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ВАША ДУМКА

Гості Форуму про Україну
Василь Шкляр,
український письменник:

Людмила Улицька,
російська письменниця:

„Остаточної
поразки ми
ніколи не
зазнавали“

„Щоб звільнитися,
має змінитися кілька
поколінь“

Наша боротьба давно
стала віковічною. І гасло
„Герої не вмирають!“ народилося не сьогодні —
воно завжди жило в українстві. Російсько-українська війна триває давно, тільки тепер вона перейшла в інший вимір. Зараз, як і кілька століть
тому, Україну, за словами Шевченка, окрадену
розбудили в огні. І військові зради повторюються. Однак на теперішньому етапі ми маємо
більше надії і впевненості, що нарешті маємо
союзників. Так, вони недолугі, зрештою, ми їх
уже мали в особі Антанти, яка теж обіцяла українському війську якщо не зброю й амуніцію, то
бодай ліки. Але тепер поляки, литовці і, на диво,
євреї, на нашому боці. Та й в очах світового співтовариства правда — за Україною.

На всіх нас, хто жив у Радянському
союзі, це залишило дуже великий
відбиток — відбиток страху. Страху,
який час від часу відходить на задній
план, інколи знову прокидається. Це
спільна хвороба всіх держав, які були в рамках Російської імперії. Важка хвороба, яка лікується не впродовж одного покоління: кілька генерацій має прожити, щоб від цього звільнитися. І, треба сказати, Україна ближча до цього звільнення,
хоча і тут багато людей, які десь у спинному мозку цей страх
все ж мають… Відчуття таке, що Україна набагато ближче
(ніж Росія — І. Ш.) і до цінностей, і до можливостей оновлення: можливості змінити внутрішній курс, очиститись від
корупційної влади… В України є шанс. Але я зовсім не впевнена, що його вдасться використати, — і країна очиститься
цілком, тому що, як мені здається, у вас у керівництві в основному теж сидять все ті ж… Чи є у вас нові люди, які можуть,
як корабель, повести в бік Європи?..

Адам Поморський, президент
польського ПЕН-клубу, перекладач:

„Краще вже було“
— Я боюся визначення „Європа“.
Нема Європи як чогось сталого.
Є суміш націй, а ще більше народів
і спільнот. Усі безупинно шукають
порозуміння між собою. Я дивлюся з Польщі на „стару Європу“
і бачу блискавичний процес зміни
старого мислення. Скінчився наш
сон про Європу Демократії і Спокою. За нашого життя
такого вже не буде. Маємо Європу, в якій панує привид
війни. Як не дивно, ця загроза може бути корисною для
нас, бо спонукає солідаризуватися, діяти спільно. Якщо
не зможемо, то небезпека лиш наростатиме. Я не бачу
жодних перспектив, щоб ситуація стабілізувалася. Мусимо бути витривалі, бо все виглядає так, як в старому
єврейському прислів’ї: „Краще вже було“.

Паскаль Брюкнер,
французький письменник
і філософ, автор книг,
перекладених українською,
„Парадокс любові“
і „Тиранія каяття“:

„Європі потрібен
меседж сили“
Європа втратила історичне бачення, втратила відчуття трагічності історії. Її проблема — акцент на
комунікації, діалозі — вона керується думкою, що
час воєн вже давно закінчився і можна все вирішити
дипломатичним шляхом. Їй потрібен меседж сили.
Наразі ж боєздатними є лише Франція і Великобританія, а загалом панує мілітарний інфантилізм —
Європа не здатна сама себе захистити. Можна навіть подякувати Путіну, що його агресія послужила
шоком для неї.

Борис Гудзяк, єпископ УГКЦ, Єпархія Святого Володимира Великого в Парижі для українців
візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії:

„Мусимо мати переконання: ми переможемо!“
Ми втомлені від подій останніх дев’яти місяців, шукаємо опори, і люди не раз звіряються священикам у своєму відчаї. Постать Патріарха Йосифа Сліпого дає нам велику
наснагу. Мусимо пам’ятати, що Божа гідність, яка дана людині, не може бути перекреслена жодною людською силою, навіть надпотугою. І для кожного з нас важливо це
особисто усвідомити і пережити, бо від нас чекають підтримки і певності, що правда
переможе. Ключ цих змін, які наочно бачимо, лежить у жертовності. Хочу, щоб кожен
мав переконання, що ми переможемо не лише в Україні. Адже свідчення Патріарха Йосифа переконують, що маємо змінити й Росію, мусимо їм допомогти вийти з ярма, стати гідними, бачити і говорити правду, жити гідно і дозволяти всім іншим жити гідно.
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Час на книжки, який ніяк не настане
Д
вадцять перше свято
книголюбів прийшло
до Львова без запізнень
і за 11–14 вересня відшелестіло книжками, відгуділо зустрічами, дискусіями, презентаціями, залишивши в історії ще один
автограф. Видавці навіть
зі східних регіонів не
побоялися приїхати, читачі — завітати по новинки
і заодно разом із відомими
письменниками, громадськими діячами, філософами, журналістами
спробувати знайти відповіді на болючі питання воєнного
сьогодення…

Війна за свідомість людей
Особливістю післяювілейного Форуму видавців була насамперед атмосфера, в якій випало йому відбуватися. Кількість закордонних гостей попри все чимала, активним був
Фестиваль дитячого читання „Книгоманія“ — 64 найкращі юні читачі
з’їхались до Львова майже зі всієї
України, не бракувало знаних персон і креативно-цікавих спецпроектів, які, віриться, знайдуть своє нехай у іншій формі, але продовження

і після Форуму, трохи музики й образотворчого та навіть кулінарного
мистецтв — усього, як завжди, для
задоволення смаків та бажань як дітей, дорослих, так і літніх людей,
було вдосталь. А поза тим — апатія
і тривога. І хоч оптимістичне переконання мера Андрія Садового, що
„мудрі освічені люди завжди є сильними людьми і сьогодні у війні перемагає інтелект“, викликало оплески,
побоювання, озвучені президентом
Форуму Олександрою Коваль на
його відкритті, менш втішні:
— Раніше, коли я казала можновладцям, що треба звернути увагу
на книгу, мені відповідали, що „не

на часі“ — завжди були
важливіші справи. Тепер
війна, тож знову книга не
на часі. Закінчиться — теж
буде не на часі, а там нова
можлива…
Президент Української
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін у власному
виступі, наголошуючи на
потребі консолідації видавництв і щоденній комунікації на всіх рівнях,
висловив свою позицію:
— Двадцять років робимо все, щоб влада зрозуміла, що є лише один капітал — люди,
і що без книги майбутнього України
не буде. Теперішня війна — не за ресурси, а за свідомість людей, Україну підніматимуть люди зі знаннями.
Хочеться, щоб Форум дав поштовх до
розуміння: держава — це ми.

Ліпше спілкуватися,
ніж читати
Так вважають українці, тож частка прихильників читання в нашій
країні незмінно низька — лише
приблизно 51  дорослих жителів
Закінчення на 15 с. m

семінар

Бібліотекарі знову
зустрілися у Львівській
політехніці

У

Науково-технічній бібліотеці Львівської політехніки 11 вересня уже вп’яте відбувся міжвишівський семінар
„Особливості роботи системи
„УФД/Бібліотека“ в бібліотеці
вищого навчального закладу“.

На ньому мова йшла про проблеми й перспективи розвитку електронного каталогу в НТБ, його
організацію, технічні особливості
редагування і процес редагування

бібліографічного опису.
Учасники семінару ознайомилися з технологічними процесами редагування електронного каталогу.
Як відзначив директор Науковотехнічної бібліотеки Олександр
Шишка, відкриваючи семінар, університетська бібліотека вже давно працює над створенням фонду
електронних документів наукового
архіву, електронного каталогу та
доступу до нього.

— Зростає активність учасників,
адже перші семінари були статичні:
учасники впереваж слухали наших
доповідачів, нотували їхні виступи
і роз’їжджалися додому, — говорить завідувач методичного відділу НТБ Рената Самотий. — Цього
Закінчення на 4 с. m
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Турнір на підтримку армії

20 вересня — День винахідника
і раціоналізатора.
21 вересня — Різдво Пресвятої
Богородиці.
21 вересня — День миру.
21 вересня — День батька.
21 вересня — День працівників лісу

П

ровідні шахісти Львівщини
під егідою місцевої
федерації шахів
зібралися в актовій
залі Національного
університету „Львівська політехніка“,
щоб провести своєрідний флеш-моб —
міні-турнір на підтримку української
армії.

Вони зіграли по одній партії між собою, домовившись, що кожен здасть
скарбникові від 500 до 1000 гривень.
Роль скарбника погодився виконувати головний тренер збірної команди
України з шахів Олександр Сулипа.
У турнірі взяли участь гросмейстери Адріан Михальчишин, Михайло Олексієнко, Андрій Волокітін,
Мартин Кравців та інші. Згодом до
збирання коштів долучаться міжнародні гросмейстери Василь Іванчук,
Юрій Криворучко, Ганна Музичук та
інші відомі шахісти, які зараз виступають на шахових турнірах за межами
країни. За поєдинками гросмейстерів

Пам’ятні дати

спостерігали і між собою грали юні
шахісти із ДЮСШ „Дебют“.
Львівських шахістів у стінах
Львівської політехніки тепло привітав керуючий справами університету доцент Роман Корж. Він висловив
вдячність спортсменам за популяризацію цієї інтелектуальної гри. Роман Корж і сам взяв участь у турнірі,
зігравши бліц-партію з гросмейстером Адріаном Михальчишиним, і хоч
доволі швидко програв, зате отримав
майстер-клас від відомого шахіста.
Прес-служба Національного
університету „Львівська політехніка“

семінар

Бібліотекарі знову зустрілися
у Львівській політехніці
m Закінчення. Початок на 3 с.

разу учасники семінару були не лише
слухачами, а й взяли активну участь
у дискусіях не лише стосовно поліпшення роботи електронного каталогу, а й інших питань. Також розширюється географія наших учасників.
Якщо минулі роки до нас приїжджали бібліотекарі з вишів Дрогобича,
Івано-Франківська, Волині, то цього
року, окрім великої кількості львівських бібліотек, участь у семінарі взяли також представники Ужгородського національного університету, Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, Національного
музею історії України і Київського
університету ім. Т. Шевченка. Приємно, що нашим досвідом цікавляться
не лише ті, хто впроваджує автомати-

зовану систему Українського фондового дому, а й ті, хто працює з іншими
системами. Їх приваблює ще й те, що
на семінарі можна поспілкуватися
з розробниками системи „УФД/Бібліотека“, налагодити професійні
контакти, розширити корпоративні
зв’язки, які допоможуть розвиватися
як нашій, так і іншим бібліотекам.
По завершенні роботи семінару
його учасники відвідали ті відділи бібліотеки, в яких працюють, поспілкувалися зі своїми колегами, обмінялися
з ними досвідом, накреслили спільні
проблеми і заходи щодо їх вирішення.
Модератором семінару і його активним учасником був заступник
проректора з питань інформатизації
Дмитро Тарасов.
Катерина ГРЕЧИН

18.09.1841 — народився Михайло
Драгоманов, український історик,
етнограф i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр
Афанасьєв-Чужбинський, український поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Горська, українська художниця i діячка правозахисного руху 60-х років в Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свенцицький, український філолог
і мистецтвознавець. Створив
у Львові Національний музей.
19.09.1841 — народився Анатоль
Вахнянин, український композитор i письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка,
український фольклорист i музикознавець, чоловік Лесі Українки.
20.09.1891 — народився Павло
Филипович, український письменник-неокласик.
20.09.1929 — народився Iван
Свiтличний, український поет
i правозахисник.
21.09.1648 — козацькі полки здобули фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро
Нiщинський, український композитор, поет i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр
Кошиць, знаний український дириґент і композитор.
22.09.1835 — народився Олександр
Потебня, видатний український
мовознавець, літературознавець
і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко, український живописець
і педагог.
23.09.1648 — перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соломія
Крушельницька, геніальна українська співачка.
24.09.1801 — народився Михайло
Остроградський, відомий український математик.
24.09.1894 — народився Роман
Купчинський, талановитий поетпiсняр i прозаїк, вояк УГА.
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Літня школа у Казахстані

В

же втретє Міжнародний
інститут освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Львівської
політехніки провів у Казахстані
літню школу української мови і
культури „Крок до України“.

Проведенню заходу посприяло Карагандинське обласне Товариство
української мови ім. Тараса Шевченка „Рідне слово“. Особливу підтримку у проведенні школи львів’яни
отримали і від Апостольського делегата для греко-католиків у Казахстані та Середній Азії о. Василя Говера.
Літню школу проводили автор підручника „Крок до України“
старший науковий співробітник
Олеся Палінська, молодший науковий співробітник Галина Темник,
асистент кафедри слов’янської філології Франкового університету
та кафедри слов’янських мов Софійського університету імені Климента
Охридського (Болгарія) Ольга Сорока. Їм допомагали українські волонтери, учні та студенти Караганди, Сатпаєва, Усть-Каменогорська і
Астани.
У цьогорічній школі українську
мову діти вивчали у трьох групах
відповідно до своїх знань за під-
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ручниками і посібниками МІОКу
„КРОК-1“, „КРОК-2“ та „Автостопом по Україні“. Навчання проходило у два етапи. В перші шість
днів у Караганді школярі і студенти
не лише пройшли курс української
мови, а й стали активними учасниками майстер-класів, лекцій, дискусій, виявили добру обізнаність
української історії, культури і мистецтва. Особливо припала всім до
душі „Музична Україна“, в якій вони
довідалися багато цікавого з життя
відомих музикантів, вивчили і співали українських пісень.
Наступного тижня на базі відпочинку „Політехнік“ (біля м. Каркалінська) молодь продовжила навчання у формі розваг та ігор, серед
яких особливо сподобалися естафета „Козацькі забави“, інтелектуальні ігри „Що? Де? Коли?“, „Я люблю
Україну“. Учасники школи продемонстрували добре знання життя
і творчості Кобзаря, навчилися
робити брелки у вигляді пташок
в етностилі, переглянули сучасні
українські фільми, стали учасниками імпровізованих театральних
постановок, дискотек.
Катерина ГРЕЧИН

Львівські політехніки презентували в Києві віртуальний музейний
проект „Український Всесвіт“.
Директор МІОК Ірина Ключковська
представила його під час річних нарад СКУ наприкінці серпня в Києві.
Президент СКУ Євген Чолій, Рада
директорів та делегати річних нарад
одностайно підтримали проект як
такий, що сприятиме консолідації
світового українства і матиме виняткове просвітницьке значення для
українців в Україні і поза її межами.
Польське Міністерство науки та
вищої освіти пропонує на цей навчальний рік пакет стипендіальних програм для 500 українських
студентів. Йдеться про річне перебування та навчання у Польщі,
насамперед осіб із територій, що
охоплені воєнними діями. На думку польського міністра професора
Лени Колярської-Бобінської, молоді люди, котрі приїдуть до Польщі в рамках стипендії, повинні
повернутися в Україну з ідеями
побудови демократичної держави,
котра стане важливою складовою
Європи. Корисна інформація є на
сайті www.go-poland.pl/uk.
У Міносвіти розробляють правила
прийому до вишів на 2015 рік. Про
це написав у Фейсбуці директор
Українського центру оцінювання
якості освіти Ігор Лікарчук. Зважаючи на це УЦОЯО сформував
свій пакет пропозицій щодо зміни
правил вступу. Зокрема, в Центрі
пропонують ЗНО з української
мови та літератури залишити
обов’язковими, а від всесвітньої
історії та світової літератури можна
відмовитися. Крім цього, в УЦОЯО
пропонують зробити тестування
з української мови та літератури,
математики, англійської мови двох
рівнів складності. А сертифікат ЗНО
повинен стати одноразовим — тобто дійсним тільки в рік вступу.
В деяких українських школах
цьогоріч запровадили вступний
курс до предмету „Захист Вітчизни“. Про це повідомив заступник
начальника Департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН України Сергій
Дятленко. У ході курсу школярів
ознайомлять, зокрема, зі стройовою службою, заходами безпеки
і діями у надзвичайних ситуаціях,
зокрема і в умовах війни.
За матеріалами інформагенцій
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запрошуємо до дискусії

Інститут винахідництва в Політехніці:
яким йому бути?

Н

ещодавно у довідково-іміджевому виданні „Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації“ опубліковано статтю „Інститут винахідництва —
джерело фінансування наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету“. Її автори — старший
науковий співробітник науково-дослідного відділу
радіотехнічних систем ІТРЕ Анатолій Педан та завіду
вач кафедри менеджменту організацій ІНЕМ Львівської
політехніки професор Наталія Чухрай — запропонували
концепцію Інституту винахідництва.

За словами авторів, такий
підрозділ слід створити
в Політехніці, яка є дослідницьким університетом, для розвитку інтелекту „людського капіталу“.
На думку Анатолія
Дмитровича, така ідея
співзвучна з висловленою
в інавгураційній промові
Президента України Пет
ра Порошенка: „Врахуємо
досвід країн, які з’явилися
на політичній карті лише
кілька десятків років
тому, але стали лідерами,
поставивши на розвиток інтелекту та новітніх
технологій. Бо найцінніше — не гроші, не заводи
та підприємства, а „людський капітал“, який має
Україна“.
Теза про „людський
капітал“ присутня і в преамбулі нещодавно ухваленого Закону „Про вищу
освіту“ (вступив у дію
6 вересня 2014 р.): „Цей
Закон встановлює основні
правові, організаційні,
фінансові засади функціонування системи вищої
освіти, створює умови
для посилення співпраці
державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих
навчальних закладів, поєднання освіти з наукою
та виробництвом з метою
підготовки конкурентоспроможного людського
капіталу для високотехнологічного та інновацій-

ного розвитку країни, самореалізації особистості,
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та
держави у кваліфікованих
фахівцях“.
Анонсована в назві
статті проблема фінансування університетів полягає у неухильному зменшенні через жорстке регулювання з метою економії
фондів. „Це негативно позначається на науковій та
інноваційній діяльності.
В таких критичних умовах
університети задля збереження професорсько-викладацького складу та наукових шкіл і стабілізації
фінансового стану, наукової та інноваційної діяльності вимушені шукати
нові джерела фінансування. Таким джерелом у дослідницькому університеті може стати накопичення
інтелектуальної власності
внаслідок кардинального покращення процесу її
створення та механізмів
комерціалізації шляхом
активізації винахідницької діяльності та маркетингу промислової власності“, — пишуть автори.
Робота над проектом
триває вже четвертий рік.
Зокрема, впродовж двох
років економічне обґрунтування створення Інституту винахідництва розробляв аспірант Наталії
Іванівни.
Науковці вважають,
що Інститут винахідни-

цтва має бути міждисциплінарним. У Проекті бере
участь низка структурних
підрозділів університету,
зокрема, Інститут економіки і менеджменту (кафедра менеджменту організацій; кафедра економіки
підприємства та інвестицій; кафедра менеджменту
і міжнародного підприємництва), Інститут гуманітарних та соціальних наук
(кафедра соціальних комунікацій та інформаційної
діяльності), Інститут права та психології (кафедра
психології, педагогіки і соціального управління; кафедра цивільного права та
процесу). На партнерських
засадах до Проекту також
долучився Інститут обдарованої дитини Націо
нальної академії педагогічних наук України, відомий своїми розробками
низки методик виявлення
обдарованої молоді та навчання винахідництву.
Одним із можливих
варіантів фінансування Проекту може бути
участь Львівської політехніки в європейському
проекті „Horyzon-2020“.
Анатолій Дмитрович був
учасником науково-практичного семінару „Європейські кваліфікаційні
рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі
„Horyzon-2020“ (ч. 25 „Аудиторії“). Матеріали семі-

нару співзвучні з концепцією створення Інституту
винахідництва.
Наявність у складі
Політехніки міждисциплінарного Інституту
винахідництва дозволить збільшити кількість
абітурієнтів і згуртувати
студентів із креативним
мисленням. Це стане початком змін у ставленні
суспільства до винахідників та сприятиме піднесенню винахідницької діяльності до рівня мистецтва.
Із повним текстом
статті можна ознайомитися в Науково-технічній
бібліотеці університету,
куди передано примірник
видання „Винахідники
України — еліта держави. Винаходи та інновації“. Її також розміщено
в науковому архіві НТБ за
адресою http://ena.lp.edu.
ua:8080/handle/ntb/2164.
Крім цього, статтю буде
опубліковано у ювілейному збірнику з нагоди
170-річчя Львівської політехніки.
Редакція запрошує науковців Львівської політехніки до широкого обговорення проекту і пропонує розпочати дискусію
щодо того, яким має бути
Інститут винахідництва
в університеті.
Підготувала
Тетяна ПАСОВИЧ
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мобільність

Обов’язковий елемент
освітнього процесу
С
туденти українських вишів
цього року стали одними з перших, хто „житиме по-новому“:
днями набув чинності новий
Закон „Про вищу освіту“.

Оскільки Львівська політехніка давно працює над інтеграцією з європейським освітнім простором, ми
поцікавилися в проректора Політехніки, завідувача кафедри інформаційних технологій видавничої
справи, члена Національної команди експертів із реформування вищої
освіти України, автора численних
публікацій у цій галузі в руслі принципів Болонського процесу професора Юрія Рашкевича, як освітні
реформи вплинуть на дальшу спів
працю університету з європейським
простором, зокрема на міжнародну
академічну й студентську мобільність політехніків.
— Така мобільність є одним із
пріоритетів як Європейської комісії, так і Болонського процесу зокрема, — говорить Юрій Михайлович. — Починаючи з 80-х років минулого століття, в рамках програми
Еразмус було виділено мільярдні
кошти для забезпечення студентів
ЄС 1–2 семестрами навчання у закордонних вишах, адже для більшості університетів Європи мобільність — обов’язковий елемент
освітнього процесу, необхідний
для отримання кваліфікації вищої
освіти. У 2010 році конференція міністрів європейських країн, відповідальних за розвиток вищої освіти, поставила амбітну мету — досягнути у 2020 році 20-відсоткової
мобільності. Тобто кожен п’ятий
студент Європи зможе 1–2 семестри з відповідним фінансуванням
навчатися за кордоном. Завдяки
тому, що в 2004 році Україна отримала доступ до програми Erasmus
Mundus, а також — часткової участі
студентів у проектах програми Темпус, кількість українських студентів,
які змогли навчатися за кордоном за
фінансової підтримки європейських
та національних (особливо великий
внесок у розвиток академічної мобільності вносить DAAD) інституцій, упродовж останніх років знач

но зросла. А якщо до цього додати
виділення в 2011–2013 роках державних стипендій для навчання
у провідних навчальних закладах,
стажування у наукових установах
студентів, аспірантів та наукових
працівників, програми подвійних
дипломів, введення цих показників
до алгоритму обчислення різноманітних університетських рейтингів, то можна із приємністю сказати, що в цьому напрямі освітянських реформ є виразні позитивні
зрушення.
Ми особливу увагу приділяємо
розвитку академічної, передовсім — студентської мобільності.
Впродовж останніх чотирьох років
число студентів, які виїжджали за
кордон у рамках різноманітних програм, зросло в три рази: із 100 студентів у 2009 році до 296 студентів
у 2013 році. До того ж майже 20 студентів щороку скеровуємо на повний
курс навчання (принаймні 2 семестри) в партнерські університети.
Очевидно, що наведені цифри
аж ніяк не відповідають масштабу
національного дослідницького університету, який прагне посісти гідне місце в європейському просторі вищої освіти. Тому в 2013 році,
випереджаючи новий Закон „Про
вищу освіту“, ми ухвалили Програму та відповідний план заходів щодо інтеграції університету
з європейським простором вищої
освіти, які передбачають дальший
розвиток міжнародної академічної
мобільності, розширення спектра
навчальних програм із подвійними дипломами й збільшення кількості українських та європейських
студентів, які беруть у них участь.
Наші плани також передбачають
підписання щороку не менше 10 цільових угод про академічну мобільність, розроблення англомовних
навчальних програм, викладання
навчальних дисциплін англійською
мовою. Однак у цьому контексті
маємо звернути особливу увагу на
мовну підготовку наших студентів,
аспірантів і науковців. До слова, новий закон надає право вишам визнавати закордонні дипломи та наукові
ступені, чого раніше не було.

Відзначу, що нині перед українськими студентами, викладачами
та науковцями відкриваються нові
можливості: Європейська комісія
затвердила нову 7-літню програму
під назвою Еразмус+, у рамках якої
українці мають доступ до програм
кредитної мобільності (1–2 семестрове навчання за кордоном),
ступеневої мобільності (навчання
студентів за повними магістерськими програмами, створеними
консорціумами провідних європейських університетів, а також участь
наших викладачів у реалізації цих
програм) та програми розвитку потенціалу вищих навчальних закладів (колишня програма Темпус),
у проектах якої заохочується створення умов та передбачено фінансування студентської мобільності.
Також новий Закон України „Про
вищу освіту“ прямо стимулює розвиток державою та університетами
академічної мобільності.

•

Минулого тижня у Львівській політехніці, в рамках ХХI Форуму
видавців, відбулася успішна презентація монографії Юрія Рашкевича „Болонський процес та нова
парадигма вищої освіти“, а також
семінар „Еразмус+ — нові можливості для українських університетів, викладачів та студентів“, який
провела доктор педагогічних наук,
менеджер Національного Еразмус+офісу (в Києві) Жанна Таланова.
Катерина ГРЕЧИН
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На фіку до Швеції: місце зустрічі — блог
О
дин із найвищих рівнів якості життя у світі,
вікінги, Астрід Ліндгрен, Альфред Нобель… Так,
йдеться про Швецію. Точніше про тих, хто трохи
ліпше придивився до цієї країни й охочий ділитися
спостереженнями. Випускниці Києво-Могилянської академії Оксана Рязанцева і Ганна Янова, які
тепер навчаються в університеті Лунда, переконані,
що перебування у Швеції має бути корисне не тільки
для них, — тому й започаткували блог The Nordic
Post. Стараються писати про цікаве (освіту, подорожі, людей і життя Скандинавії) і писати цікаво.
А скептикам хочуть довести, що „безплатна освіта за
кордоном існує“.

Куди можуть
завести мумі-тролі
Киянка Аня й Оксана із Сєвєродонецька Луганської
області навчалися на правничому факультеті НаУКМА, а тепер — в університеті міста Лунд. Оксана,
яка там уже рік, згадує, як
розпочалась її „шведська
історія“:
— Про можливість
продовжувати навчання
за кордоном я задумалась
на останньому курсі в Могилянці. Тоді ж почався
пошук університетів, програм, і хоча права людини
можна вивчати в багатьох
вишах світу, але, на жаль,
повних стипендій, як Visby
(яку я отримала), не так багато. Крім цього, мало хто
заперечуватиме, що Швеція — „мекка“ для тих, хто
хоче вивчати права людини: високий показник соціальної рівності, активна
боротьба з дискримінацією та захист прав жінок
і дітей. Плюсом була й репутація університету Лунда (він у ТОП-100 вишів
світу), а моя програма —
одна з перших у Європі
з вивчення міжнародного
права з прав людини, —
розповідає Оксана.
— Закінчивши Могилянку, я поїхала на двомісячне стажування в Канаду
в рамках Канадсько-української парламентської
програми. Далі завдяки

Благодійному фонду Богдана Гаврилишина змогла
ознайомитись із досвідом
Швейцарії: це дозволило
мені по-іншому поглянути на демократію, нейтралітет і довіру в сучасному
контексті. А от до Швеції
мене, можна сказати, привели мумі-тролі, яких обожнюю з дитинства; а якщо
серйозно, моя аргументація схожа на Оксанину, —
додає Аня, яка поїхала до
Швеції цьогоріч.

Освіта Швеції
відкрита:
шукайте шляхи
Шведська урядова організація Шведський інститут,
що надає стипендію Visby,
покриває всі витрати на навчання (проживання, переліт тощо), організовує різні заходи для стипендіатів.
Аня розповідає про освітні
можливості у Швеції:
— Шведський інститут
працює з різними регіонами (Азія, Балкани, Східна
Європа тощо) і надає стипендії на навчання в різних університетах і на різних спеціальностях. Крім
цього, можете подаватись
і на стажування й академічні обміни. Також інститут
спонсорує дослідження на
рівні PhD. Інші програми й обміни треба шукати
(навчальні поїздки в Скандинавію трапляються нечасто, але вони є). Є й інші

варіанти: програма
Фонду Б. Гаврилишина „Молодь
змінить Україну“,
можна податися на
Erasmus Mundus,
Youth in Action або
Європейську Волонтерську Службу (EVS). Звичайно, без англійської
вчитись чи стажуватись — ніяк.
Незнання мови чи
брак досвіду може
стати на перешкоді, але це, на щастя,
можна виправити.
Порівнюючи освіту
України та Швеції, Оксана
каже, що там „навчальний
процес побудований на
якісному, а не кількісному
вивченні, на самодисципліні і мотивації, а не мотивації оцінкою або червоним дипломом. Викладач і студент — на одному
рівні, важливими є свобода висловлення власних
думок і поглядів, активне
життя поза університетом,
а це не лише лекції відомих
політиків, діячів, але й вечірки та подорожі“.

Питна вода
з-під крана, сміття
з-за кордону
Якщо Ганна до північної
похмурості ще звикає, то
Оксана за рік навчилася
„цінувати кожен сонячний
промінчик“ та зібрала чимало спостережень і вражень:
— Традиції, як у кожної
країни, свої, „особливі“,
і спершу здаються дивакуватими: наприклад, Різдвяний
вечір за переглядом мультиків про Дональда Дака чи
святкування середини літа
(про це ми писали у блозі).
Ідеальної країни немає —
і у Швеції є певні „дефекти“.
Наприклад, мені не сподобалася шведська система
медичного обслуговування

(не можеш потрапити до
лікаря наступного чи того ж
дня, коли захворів, мусиш
чекати своєї черги впродовж кількох днів-тижнів),
постійне чекання навіть
у кімнатах невідкладної
допомоги. Але у Швеції так
багато хорошого: можна
пити воду з-під крана; настільки ефективна система
переробки відходів, що там
імпортують сміття з Данії,
Норвегії та Італії. Ще шведи не можуть без фіки —
спілкування з близькими
друзями за кавою-чаєм і чимось солоденьким, зазвичай
булочкою з корицею. Також
дуже ймовірно, що англійська лундського дідуся, який
вигулює собаку в парку,
буде кращою, ніж у вас. Ця
мова у Швеції дуже поширена, вкупі з дощами й туманами може навіть навіяти
враження, що ти в Британії.
Що шведи знають про
нас? Українська громада
проводить різні заходи,
поширює інформацію, по
ТБ можна натрапити на
новини про Україну. А ще
студентки згадують шведського міністра закордонних справ Карла Більдта,
відомого проукраїнською
позицією.
Підготувала
Ірина ШУТКА
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волонтерство

Монастир, який нас (не) чекає

З

а час революційних подій
і протистояння зі східним
сусідом ми вже переконалися,
що добровільна спільна допомога ближньому глибоко закладена в українському характері.
Хочеться вірити, що в наступні
роки волонтерський рух в Україні набиратиме дедалі більших
обертів, адже такої ж нашої
взаємодії й активності багато
людей та культурних об’єктів
потребують щодня. Як прик
лад — старий монастирський
комплекс у Підкамені.

Нещадне колесо історії
У 18 столітті Підкамінський монастир на Бродівщині називали „другою
Ченстоховою“, а сьогодні ця історична
пам’ятка потребує порятунку. Зазнавши руйнувань у часи двох світових
воєн, на 10 післявоєнних років величезний комплекс став в’язницею КДБ,
у якій певний час перебував блаж.
свщм. УГКЦ Микола Цегельський.
Більшість монастирських ікон, іконостасів та меблів у той час спалили для
обігріву приміщень. Збереглося лише
велике Розп’яття XVII ст., яке в’язні
перекинули за мури, а селяни переховували аж до 90-х років. Наступне
десятиліття, до середини 60-х років,
храми і келії служили господарськими
приміщеннями для колгоспу, а потім
весь комплекс передали психоневрологічному диспансеру закритого типу.
Відродження монастиря розпочалося 1997 року, відколи його передали монахам-студитам (УГКЦ). Але
на половині його первісної території досі перебувають душевнохворі.
З того ж 1997-го року почала самовідновлюватися фігура Богородиці
з Ісусом (ХVІІІ ст.) на високій колоні серед головного подвір’я, що була
враз почорніла за радянських часів.
Мабуть, тому збереглася, хоч і була
кілька разів прострелена.
Свою трагічну історію має кожен із п’яти монастирських храмів.
Наприклад, у нинішній підземній
церкві Усікновення голови Івана
Хрестителя кадебісти катували свої
жертви: пізніше тут знайшли багато
людських останків, які згодом перепоховали на сільському цвинтарі.
У каплиці посеред подвір’я була псар-

ня, склад міндобрив, а потім — морг.
Недіючим досі залишається найбільший монастирський храм — Вознесенський костел 17–18 століть.

Поки рятувати є що…
За роки Союзу головна святиня монастиря, в якій до війни зберігалася
чудотворна коронована ікона Підкамінської Богоматері, постраждала
найбільше, бо велика частина будівлі
багато років стояла без даху. 1997-го
монахи-студити застали в храмі…
чималі дерева. Не лише покрівлю
довелося зводити заново, а й відбудовувати склепіння, домуровувати
зруйновані стіни з понищеними розписами. Дотепер костел весь заставлений старим дерев’яним риштованням, на якому вже, однак, давно ніхто
не працює. Якщо відновлення внутрішніх мурів, ремонт у житлових
приміщеннях помалу, але триває, бо
потребує менш дорогих матеріалів та
фахівців, робота яких коштує дешевше, то на кваліфіковані дослідження,
розписи і реставрацію старого храму
коштів не вистачає. Ретельно зберігаючи ікони, скульптури та різноманітні старовинні речі, настоятель
монастиря отець-ієромонах Андрій
Салагуб намагається залучити до порятунку і відбудови монастиря всіх
небайдужих. На початках більше
зголошувалися закордонні групи,
тепер — і свої. Зокрема, з 2012 року
тут проходить реставраційно-во-

лонтерський табір „Коло“. Головна
його мета — фахове укріплення та
збереження фрагментів унікальних
розписів Станіслава Строїнського,
які датують 1765 роком.

Життя в келіях,
праця на риштованні
Цьогоріч „Коло“ організували ГО
„Об’єднання реставраторів“ та
„Пласт“, за підтримки Свято-Успенської Унівської лаври студійського
уставу. Участь у ньому взяла молодь
зі Львівщини, Харкова та Дніпропетровська. Волонтери й два фахові
інструктори-реставратори, які керували роботою, 12 днів мешкали в келіях, а харчуванням їх забезпечував
монастир. Крім щоденної 5-годинної
праці у костелі та лекцій на тему реставрації, учасники, серед яких були
майбутні реставратори, архітектори
й мистецтвознавці, часто розмовляли про історію, традиції, обговорювали новини і просто відпочивали.
— Ми продовжили рятівну реставрацію розписів у вівтарній частині головного храму, де зберігся
фрагмент зустрічі Марії і Єлизавети, та розпочали укріплення зображень Апостолів на колонах.
Також приступили до реставрації
поліхромної дерев’яної скульптури
Богородиці (ХІХ ст.) з фасаду дзвіниці. Вона була в аварійному стані,
знищена дощем, багаторазово перебілена вапном та пофарбована. Наразі вдалося укріпити дерево, очистити його від фарби, а наступного
року маємо закінчити консервацію.
Майбутнє скульптури озвучить реставраційна рада. Але на фасад дзвіниці після її ремонту поставлять
уже копію, — повідомила керівник
проекту, реставратор Ірина Гірна.
У каплиці костелу, меценатом
оздоблення якої був шляхтич Стефан Потоцький, збереглося багато
кам’яних елементів декору. Працювати з ними мають спеціалісти з реставрації каменю. Тому і монахи,
і волонтери сподіваються, що виші,
які навчають фахівців подібного
профілю, наступного року теж долучаться до проекту або запропонують свою реставраційну програму.
Анна ГЕРИЧ
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авторський проект

„Україна — це я!“
Х

вилиною мовчання в пам’ять про загиблих у сьогочасній боротьбі за українську державність розпочалася зустріч четвертого сезону авторського проекту мовознавця Ірини Фаріон „Від книги — до мети“. Цього разу до Політехніки
завітав феєричний гість — актор, ведучий, співак, письменник, громадський
діяч Антін Мухарський (Орест Лютий).

Привітав гостя, як наголосила Ірина Фаріон, „ангелохоронець“ проекту, проректор Львівської політехніки Богдан Моркляник.
Послухати Ореста Лютого
зібралася не лише звична
поважна публіка, а й велика кількість молоді.
Гість розповідав чимало про себе, акцентуючи
на тому, як прийшов до
самоусвідомлення свого українства, хоча виріс
у цілковито російськомовній сім’ї та середовищі,
розповів про виникнення
нових образів і абсолютно
іншого творчого процесу:
— Я ріс у радянському
середовищі, не чув про
боротьбу УНР, УПА і всіх
решта, хіба дещо знав про
Козаччину. Але так сталося, що в армії зі мною
служив Олександр Бойко, батько якого був ди
сидентом і відсидів 12 років у таборах. У страшний
час 60–70-х рр. минулого
століття таких героїв,
які вірили у вільну Україну і боролися за неї, була
невеличка групка проти
250 млн. величезної імперії. І він мені тоді підпільно почав називати прізвища — Стус, брати Горині,
Сверстюк, Лук’яненко.
А повернувшись із армії

у 1989 р., я раптом
зіткнувся з таким
явищем як модерна українська музика, вільна проза,
а згодом і перший
фестиваль „Червона рута“, потім
завдяки Миколі Рябчуку, який
працював у журналі „Сучасність“,
з’явилися перші
твори Андруховича, Забужко та інше. І тоді до
мене вперше прийшло
усвідомлення, що як сучасний українець я маю
можливість долучитися
до створення модерної
української ідентичності, відтак з Антона я став
Антіном.
Із приходом Кучми
українізація розвернулася в інший бік, і почали

Україні оголошено реальну війну, яка насправді
триває ще з часу, коли вона
почала виборювати незалежність, то з’явилося моє
радикальне альтер-еґо —
Орест Лютий, „хрещеною
мамою“ якого вважаю Ірину Фаріон. Бо коли я зрозумів, що жінка, яка живе
зі мною в один час, може
творити, говорити речі,
які абсолютно співзвучні з моїм станом душі, це
означає, що я не один.
Вважаю, що моє зав
дання — реалізувати якнайбільше різноманітних
проектів, які спонукатимуть людей до мислення
і переосмислення. Так
виникла ідея створити
книгу-альманах „Майдан.
(Р)Еволюція духу“, яку
видали у трьох „іпостасях“ — альманах, каталог

ності (вибрали з-поміж
6 тис. фотографій). Окремо видали тексти і каталог, де зібрана квінтесенція — 50 найкращих фото.
Ці світлини також можна
оглянути на виставці, яка
діє у львівській мерії.
Передовсім потребу
цього проекту відчув через надзвичайно стрімкий інформаційний простір, який наповнюється
новими проблемами, і ми
дуже швидко забуваємо, з чого все починалося, яка матриця лежала
в основі Майдану. Зараз
народжується модерна
українська нація, з новою
ідентифікацією, ментальністю, і саме Майдан
створив новий архетип
модерної української людини, нової волі, нової
якості. Під час Революції
Гідності вдалося відновити головне — довіру
між індивідуумами. Це
був фантастичний злам
пострадянської ментальності та народження

…ми дуже швидко забуваємо, з чого все починалося,
яка матриця лежала в основі Майдану. Зараз народжується
модерна українська нація, з новою ідентифікацією,
ментальністю… І саме цього переродженого українця
так шалено боїться і намагається зруйнувати імперія,
яка знаходиться поруч із нами.
зникати справжні українські творці. В час Помаранчевої революції знову
з’явився Антін Мухарський
і почав запитувати себе:
хто я? звідки і куди йду?
І ці питання реально перевернули моє життя. Тоді,
вже не в юнацький романтичний спосіб, я почав
досліджувати українську
літературу, культуру, традицію і в побуті, а згодом
і на роботі перейшов на
україномовне спілкування. А коли зрозумів, що

та тексти. Це плід чотиримісячної щоденної, а часто й цілодобової роботи.
Тут зібрано понад сорок
есеїв українських філософів, істориків, культурологів, мистецтвознавців,
інтерв’ю з учасниками Революції гідності, оповідан
ня літераторів — Андруховича, Забужко, Жадана,
Карпи, Винничука тощо,
малюнки і поетичний доробок Майдану, а також
дві сотні найкращих фотографій із Революції Гід-

новітньої якості спілкування. І саме цього переродженого українця так
шалено боїться і намагається зруйнувати імперія,
яка знаходиться поруч із
нами. Це дивовижно, що
люди за три місяці зі стану страху, який сковував,
переросли до готовності
боротися, воювати. Тому
не треба чекати пророка,
месію, кожен із нас мусить
сказати: Україна — це я!
Наталія ПАВЛИШИН
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у фокусі

Про війни та інтелектуалів

Н

а цьогорічному Форумі видавців наші й іноземні літератори, науковці намагались окреслити, яким є нинішнє становище України
і як її сприймають у світі, де, на відміну від збройного протистояння
на Донбасі, ведеться війна інформаційна — війна ідеологій та інтерпретацій, пам’ятей і ментальностей.

„Дуже важкий“
розкол Росії
Російських видавництв на Форумі не було, лише кілька письменників, опозиційних до дій
російської влади в Україні, зокрема Людмила Улицька, Лев
Рубінштейн.
— Звичайно, те, що відбулося на Майдані, дуже налякало нашу [російську] владу. Я думаю, що всі дальші події
були продиктовані великою мірою
її страхом перед цими подіями, —
каже Л. Улицька.
За даними російських соціологів,
понад 80 опитаних підтримує дії керівництва РФ. Попри це, як констатує
письменниця, російське суспільство
немонолітне і в ньому відчувається радше тривога, „очікування біди,
чогось страшного“. Такого, „дуже
важкого“, розколу літераторці не доводилося спостерігати ніколи раніше:
лінія „прошила“ чи не кожну сім’ю,
дружні, професійні кола (зокрема
й інтелектуальні); і цей шрам загоїться не скоро. Л. Улицька, яка підписала лист протесту проти дій влади, а 21 вересня збирається на Марш
миру, вважає, що наразі ситуація в самій Росії є „м’якою“, але й не виключає
можливої еміграції. Адже не бачить
потенціалу до позитивних змін у Росії: „відчуття, що найближчим часом
цього не відбудеться“. Україна ж має
„шанс“ (але не гарантію) змінитись.

Українська еволюція
Заходу
Україна — з Євромайданом, війною
на південному-сході — в топ-темах
світових медіа. Якими нас показують закордонні ЗМІ — і якими нас
бачать у світі? На різних дискусійних
майданчиках Форуму констатували:
Захід — різний (до того ж важливо
розрізняти політикум, суспільство,
медіа). Часом, як зауважив Юрій
Прохасько, це межова поляризація
позицій, інколи неглибоке висвіт-

лення подій ЗМІ, що зовсім не сприяє розумінню ситуації в Україні.
Причиною нерозуміння нерідко
може бути брак інформації, незнання контексту, історичного зокрема.
Спробою заповнити одну з „білих
плям“ на Заході є науково-популярна книжка професора Торонтського
університету Пола-Роберта Маґочія
„Крим: наша благословенна земля“.
Під час презентації видання на Форумі історик зауважив: у деяких світових ЗМІ півострів трактували як
частину Росії. У своїй книжці автор
намагається донести до західного читача розуміння, що Крим — історична
земля кримських татар, а не російська
чи навіть слов’янська (під Російською
імперією, а потім СРСР півострів перебував з кінця ХVIII ст. до 1954 року,
а росіяни почали селитись там лише
в ХІХ ст.). Професор каже:
— У 1991 році в умах людей у світі України не існувало. Помалу це
змінювалося, після 91-го, а головно
після Помаранчевої революції… Тепер, у 2014-му, сталася кардинальна
зміна: не тільки в Північній Америці,
але й у Європі зрозуміли, що Україна
є частиною або „проблемою“ Європи.
Та єдина Європа далеко не єдина
щодо України. Наприклад, у польських ЗМІ, за словами журналіста,
письменника Зємовіта Щєрека, панівною є проукраїнська перспектива, що,
однак, не означає, що поляки до кінця
розуміють суть конфлікту (багато хто
вбачає її у розколі українців на тих, які
хочуть до Європи і яких влаштовує
„радянський стиль життя“; при цьому
мало говориться про специфіку регі-

онів). Якщо бачення польських ЗМІ
загалом збігається з позицією тамтешнього політикуму, то скандинавські медіа, на думку Юрія Прохаська,
програють у компетентності своїм
політикам, до прикладу, очільнику
МЗС Швеції Карлові Більдту.
Якщо територіально ближчі до
України держави Європи (від
Скандинавії до Молдови), а також англосаксонський світ нас
послідовно підтримують, а Росію сприймають як агресора, то
бачення старої Європи, зокрема
Франції, Німеччини неодно
значне (інтереси, зокрема економічні, беруть гору), зауважив
американський історик Тімоті
Снайдер під час дискусії „Російськоукраїнська війна і європейські інтелектуали“. Саме в німецькому політикумі (але не серед медіа і громадськості) чи не найбільше „розумільників
Путіна“ („Putin understanders“), готових зрозуміти, виправдати, або, словами Оксани Забужко, „легітимізувати
агресора“.
Та навіть попри програшну позицію України в глобальному інформаційному протистоянні (дієвими
на Заході залишаються нав’язані
Росією стереотипи про „фашистів“
в Україні, небажання українського
сходу йти до Європи і т. д.), за останній рік багато європейців побачило
у Росії загрозу; а у світі послідовно формується табір прихильників
України, каже Т. Снайдер.

Заскочені еліти
„Путін заскочив зненацька не тільки
українське суспільство, але й західні
еліти“, кинувши виклики не лише
для України, вважає О. Забужко. Чи
розуміє світ, що „холодна війна“ не
закінчилась у 1989–91 роках, чи бачить тяглість між путінською Росією й СРСР? Чи розуміє ЄС потребу
в самореформуванні (наприклад,
виробленні механізму виключення
з ЄС країн-членів, які не відповідають базовим принципам Союзу)?
І, зрештою, чи відповідає сучасна
Європа — занепокоєна і глибоко
стурбована, але часом надто гнучка — очікуванням України?..
Підготувала Ірина ШУТКА
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знакова зустріч

„Крим може бути лише у складі України“
М
инулий тиждень був щедрий на гостей та цікаві зустрічі у Політехніці, яка вже багато років
поспіль є партнером Форуму видавців. Зустріч
„ХХ століття і кримськотатарський народ“ із очільником Меджлісу кримськотатарського народу
Рефатом Чубаровим ще раз порушила болючу тему
анексованого Криму та загострила увагу над долею
його корінних мешканців. Зустріч модерував проректор УКУ Мирослав Маринович.

Становище свого народу
у захопленім Криму, де ситуація щораз більше ускладнюється, гість порівняв із
браком повітря, зацитувавши лист однієї активістки:
„тут просто немає повітря,
тут нічим дихати“. Як наголосив лідер кримських
татар, російська влада намагається якомога швидше
зробити все, щоб „легалізувати“ анексію півострова.
— Сьогоднішня ця
псевдовлада вимагає, щоб
кожен, хто живе в Криму,
щодня демонстрував свою
лояльність до неї публічно. Ті, хто відмовляється
від цього, стає об’єктом
пильної уваги зі стеженнями, викликами, допитами,
протоколами, — наголосив
Рефат Чубаров.

Яскравим прикладом
дій окупаційної влади
є шкільні учителі.
— Ті вчителі, які ще
нещодавно розповідали
діткам про державу, про
патріотизм, про чесність
і порядність, сьогодні повинні розповідати їм про
те, що патріотизм — це
любов до Росії, що символ
держави — триколор. Це
одночасне приниження
вчителів і дітей, — зауважив очільник Меджлісу.
Російська влада у „кращих традиціях“ у Криму
створює атмосферу страху
для повного підпорядкування незгодних. У будинках
кримських татар відбуваються постійні обшуки. Це
нагнітання страху, щоб інші
підкорилися до того, як до

них прийдуть. Зі шкіл, університетів, бібліотек вилучають релігійні мусульманські книги як екстреміські.
Зараз міжнародні правозахисні організації визнали українців Криму та
кримських татар як найбільш вразливі групи.
— Окупаційна влада не
терпітиме нікого, зокрема й етнічних росіян, які
висловлюватимуть іншу
позицію щодо офіційної
російської, — поділився
думкою лідер кримських
татар. — Їм не потрібен
Крим туристичний, а мілітарний. Півострову відведено роль військового форпосту, де нарощуватимуть
військову потугу.

Громадські та релігійні
діячі були змушені виїхати
з Криму, відчуваючи потенційну загрозу своїм сім’ям.
Для цього народу кожна
людина, яка виїжджає,
є величезною втратою
(кримських татар у Криму
лише 300 тис. — це результат двохсотлітньої агресії
щодо цього народу з боку
Росії). Півстоліття вони
боролися за повернення
в Крим, і репатріація збіглася з незалежністю України,
тож кримські татари разом
із українцями будували
країну, яку хотіли бачити.
І ось, коли після Революції
Гідності шлях був відкритий, трапилася ця агресія.
Проте, на думку лідера
кримських татар, перебування його народу за межа
ми півострова тимчасове.
— Завдяки Львівщині, яка нас прийняла, ми
маємо шанс зміцнитися.
Для того, щоб за першої ж
можливості повернутися
до Криму, який може бути
виключно у складі України, — підкреслив лідер
кримських татар.

гості університету

„Омріяний край“ кримських татар

Р

оман „Омріяний край“ британської письменниці, журналістки, громадського адвоката в галузі охорони здоров’я Лілі Хайд зібрав у Львівській
політехніці поціновувачів глибинної літератури та тих, хто вболіває за долю
кримськотатарського народу зокрема і Криму загалом. Організував презентацію Міжнародний інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою.

„Омріяний край“ — розповідь маленької дівчинки про життя родини
кримських татар, яка повернулася
до Криму з вигнання в Узбекистані
після падіння СРСР та становлення
незалежної України. Дитячий погляд дозволяє уникнути надмірного
пафосу та показати цікаві особливості життя в українському Криму.
Модерувала презентацію директор МІОК Ірина Ключковська.
Гостями зустрічі були директор видавництва „Дуліби“ Марина Гримич,
донька кримськотатарського по-

літика, віце-прем’єра уряду Криму,
заступника голови Верховної Ради
Криму, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова —
Айше Умерова та голова громадської
ради видавництва „Дуліби“, політичний діяч Ігор Осташ.
Ірина Ключковська наголосила,
що „Омріяний край“ — знакова книга, адже присвячена 70-річчю депортації татар. Тема, яку розвинула Лілі
Хайд — зрозуміла й актуальна для
тих, хто пройшов пекло депортації.
Цей твір повинен застерігати всіх,

а особливо політиків та тих, хто
спроможний впливати на ситуацію
в державі, щоб депортація ніколи
більше не повторилася.
Авторка книги поділилася з присутніми своїми неоднозначними відчуттями радості і суму, бо поява книги
українською мовою збіглася з непростими реаліями у Криму та в Україні.
Видавець Марина Гримич наголосила на особливостях перекладу
зі збереженням екзотичної кримськотатарської культури, які авторка майстерно заклала у свій твір.
На завершення презентації виступив лідер кримських татар, голова
Меджлісу Рефат Чубаров.
Сторінку підготувала
Наталія ПАВЛИШИН
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сад нетанучих скульптур

Палімпсести імпресіоніста
„А я все йду, самотній на землі, як сонце на небі,
і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього“.
Михайло Коцюбинський, „Intermezzo“

К

ожного талановитого автора, як у Старому Завіті — пророка, Бог
дає народові, щоб він голосно „озвучив“ і явив нам якусь часточку нас самих. Часом для того, щоб ми зреклися недобрих рис, а іноді, щоб зрозуміли, яку коштовність у національних генах несемо
крізь усю історію людства. Якщо ж творчість письменника чи поета
трактує чужий народ, то часто може схибити в розумінні. Так сталося і з творчістю Михайла Коцюбинського, якому вчора, 17 вересня,
виповнилося б 150 років від Дня народження.

Перепрочитання
У радянські часи Коцюбинського
вважали за революціонера, а сьогодні дослідники творчості письменника переорієнтувалися на його
естетику та імпресіонізм.
— Коцюбинський не акцентував на ідеології. У душі він не був
революціонером й імпресіоністом, а лише синтетичним імпресіоністом людських настроїв, який
умів написати про соціальне гарно, описуючи суспільні збурення
мовою стихій природи. Імпресія,
а не ідеологія, цікавила письменника в творчості, нікого не агітував він і в приватному житті. Як
свідчення цього — вчинки його
сина Юрія Коцюбинського, затятого більшовика, який допомагав
створювати Червоне козацтво
в Україні. Саме його Сергій Єфремов звинувачував у кривавих
злочинах проти власного народу
і писав, що „він не син свого батька“, — зазначає доцент кафедри
української літератури філологічного факультету ЛНУ ім. Івана
Франка Ростислав Чопик.

Найбільший із
сонцепоклонників
— Багатовікову естафету сонцепоклонства можна прослідкувати
від „Слова о полку Ігоревім“ та „Велесової книги“ до творів сучасних
українських авторів. Михайло Коцюбинський як імпресіоніст зміг
стати надзвичайно потужним резонатором цього явища. Сонце —
одна з дійових осіб імпресіоністичної новели „Intermezzo“, яку літературознавці називають маніфестом
життя Михайла Коцюбинського.
Тут автор молиться до небесного

світила. В італійській новелі „Сон“
він творить собі кохану з природи,
в „золотій рамі її волосся“ легко
можна впізнати сонце… Під час літературних суботників Коцюбинський особисто „благословив“ на
сонцепоклонство молодого Павла
Тичину, який першу свою книжку
назвав „Сонячні кларнети“. Тичина передав естафету Івану Драчеві,
в якого аж п’ять поетичних збірок

містять у назвах тематику сонця.
Перша — „Соняшник“ (1962): квітка-сонцепоклонник, друга — „Протуберанці серця“ (1965), де серце,
як сонце, — центральна частина
організму. А далі — „Сонячний фенікс“, „Сонце і слово“ (1978), „Храм
сонця“ (1988). Перший фантастичний роман в українській літературі — це „Сонячна машина“ Володимира Винниченка, який листувався
з Коцюбинським, був його другом.
У „Марії“ Уласа Самчука небесне
світило рефреном проходить по
всьому твору. „Все п’яний дітвак,
з сонцем у кишені“ — це БогданІгор Антонич. Українці — вічні
сонцепоклонники. Наші предкиязичники за найвище божество обрали Дажбога — бога сонця. Не
страхітливого бога грому, як греки — Зевса чи римляни — Юпітера,

а тепле Сонце, що іноді пече, але
все-таки дає життя всій планеті.
Якщо перший і найбільший імпресіоніст в українській літературі, один
із кращих імпресіоністів європейської літератури, ніде не називає
себе імпресіоністом, то може він
одразу вважав себе сонцепоклонником? — риторично запитує літературознавець.

Мала проза, великі істини
— Ще за життя Коцюбинського Європа відчула ритм модерної доби.
Вже тоді Іван Франко писав, що
„сучасний читач не має часу на
великі прозові твори“. Новела
з-під пера майстра короткої
прози — це те, що коротко, але
потужно висвітлює великі теми.
Маємо розуміти, що імпресіоністи не можуть писати великих
творів, навіть, якщо прагнуть
цього. Михайло Коцюбинський
мав задум створити велику прозу і водночас боявся цього (про
це можна прочитати у його листуванні). Його послідовники
(Михайличенко, Хвильовий, Плужник, Підмогильний та ін.) гідно слідували його естетичним та етичним
ідеалам, але доба повернула в інший бік не з їхньої волі. І Коцюбинський через десятиліття виявився
лакмусовим папірцем змін у свідомості людей. Можна пояснити це
одним прикладом. „Цвітові яблуні“
Коцюбинського присвятив свій твір
„Я (Романтика)“ Микола Хвильовий. Головний герой цієї новели
страждає через те, що він занадто
людина, бо не може вбити матері
заради ідеї. У творі Коцюбинського герой страждав із протилежної
причини: він вважав себе замало
людиною. Це ж на 180° змінився
духовний клімат у суспільстві, —
підсумовує Ростислав Чопик.
Анна ГЕРИЧ
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Хіп-хоп вчить протестувати і боротися
П
ід час Форуму видавців у Львівській політехніці відбулося представлення
монографії професора етномузикології Піттсбурзького університету Адріяни Гельбіґ „Хіп-хоп в Україні: музика, раса та міграція африканців“, яка вже
встигла ввійти до списку найпопулярніших видань найбільшого у світі інтернет-магазину Amazon.

Вплив, який ще
не досліджений
Ніхто достеменно не скаже, коли в Україні почали
з’являтися афроамериканці, з якими пов’язане явище
расизму, формування самовираження темношкірої
расової ідентичності через
музику. Африканці асоціюються для нас із боротьбою
за власну свободу, проти
меншовартості стосовно
інших рас, за право бути
собою і, врешті, за те, щоб
інше оточення навчилося
сприймати їх адекватно.
Ці прояви боротьби відтворює їхня експресивна
культура хіп-хопу. Її і вирішила дослідити Адріяна
Гельбіґ, знана нам як активна українка в Америці,
яка впродовж тижневого
голодування наприкінці
літа намагалася привернути увагу світу до російськоукраїнської війни на Сході.
Над дослідженням афроамериканської музики
авторка працювала сім
років. Для цього вона побувала в тих місцевостях
африканських країн, куди
страшно їздити навіть самим темношкірим. Що ж
спонукало дослідницю взятися за цю тему? Чому її зацікавила саме афроамериканська музична культура?
— Я — американська
українка в другому поколінні. Мої баба й дідо виїхали зі Львівщини по Другій
світовій війні, — розповідає Адріяна Гельбіґ. —
Моя мама мала подорожнє бюро в Америці і дуже
часто їздила з туристами
в Совєтський Союз. І коли
я виросла, то перейняла
від мами це зацікавлення

поїдками вже до України, бо Союз розпався. Мій
тато був музикантом. Так,
власне, антропологія і музика з’єдналися в мені через
етномузикологію. Спершу я почала досліджувати
циганську тематику. Річ
у тому, що коли я почала
дисертацію, то в університеті радили відійти від
теми, яка мені близька.
Тому я не могла досліджувати, наприклад, гуцулів.
Можна бути найкращим
науковцем-музикознавцем, але коли берешся за
тему, яка не цікавить університет, то не маєш жодних шансів її розвинути.
Для наших науковців досліджувати українське — це
ризик, і ми з тим боремося.
— Однак після дослідження ромської культури Ви
взялися за хіп-хоп. Чим це
було зумовлено?
— Річ у тому, що я свою
дисертацію спочатку не
могла опублікувати. Тож
мала час взятися за щось
нове. Тим часом почалася
Помаранчева революція,
з’явилася пісня „Разом нас
багато“, написана в стилі
хіп-хопу. І я почала задумуватися про вплив цього явища на українську культуру.

— Чим, на Вашу думку, зумовлений цей вплив і як він
проявляється?
— Очевидно, причиною
стало прагнення до боротьби, до національного самовираження. Цей
процес розпочався від
початку 90-х років минулого століття і щораз
упевненіше просувається в музичній культурі.
Однак остаточний вплив
африканської культури на
Україну ще не досліджений. Дуже багато фільмів, музики так чи інакше
впливають на українців,
тому вони перебирають
для себе африканські стилі. Інформація доходить
переважно через соцмережі. Нині маємо відкриту
можливість на поєднання
різних культур і виникнення чогось нового.

„Чорнобривці“
в українській
культурі
Під час Помаранчевої
революції пані Адріяна
познайомилася з гуртом
„Чорнобривці“. Зокрема
з його солістом Стівеном
Окурутом (сценічне псевдо — Раста Козак). Він
запросив дослідницю до
Харкова — міста, де народилися „Чорнобривці“.
Харків загалом вважають
місцем народження хіпхопу в Україні, адже саме
тут близько середини
90-х років ХХ століття
було започатковано „соціально свідомий“ хіп-хоп,
який сформувався у колах
українських та африканських студентів. Тут він
виконував функцію жанру
соціального коментуван-

ня та критики, що сприяло
створенню мережі міжрасових та економічних
зв’язків між африканською
та українською молоддю.
Свого часу Стівен інформаційно допомагав
Адріяні Гельбіґ досліджувати хіп-хоп в Україні.
Сьогодні він прибув на
презентацію книжки. Для
нього особисте відкриття
України почалося з навчання у Харківському
авіаційному інституті.
Сьогодні Стівен каже:
— Мій літак тут надовго. Я вивчив українську
культуру, люблю і сприймаю її. Якщо вже живу тут,
то ставлю собі запитання:
„Що я роблю для України?“. Ми створили „Чорнобривці“, бо бачили, що
молодь забуває своє.
Кожна нація має свої
символи боротьби. Для
українців таким символом
є Тарас Шевченко. Саме
тому незабаром пам’ятник
українському борцеві постане на сході Африки,
в Уганді. Стівен Окурут
також мріє про те, щоб
в Африці виникли центри
української культури.
Свого часу Адріяна
Гельбіґ ходила по харківському базарі і вивчала
хіп-хоп в Україні. Тепер
вона видала своє дослідження, яке складається
з п’яти розділів, англійською мовою. Незабаром
монографія побачить світ
українською. Ознайомлення з нею спонукатиме
читача до роздумів про
те, як можна через мистецтво, зокрема через
музику, виражати свою
національну ідентичність
і боротися за власну свободу, а також так представити світові свою культуру, щоб вона не залишила
нікого байдужим.
Ірина МАРТИН
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Час на книжки, який ніяк не настане
m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлини Наталі Яценко

України прочитали за останні три
місяці одну книжку, купило ж ще
менше — 31 . Ці дані — від компанії GFK Ukraine, яка на замовлення
національного оператора зв’язку
„Київстар“ знову провела всеукраїнське дослідження читання книжок, а його результати було оприлюднено й обговорено на Форумі.
Методологія, як і місяць проведення дослідження не змінилися,
часткових змін зазнала тільки його
географія — обмеження в Луганській та Донецькій областях, вибірка
не покриває Крим. Серед нерадісного: частка сімей, які прочитали дітям
за останні три місяці книжки, впала,
тих, хто купує їх, — теж; чим доросліша дитина, тим вона менше читає
книжок; ймовірно, через революційно-воєнні події в країні, у читачів спостерігається відсутність часу
і натхнення до читання книжок,
загалом, люди стали більше брати
книжки з домашньої бібліотеки;
інтернет — конкурент книжці (суттєво зменшилась частка тих, хто не
користується ним, але якщо читачі
шукають там в основному інформацію, то нечитачі надають перевагу
розвагам, зокрема іграм і спілкуванню у соцмережах); дещо негативне
ставлення до україномовної книжки
не змінилося; пошук інформації про
книжкові новинки і купівля книжок
через каталоги зменшилися. Двояко можна сприймати той факт, що
серед книжок, які прочитані, 19 —

це безкоштовно скачані з інтернету,
до того ж на 11  зросла кількість
тих осіб, котрі вважають, що так
скачувати книги є більш вигідно,
ніж купувати.
Позитив: активна суспільна позиція письменників спонукала людей зацікавитись ними і їхніми творами, придбати їх — удвічі зросло
знання про таких авторів, як Жадан,
Забужко, Андрухович; з 3 до 6 
збільшилась частка куплених електронних книг; кожен третій читач
не виявляє мовних преференцій (раніше — кожен п’ятий). Серед жанрів
перше місце посідають детективи,
зріс попит на любовний роман, а також путівники й атласи.
До дослідження було додано ще
деякі запитання, які дали змогу доповнити картину читання. Зокрема,
з’ясувалося, що 13  дорослих читачів читає щодня, а 42 — раз на тиждень, психологічний бар’єр щодо обсягу книжки становить 200 сторінок,
підвищення матеріального достатку
читачі не пов’язують із читанням
книжок, середня вартість книжки
цьогоріч — 49 грн. (торік — 42).
Цікаві факти про читачів і нечитачів: читачі не дуже люблять дивитися телевізор, до читання їх не
треба мотивувати, бо воно є для них
давно виробленою звичкою, а ось нечитачам перейти в категорію читачів заважає лінь (основний чинник),
небажання напружуватись і думати,
а також несформований смак і світогляд — „Донцова набридла, а класику
я не розумію“. Збільшити кількість
читачів, на думку аналітиків
дослідження, можна за допомогою спільного читання
батьків і дітей, зокрема, на
ніч, можливості самостійно
обирати книжку, яка мала би
бути красива і гарно ілюстрована. Відсутність альтернативи розваг і формування
відповідного кола, яке читає,
також сприяли б появі нових
читачів.

Мудра і мирна книга
перемагає
Усупереч не безхмарним
прогнозам щодо майбутнього і теперішнього, традицій-

ний форумівський конкурс „Найкраща книга Форуму видавців-2014“
вкотре показав нам, що гарно виданих і змістовних книг чимало: окрім
двадцятки найкращих, низка книг
отримала спеціальні відзнаки. Зокрема, мале журі „Економічні науки, банківська справа“ відзначило
„Управлінський облік“, який вийшов
друком у видавництві Львівської
політехніки. Персональна відзнака
від голови журі Богдана Моркляника була вручена теж видавництву
Політехніки — за книжку Андрія
Боляновського „Іноземні військові
формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.)“. Найбільше відзнак за високий рівень своїх
новинок отримало „Видавництво
Старого Лева“ — сім разів доводилось виходити Мар’яні Савці або її
чоловікові, щоб отримати їх. Гранпрі ж здобула книга „Сто загадок
Симфосія. Переклад з латинської,
коментарі-есеї Андрія Содомори
(видавництво „Срібне слово“).
— Коли ця книжка готувалася
до друку, закипів Майдан, — розповіла директор видавництва Ірина Лонкевич. — Андрій Содомора
дзвонив і у відчаї казав, що неетично говорити зараз про книжку, відкладімо її. Це дивовижно мудра,
мирна і добра книжка, вона абсолютно протирічить реаліям війни,
в яких ми зараз живемо. Те, що такі
книжки перемагають, має бути для
нас добрим знаком, що мудрість
і ми переможемо.
Наталя ЯЦЕНКО
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палітра

коротко

Художній бік казки

21 вересня вокально-інструментальний гурт командування сухопутних військ США
в Європі проведе концерт
сучасного поп-року у Львові.
Військовий ансамбль перебуватиме у нас через міжнародні військові навчання
„Репід трайдент-2014“, які
відбудуться в Міжнародному центрі миротворчості та
безпеки у Львівській області.
Всіх охочих запрошують на
концерт.

У

„Art-e-Fakt galereЯ“, що на
К. Левицького, 17, до 21 вересня триватиме виставка ілюстрацій „Скарби Старого Лева“.
Поряд із авторськими ляльками
на стінах — графічні роботи,
олійні картини, які передували
появі малюнків у дитячих книжках. І щодня — майстер-класи,
відео-лекції з художниками, які
їх створили.

Цей спец-проект від „Видавництва
Старого Лева“, відкритий у межах
Форуму видавців, презентує ту образотворчу майстерню, без якої кожна
цікава історія, як ось про „Маленьке
левеня і львівську мишку“ (казка Андрія Куркова) чи „Зайці в полі варять
борщ“ (твір Євгена Гуцала), вповні
не відбулась би. На експозиції пред-

ставлено вибрані роботи Катерини та
Володимира Штанків, Ольги Кваші,
Мар’яна Пиріжка, Віолетти Борігард,
Ростислава Попського, Валерії Соколової, Мар’яни Прохасько, Іветти
Ключковської, Дарії Ракової, Анастасії Стефурак, Наталії Гайди, Світлани
Фесенко та ін.
Н. Я.

культурні орієнтири

Латиші у своїх мріях і реаліях
Д
ізнатися про те, що латиші раніше жили
на деревах, згодом перебралися у діжки,
а далі кожен із них обрав свій спосіб життя,
хоч найпоширенішою є модель виживання перелітних птахів, побачити, як ці міфи
втілюються в плакатні образи, можна, побувавши в Музеї етнографії та художнього промислу на виставці художниці Агнесе Буле.
Доповненням до вражень стануть графічні
розповіді виставки Латвійської національної бібліотеки, яку розгорнули поряд.

Агнеса Буле працює в різних жанрах —
живопис, графіка, графічний дизайн,
розпис по шовку, відео та анімація.
Її проект „Латвійські мрії“, розпочатий 1999 року, має не лише художній,
а й соціальний характер — латиші через систему образів мисткині дивляться на себе в минулому, теперішньому
і майбутньому. Ми ж, споглядаючи їх
на квітці, на місяці, у вигляді ялинкової прикраси на ялинковій
гілці, читаючи поетичноміфічні історії під зображеннями, відтворюємо собі
походження, розвиток,
а також частково буденне
життя латвійського народу.
У 2010 році створено фанклуб проекту, а сама експозиція — мобільна.

Колекція „Графічні розповіді —
міжнародні бренди, події і художники в графіці й фотографіях“ сформована на основі оцифрованого образотворчого матеріалу з її фондів.
Фотографії, малюнки, плакати, поштові листівки — десять тематичних
розділів дають змогу поповнити наші
ретроспективні знання про Латвію.
Виставки організовані за сприяння
Посольства Латвійської
Республіки в Україні,
Почесного консульства
Латвійської Республіки
у Львові, а також у рамках проекту „Рига 2014 —
культурна столиця Європи“.
Наталя ЯЦЕНКО

Кінофестиваль „Молодість“
оголосив структуру цьогорічної фестивальної програми
та назвав перших учасників конкурсу. На фестивалі
будуть конкурсні і позаконкурсні програми, зокрема,
поза конкурсом покажуть
нове російське кіно, яке
підтвердить існування іншої
Росії (організатори назвали
програму „Кіно морального
спротиву“). Серед учасників
повнометражного міжнародного конкурсу фільм „Брати.
Остання сповідь“ Вікторії Трофименко, де зіграли львівські
актори Наталка Половинка та
Микола Береза.
У Національному музеї
ім. А. Шептицького — виставка
творів Миколи Кристопчука,
присвячена 80-літтю від дня
народження художника. На
ній представлена символікоалегорична серія живописних
аплікацій „Зелені хрести“,
„Свічник і писанки“, „Чорний
Круг“, іконописна серія та
твори на тему узагальненого
образу Козака Мамая.
Міжнародному театральному
фестивалю „Золотий Лев2014“, який відбуватиметься
у Львові з 27 вересня до 5 жовтня, виповнюється 25 років
з дня заснування. Він пройде
під гаслом „Схід і Захід разом!“.
У програмі фестивалю — вистави театрів із Німеччини,
Білорусі, Грузії, Латвії, Польщі
та України, зокрема, зі Східної
(театри з Луганська створили
нові вистави в підвалах та
бомбосховищах). Карнавальної ходи не буде.
За матеріалами інформагенцій
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Кіно не терпить компромісів
У

вересні відзначаємо День українського кіно. Цього року в календарі українського кінематографа позначені ще дві варті уваги дати — 120 років з дня народження
Олександра Довженка, чиїм іменем названа відома в Україні кіностудія; 105 років
тому з’явилися перші українські художні фільми.

Нині український кінематограф, попри складні часи, все ж розвивається.
Свідченням того є часті кінофестивалі, де можна побачити нові фільми початківців. Про те, чим живе
сьогодні українське кіно, розповідає
Оксана Артеменко — режисер і сценарист, член Національної спілки
кінематографістів України, авторка
драми „Ваня“, комедії „Абонент“,
яку зняла разом зі сестрою, також
режисером і сценаристом Мариною
Артеменко („Абонент“ увійшов до
програми Short Film Corner Каннського кінофестивалю та отримав
спеціальну відзнаку на 25-му кінофестивалі „Кінотавр“), співрежисер
фільмів „Надія“, „Майстер і Маргарита“, „Тімка“. У її доробку — сценарії та синопсиси „Політ над іншими“, „Забув сказати „дякую“, тому
і не помер“, „Харон“, „Шкварка“,
„Клариска“ „Ти хто?“ „Незахищеність“ „Пасха“, „Провідник“ „Такі
щасливі…“.

Відсутність фінансування
спонукає до креативності
— Оксано, то ж яким, на Вашу думку,
є сучасне українське кіно?
— Воно не схоже на будь-яке кіно
іншої епохи. Сьогодні кіно розвивається у кількох напрямках одночасно. З одного боку, йому притаманні сучасні технології, які дозволяють значно спростити процес
виробництва порівняно з плівкою,
на яку знімали ще кілька десятиліть
тому, з іншого — креативність, яка
викликана часто-густо… відсутністю фінансування. Проте є багатомільйонні проекти, своєю чергою,
специфічні за масштабністю сцен,
3D-технологіями, комп’ютерною
графікою.
— Нині українське кіно розвивається,
занепадає чи залишається на місці?
— Важко сказати… Я думаю, воно,
однозначно, змінюється. В який
бік — час покаже. Звичайно, українського кінопродукту не вистачає.
Глядач повинен мати вибір — диви-

тись одне кіно чи інше. Сьогодні цю
прогалину здебільшого заповнюють
фільми з Голлівуду.
— Якого кіно потребує сучасний глядач?
— Комедії. Комедії про себе, про
оточення. На прикладі нашого
останнього фільму „Абонент“ стало
зрозуміло, що саме комедія сьогодні
може піднести дух, бодай якось прикрасити важкі будні держави. Недаремно таке кіно доволі успішне
на фестивалях. Саме з тих міркувань
планую альманах короткометражних комедій „Клієнт“. Також нам потрібні якісні фільми, які підійматимуть український кінематограф до
світового рівня, подібні до фільмів
„Плем’я“ Мирослава Слабошпицького і „Поводир“ Олеся Саніна.
— Якісне кіно — це…
— Кіно, яке змушує думати, викликає емоцію. Це розумне кіно в усіх
його аспектах — в історії, якісних
зйомках, у виборі акторів, роботі
режисера, коли все гармонійно поєднується і цікаво дивитися.

Дотягнутися до максимуму
— Що для Вас як для сценариста і режисера важливе в постановці фільму?
— У кіно немає неважливих речей.
Від кожної дрібниці залежить результат. Кіно не зносить компромісів. Його треба робити або добре,
або не робити зовсім. Для мене важливе все — від історії, героїв сюжету і до вибору реквізиту та проб
гриму. Дуже важливим чинником
є люди, з якими працюєш, — насамперед оператор, художник, композитор, звукорежисер. Урешті, глядач оцінює не роботу, а результат.
І тут важливо, щоб він дивився
фільм як цікаву історію, на якийсь
час поринав у світ героїв, а не оцінював його як продукт кіновиробництва.
— Що Вам допомагає, а що навпаки —
заважає в роботі?

— Допомагає час, у якому живу,
адже саме він диктує теми майбутніх фільмів. А заважає, як і всім режисерам, нестача фінансування. Ця
проблема відтягує час набуття досвіду і вихід на професійний рівень.
Сценаристам бракує сценарних конкурсів і режисерів, які прагнуть працювати з чужими сценаріями.
— Чого можна навчитися у попередників і чого саме Ви вчитеся в них?
— У мене було дуже багато різних
учителів. Від кожного з них я взяла
щось своє. Проте сучасні технології розвиваються настільки стрімко, що на зйомках доводиться багато
чого вчитися самостійно. До того ж,
учителі дають нам основу, теорію.
А знімати не вчить ніхто, цього набути можна тільки самому, на практиці.
— Чи відчуваєте Ви на собі тяжіння поколінь режисерів, сценаристів?
Якщо так, то як і в чому це проявляється?
— Тяжіння не відчуваю. Відчуваю,
що в нас є прірва між старшим поколінням і молодим. Йдеться про
так зване втрачене покоління кінематографістів — тих режисерів, час
яких припав на застій у кінематографі. Мало хто з них втримався на
плаву і досі знімає фільми, більшість
працює на телебаченні чи взагалі
пішла з професії. Це те покоління,
яке мало би бути зараз містком між
старшим поколінням і молоддю.
— Чи маєте приклади до наслідування? Кого саме?
— Гарних режисерів і сценаристів,
операторів і продюсерів достатньо.
Проте я вважаю, що не треба нікого
наслідувати. Треба прагнути досягти максимуму у творчості. Сьогодні
нам потрібно формувати нову українську кінематографію, не схожу на
жодну іншу. Я просто дивлюся на
приклад успішних людей і прагну
дотягтися до них.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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Вертикально:
1. Річка в Європі, на якій стоїть
французьке місто Ліон. 2. Найпопулярніша у світі лялька. 3. Короткий
повчальний вислів. 4. Син Дедала.
5. Засоби догляду за шкірою, волоссям, нігтями. 6. Літак-невидимка,
створений у США. 7. Пристрій, по-

верхня якого поглинає або відбиває випромінювання різних видів
енергії. 9. Наука про спадковість.
10. Давньоримський історик, автор
твору „Аннали“. 12. Посудина для
пиття у вигляді рога. 13. Статуя жінки, що заміняє колону в архітектурі.
20. Одна з двох частин футбольного
матчу. 22. Кінцівка людини. 24. Велика сітка для вилову морської риби.
26. Поверх у внутрішньому приміщенні театру. 27. Лікар-офтальмолог. 28. За демонічними уявленнями
гуцулів, найголовніший чорт, злий
дух. 29. Політичний замах, вбивство. 30. Молодший медичний працівник. 31. Організм, що живе всередині іншого організму і живиться
його тканинами і соками. 32. Тіло,
обмежене вісьмома трикутниками; восьмигранник. 34. Тихе мовлення без участі голосових зв’язок.
37. У кавказців — друг, приятель.
42. Місця у театрі, розташовані напівкруглими уступами за партером.
43. Держава, що збройно втручається у внутрішні справи іншої держави; агресор, загарбник. 45. Велика
ріка в Західній Європі, що впадає
у Північне море. 47. Фахівець, що
вивчає риб. 49. Склепіння у формі

дуги. 51. Столиця Південної Кореї.
53. Аеропорт Парижа. 55. Спортивна командна гра з шайбою на льодовому майданчику. 56. Військова
розвідка і контррозвідка Німеччини у першій половині ХХ ст. 57. Районний центр Чернігівської області, розташований на берегах річки
Остер. 58. Високий чоловічий голос.
60. Зосередження думки на якомусь
об’єкті. 61. Пакувальна тонка стрічка з липким шаром. 63.Японський
концерн з виробництва електроніки. 65. Винахідник саксофона.
Склала Христина ВЕСЕЛА

К

О

Л
Е

Відповіді на сканворд,
опублікований у числі 25

Горизонтально:
6. Відомий французький дослідник Світового океану, винахідник
акваланга. 8. Хімічний елемент,
інертний газ. 11. Столярний клей.
14. Напій давньогрецьких богів,
що давав їм вічну молодість і безсмертя. 15. Почуття скривдженого. 16. Окремий епізод театральної
вистави. 17. Сума або різниця двох
алгебраїчних виразів; двочлен.
18. Оратор і вчитель красномовства
у стародавній Греції і Римі. 19. Всесвітньо відоме італійське вино з винограду Москато Б’янко. 21. Гори у
Південній Америці. 23. Особа, що
складає іспити в університеті, не
навчаючись у ньому. 25. Королева
квітів. 27. Сорок четвертий президент США. 30. Відома давньогрецька поетеса. 33. Сільське поселення
в Середній Азії, на Кавказі. 35. Зелений покрив землі. 36. Водоспад,
що спадає уступами. 38. Українська
повстанська армія. 39. Біологічна
істота, яка наділена свідомістю і
мовою; особа, індивід. 40. Струнний музичний інструмент. 41. Найбільша ріка Пакистану. 44. Рядовий
у військовому флоті. 46. Надруковане оголошення про концерт, виставу, яке вивішують на видному
місці. 48. Міфічний крилатий вогнедишний змій. 50. Слова до музичного твору. 52. Обертова частина
електричного двигуна. 54. Сукупність машин, механізмів, приладів
для певної галузі. 57. Амонієва сіль
соляної кислоти; хлорид амонію.
59. Ведмідь, найкращий друг Мауглі. 61. Фінансовий центр Лондона.
62. Український композитор, автор
опери „Катерина“. 64. Спеціально
обладнане житло бджіл. 65. Єдина
зоря Сонячної системи. 66. Головна
героїня балету „Лебедине озеро“.
67. Розділ фізики, що вивчає світло.
68. Адміністративно-територіальна
одиниця в Україні. 69. Різновид викопного вугілля; чорний бурштин.
70. Міра ваги коштовних каменів.
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експрес-оголошення

МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки щиросердечно вітає із 50-річчям завідувача
кафедри професора

Наталію Іванівну
ЧУХРАЙ.
Бажаємо міцного здоров’я, наснаги в роботі, підкорення високих
наукових вершин, радості від дітей, поваги від колег, аспірантів та
студентів, всеохоплюючої любові. Залишайтеся, дорога ювілярко, віч
но молодою, життєрадісною, усміхненою та доброзичливою, як Ви є.
Ваша постійна робота над собою та на благо кафедри надихає нас до
наполегливої праці під Вашим чуйним керівництвом.

ОГОЛОШЕННЯ
15 вересня 2014 року почався процес звітів та виборів у первинній
профспілковій організації працівників Львівської політехніки. Із зміною регламенту виборів, пов’язаною з намаганням демократизувати
цей процес, на першому етапі відбувається висунення кандидатур на
посади голів профбюро підрозділів та голови профкому університету.
Всіх членів профспілки, які хочуть взяти участь у виборах на заміщення
цих посад як претенденти, просимо звертатися в профбюро своїх підрозділів і в організаційну комісію профкому до 30 вересня 2014 року
щодо реєстрації кандидатур.

Графік проведення виборів:
• 15 вересня — 30 вересня 2014 року — висунення та реєстрація кандидатур на голову профбюро та голову профкому;
• 1 жовтня — 4 жовтня 2014 року — підготовка бюлетенів та підготовка зборів у профгрупах;
• 6 жовтня — 31 жовтня 2014 року — проведення звітів і виборів
у профспілкових групах;
• 3 листопада — 26 грудня 2014 року — проведення профспілкових
зборів і конференцій у структурних підрозділах. Вибори профбюро підрозділів та делегатів на звітно-виборну конференцію
університету;
• 11 березня 2015 року — звітно-виборна конференція університету.

Вважати недійсними втрачені документи:
диплом ВК № 36019759, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кавалерідзе Миколи
Сергійовича;
додаток до диплому 12ВП № 782032, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Мачуліна Олександра Сергійовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Дзундзи Анастасії Ярославівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вишневської Софії Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Плейзора Владислава
Дмитровича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Карачевцевої Вікторії
Валеріївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Волоховської Олени Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Данило Оксани Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Білої Лілії Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Товстиги Святослава Миколайовича;
студентський квиток № 08941747, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Євлах Вікторії
Сергіївни.
Колектив кафедри електронних обчислювальних машин ІКТА Національного університету „Львівська політехніка“ з сумом сповіщає, що після важкої хвороби у віці 58 років пішов з життя провідний спеціаліст кафедри ЕОМ
Юрій Володимирович
Багриновський
і висловлює щирі співчуття рідним
та близьким покійного.
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