуздя. 21. Кам’яна брила або  гора зі  стрімкими схилами 
та  гострими виступами.  22. Жовта жирна речовина, що 
утворюється на стінках вушного каналу. 27. Давньогрець-
кий поет,  автор  „Іліади“  та  „Одіссеї“.  30. Муза, опікунка 
ліричної поезії. 31. Міська швидкісна підземна електрична 
залізниця. 32. Галузь народного господарства, що здійснює 
перевезення пасажирів і вантажів. 33. Італійський народний 
танок. 34. Вожак вовків у  „Книзі джунглів“ Д. Р. Кіплінґа. 
35. М’який,  легкий метал, що його використовують для 
паяння. 40. Континент у східній півкулі.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар

10 жовтня — День працівників 
стандартизації та метрології.
14 жовтня — Покрова Пресвя-
тої Богородиці.

Пам’ятні дати
10.10.1813 — народився Джу-
зеппе Верді,  італійський ком-
позитор.
10.10.1825 — помер Дмитро 
Бортнянський,  український 
композитор  і дириґент,  автор 
опер „Креонт“, „Алкід“.
10.10.1889 — народився Ми-
хайло  Драй-Хмара,  україн-
ський поет і літературознавець.
10.10.1893 — помер Леонід Глі-
бов, український письменник, 
байкар, автор пісні „Стоїть гора 
високая“.

11.10.1835 — на Поділлі загинув 
леґендарний Устим Кармелюк.
12.10.1492 —  іспанська  екс-
педиція Христофора Колумба 
відкрила Америку.
12.10.1624 — напад запорожців 
на Царгород.
12.10.1892 — народився Ми-
хайло Кравчук, відомий укра-
їнський математик.
12.10.1957 — від  рук  більшо-
вицького  аґента  загинув Лев 
Ребет, діяч ОУН.
13.10.1865 —  помер  Петро 
Гулак-Артемовський,  україн-
ський поет, байкар.
14.10.1942 — створення Україн-
ської Повстанської Армії (УПА).
15.10.1814 — народився Ми-
хайло Лермонтов, російський 
поет, автор романтичних поем 
„Мцирі“, „Демон“.

15.10.1854 — народився Оскар 
Вайлд,  англійський письмен-
ник,  автор  роману  „Портрет 
Доріана Ґрея“.
15.10.1895 — народився Воло-
димир Ґжицький, український 
письменник.
15.10.1959 — у Мюнхені  від 
рук аґента КҐБ загинув Провід-
ник ОУН Степан Бандера.
16.10.1596 — початок Берестей-
ського  собору,  який проголо-
сив унію  (союз) Православної 
Церкви в Україні  з  Римським 
папським престолом.
16.10.1903 — помер Михайло 
Обачний  (Косач),  український 
письменник i перекладач, брат 
Лесi Українки.
16.10.1936 — помер Тимотей 
Бордуляк,  український  пись-
менник.
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На міському сайті новина:  
„На дороги наносять роз
міт ку“. Перший коментар: 
„Краще б на дороги нанесли 
асфальт“.



18 ч. 29 [2829] 
10 — 16 жовтня 2013[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

Реклама в „Аудиторії“
На внутрішніх сторінках  

(чорнобілий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, см2 450 220 110 50 24
Ціна, грн. 350 250 200 150 100

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

На обкла динці (остання сторін
ка, повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110
Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення рекламного блоку 
на замовлення

Незалежно від місця розміщення і 
розміру:
• реалізація ідеї замовника з 
викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника 
редакцією до виготовлення кін-
цевого зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замов-
лення.

Крайній термін подання реклами — десять днів до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 103.  

Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: info@polynet.lviv.ua

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
10 жовтня — „Vivat оперета“ (концертна 

програма). 18.00.
11 жовтня — „Карміна Бурана“ (концертна 

програма). 18.00.
12 жовтня — „Набукко“ (опера). 18.00.
13 жовтня — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 

12.00, „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.

Національний академічний 
драматичний театр 
ім. М. Заньковецької
10 жовтня — „Гуцулка Ксеня“. 18.00.
11 жовтня — „Гамлет у гострому соусі“. 18.00.
12 жовтня — „Сільва“. 18.00.
13 жовтня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
15 жовтня — „Неаполь — місто попелюшок“. 

18.00.
16 жовтня — „Шаріка“. 18.00.

Камерна сцена
15 жовтня — „Антігона“. 17.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
11 жовтня — „Чекаючи на Ґодо“. 19.00.
12 жовтня — „Амнезія, або Маленькі подружні 

злочини“. 19.00.
13 жовтня — „Формули екстази“. 19.00.
16 жовтня — „Лісова пісня“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
ім. Лесі Українки
11, 13 жовтня — „Євангеліє від Юди“ (прем’єра). 

18.00.
15 жовтня — „Собака на сіні“. 17.30.

Львівський духовний театр 
„Воскресіння“
11 жовтня — „Провінційні анекдоти“. 19.00.
12, 13 жовтня — „Провінційні анекдоти“. 18.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
11 жовтня — „Зоряний хлопчик“. 13.00.
12 жовтня — „Лялька Реггеді Енн“. 14.00.
13 жовтня — „Загадки лісу“. 12.00, „Все 

шкереберть“. 15.00.
12 жовтня — „Лялька Реггеді Енн“. 14.00.
16 жовтня — „Русалонька“. 12.00, „Втеча 

з реальності“ (прем’єра). 15.30.
17 жовтня — „Русалонька“. 10.30, „Втеча 

з реальності“ (прем’єра). 15.00.

Будинок орґанної та камерної 
музики
12, 13 жовтня — Торкаючись чарівних струн 

душі. Надія Величко (орґан), Ірина 
Маковецька (сопрано), Іванна Клюба 
(сопрано). 17.00.
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 2,0 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. №131024.

Головний редактор — Тетяна ПАСОВИЧ
Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН
Провідний випусковий редактор —  
Ярослава ВЕЛИЧКО
Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА
Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО
Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій.  За зміст і достовірність рекламних 
оголошень відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці — світлина Наталі ЯЦЕНКО.

[РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ]

МНОГАЯ ЛІТА!

Колективи  кафедри  механіки  та 
автоматизації  машинобудування 
і НДЛ-40  Інституту  інженерної ме-
ханіки  та  транспорту  Львівської 

політехніки  сердечно вітають  із  50-річчям від дня 
народження слюсаря НДЛ-40

Ігоря Миколайовича МАХІНЬКА

У день славного ювілею бажаємо Вам, дорогий Ігоре 
Миколайовичу, міцного здоров’я, сімейного щастя, 
довгих років життя і плідної праці у Львівській по-
літехніці.

День народження 
„Аудиторії“

Восьмого жовтня виповнилося 67 років із дня 
заснування газети у Львівській політехніці. 

З цієї нагоди редакція тижневика „Аудиторія“ 
проводить конкурси для студентів університету.

8 жовтня  стартував фотоконкурс,  який цьогоріч 
організовуємо спільно з Колегією та профкомом 
студентів  та аспірантів Львівської політехніки, — 
Фестиваль фотографії „Спалах“.  Докладніша 
інформація (умови участі, анкети учасника тощо) — 
в соцмережі http://vk.com/spalahfest.lviv та на сайті 
www.spalahfest.com.

Студентам,  які  справно  відвідують  заняття 
(а відтак проводять у корпусах університету чимало 
часу), пропонуємо ще один конкурс — „Знайди 
„Аудиторію“. Впродовж 7 – 11 жовтня у 9-ти кор-
пусах  (на вибір редакції) були заховані по одній 
літері  з назви  газети. Три переможці,  котрі пер-
шими принесли по літері, вже отримали призи, а 
учасники з рештою букв ще мають шанс одержати 
заохочувальні подарунки.

Приносьте літери в редакцію: кімн. 229 голов-
ного корпусу (2 поверх).

„Аудиторія“

Краєзнавчий центр „Паломник“ 
при Фонді св. Володимира запрошує  

в подорожі на осінь 2013 р.

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.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий Львів-
ським державним інститутом новітніх технологій 
та управління ім. В. Чорновола на ім’я Кропив-
ницької Христини Іванівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Хаховської Інни Іванівни;
утрачений студентський квиток № 09334003, ви-
даний Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Гмирук Марії Сергіївни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Павлів Оксани Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Чекан Оксани Степанівни;

утрачений студентський квиток ВК № 08930689, 
виданий Національним університетом „Львів-
ська політехніка“ на ім’я Лисяка Микити Сер-
гійовича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Яворського Володимира Олександро-
вича;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Павлів Оксани Романівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Гринців Ірини Василівни;
утрачений студентський квиток, виданий Націо-
нальним університетом „Львівська політехніка“ 
на ім’я Карапати Марти Олегівни.



8 жовтня —  
День народження  

„Аудиторії“


