освітній студентський тижневик
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Сонячне затемнення було!
Ми бачили на власні очі!
Політолог
Ярина Турчин про
особливості інтеграції
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Іванка Воткін:
на прабатьківщину —
по рідну мову
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Сміються не лише
дурні. 1 квітня —
День сміху
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Де і яким має бути пам’ятник Андрею Шептицькому?
Ще на початку 1990-х йшлося
про те, що у Львові має постати пам’ятник Митрополитові
Андрею Шептицькому — видатному провіднику УГКЦ, меценату і непересічній людині.
Врешті, пам’ятник вирішили
встановити до 150-річчя від
дня народження Митрополита, що припадає на 29 липня
цього року. Після конкурсу на
кращу концептуальну ідею
пам’ятника затвердили проект авторства архітекторів
Ігоря Кузьмака та Михайла
Федика. Відповідно до нього,
перед Собором св. Юра мав би
постати скульптурний образ
предстоятеля УГКЦ, виконаний
у 1930-х скульптором Андрієм
Коверком. Крім цього, проект
передбачає реконструкцію
скверу св. Юра. Йдеться і про
перекриття вулиці Озаркевича
та прокладання дороги вздовж
3-го навчального корпусу
і студентської бібліотеки Політехніки і відповідно — вирубку
багатьох дерев у сквері св.
Юра, що його у 1897 році заклав
Арнольд Рьорінг і де є понад
200 дерев і кущів 50 порід.
Проти реконструкції або ж, як
дехто каже, перебудови скверу, знищення дерев і використання на реалізацію проекту
запланованих 32 млн. грн.
виступила ініціатива „Врятуй
сквер святого Юра“.
Всі сторони єдині в прагненні гідно вшанувати пам’ять
Митрополита (просто по-різному бачать, яким і де має бути
пам’ятник). Тож після заочних дискусій сіли за круглий
стіл, створили Робочу групу
з питання перебудови площі
св. Юра. Через діалог і у спів
праці з експертами представники Львівської міськради,
Курії УГКЦ, авторів проекту,
мешканців прилеглих вулиць,
активістів Політехніки (Степан
Тупісь, Богдан Мокляник) мають напрацювати узгоджений
варіант концепції містобудівного вирішення громадського
простору площі св. Юра й ініціювати звернення до ЛМР щодо
проведення по ньому громадських слухань.

Ліля Руденко, студентка магістратури Інституту
архітектури Львівської політехніки:

„Мене хвилює це питання“
Мене турбує це питання. Я підтримую встановлення пам’ятника, але пропонований проект мені не подобається, і я проти витрачання великої суми грошей на його втілення. Щодо
пам’ятника: у нас чомусь прагнуть до масивності. Але ж міра
вшанування постаті від розмірів пам’ятника не залежить.
І біля нього необов’язково все довкола заливати бетоном і обкладати плиткою, краще зробити, аби була користь для людей. Хотілось би, щоб до всіх цих
процесів долучалось більше студентів, тих, хто знає про світові тенденції.
Отець Юрій Остапюк, голова Центру студентського
капеланства, капелан Львівської політехніки:

„Великій людині пам’ятник має бути
в належному місці“
Пам’ятник Митрополитові має стояти, бо це є велика постать
для Церкви і суспільства, особливо для тих, кому він допомагав (пригадаймо сиріт, євреїв). Місце, де планують звести
пам’ятник — на площі перед собором св. Юра — теж вважаю
доречним, хоча знаю, що навколо цього є багато дискусій (треба чи не треба вирубувати дерева, переносити дороги, великі чи невеликі кошти і т. д.).
Я думаю, що це якраз добра нагода оновити площу, адже сквер не є належно
прибраний і доглянутий.
Данило Цьвок, заступник голови Колегії та профкому
студентів і аспірантів Львівської політехніки:

„Пам’ятнику бути, а сквер зберегти“
Я можу озвучити три позиції студентського самоврядування, які репрезентує наша Колегія і профком. Перше:
пам’ятник у Львові має бути обов’язково, бо Митрополит
Шептицький зробив дуже багато для української культури
і суспільства. Друге: не треба переплітати питання реконструкції скверу і дороги з питанням вшанування постаті Шептицького —
тоді починаються спекуляції. Третє: сквер є важливий для мешканців Львова:
там гуляють батьки з дітьми, проводять час студенти. Цю частинку нашого
міста треба зберегти цілісною, в теперішньому вигляді, але, зрозуміло, відновити, впорядкувати її.
Галина Лукомська, здобувач кафедри архітектурного
проектування Львівської політехніки:

„Запропонований проект мені
подобається, але…“
Свого часу я ознайомлювалась з конкурсними проектами.
Запропонований проект мені подобається тим, що він сучасний. Якщо встановлювати пам’ятник і робити велику площу
для зібрань на свята, релігійні події (а це, наскільки знаю,
було побажання Церкви), то інших варіантів, аніж забрати дорогу й вирубати
частину дерев у сквері, — немає. Але водночас нова дорога попід Політехнікою „забере“ у студентів частину площі, де вони проводять час, перекриє їм
доступ до скверу. Також я проти нищення скверу, вирубування дерев.
Опитувала і міркувала Ірина ШУТКА
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звіти і вибори

„Нам не соромно озирнутися в минуле“

П

рофспілкову організацію
працівників Львівської політехніки знову очолив колишній
її голова Володимир Гайдук.

У своєму звіті на ХLI звітно-виборній конференції Володимир Гайдук
відзначив, що впродовж звітного періоду всі структури первинної профспілкової організації працівників університету скеровували свою роботу
на захист правових, економічних та
соціально-побутових інтересів членів
профспілки. Окрім цього, профспілка активно долучалася до політичних
подій в Україні під час всенародної
Революції Гідності у Львові і Києві,
до усунення від влади профспілкових
корупціонерів у місті й столиці, надавала посильну фінансову допомогу захисникам цілісності України від
посягань сепаратистів та російського
агресора, волонтерам, на відбудову
будинку профспілок, НОТ „Політехнік-2“ у Славську, на ремонтні роботи
НОТ „Політехнік-4“ у Зозулях, допомагала сім’ям учасників АТО. Тож, як
відзначив Володимир Григорович,
„нам не соромно сьогодні озирнутися в минуле“, а попри це, доповідач
відзначив, що не все заплановане вдалося зробити. Зокрема, це стосується встановлення адресних табличок
на будівлях корпусів, забезпечення

житлом працівників університету,
поліпшення умов проживання спілчан, захисту прав членів профспілки,
різні соціальні питання. Як було відзначено, профспілка має повернути
собі втрачену довіру, особливо серед
молодих працівників, адже „суспільство готове до змін, тож цим шансом
для серйозного всебічного оновлення
треба скористатися і профспілкам“.
В обговоренні звітних доповідей
голови профкому і ревізійної комісії взяли участь голови профспілок
ІТРЕ Роман Колодій, ІХХТ — Людмила Баб’як, ІНЕМ — Богдан Іличок,
ІГСН — Галина Олексів, голова оргкомісії профкому працівників Іван
Паралюх.
Делегати конференції з великим
зацікавленням вислухали виступ ректора Політехніки Юрія Бобала, який
порадив присутнім уважніше читати
Колективну угоду, коли виникають
суперечливі питання щодо додаткових відпусток за особливі умови
праці, звернув увагу на проблеми,
які виникають стосовно кошторису
університету, плати комунальних
послуг через підвищення цін тощо.
Ректор запевнив, що цього року університет регулярно виплачуватиме
зарплати, стипендії та надбавки до
посадових окладів, хоча Закон „Про
вищу освіту“ передбачає значно мен-

ші їх суми (лише у 2018 році вони
мали б вийти на той рівень, який
нині отримують викладачі). Ректор
докладно зупинився на проблемах,
планах і завданнях, які стоять перед
політехніками, вичерпно відповів
на запитання делегатів і запросив
активніше спілкуватися з ним через
електронну приймальну ректора.
Голова Львівської обласної ради
профспілки працівників освіти і науки,
член Президії Центрального комітету
профспілок Марія Яцейко подякувала
політехнікам за тісну співпрацю і вручила найвищі галузеві нагороди — нагрудний знак „Заслужений працівник
профспілки працівників освіти і науки України“— спілчанам Михайлові Олійнику та Михайлові Лазорику,
а групі активних спілчан — почесні
грамоти галузевої профспілки, грамоти об’єднаних профспілок Львівщини, обласної профспілки працівників
освіти і науки. Окрему подяку отримав
і профком університету.
Делегати конференції обрали новий склад профкому і ревізійної комісії університету, делегатів на обласну
конференцію галузевої профспілки,
рекомендували кандидатури політехніків у члени обласної галузевої
профспілки і її ревізійної комісії.
Катерина ГРЕЧИН

фотофакт

толока

Сонячне затемнення було!
Ми бачили на власні очі!

Студенти прибрали
біля гуртожитків

20

У

березня, близько 12 години дня, політехніки влаштували собі стихійний флешмоб: десятки студентів та
викладачів вийшли на сходи головного корпусу університету, щоб спостерігати сонячне затемнення.

Але через що дивитися знали не всі. Тому рідко хто мав зі собою
затемнене над свічкою скло. Більшість молодих людей намагалися
зафіксувати рідкісне астрономічне явище, фотографуючи сонце
смартфонами; ще хтось заглядав через темні окуляри або випозичав
на кілька секунд наше, редакційне, затемнене скло. В один із найголовніших моментів сонце закрила хмара, тож побачити світило,
напівзакрите Місяцем, можна було неозброєним оком.
А. Г.

29 березня о 3 годині ночі переходимо на літній час —
стрілки годинника переводимо на годину вперед.

продовж минулого тижня студенти, які
мешкають у гуртожитках Львівської
політехніки, наводили лад на території
Студмістечка.
Здебільшого до толоки залучали першокурсників, але допомагали прибирати також
і всі небайдужі. Також у такий спосіб мали
можливість „спокутувати“ свої штрафні
бали ті студенти, які так чи інакше порушили правила проживання у гуртожитках.
Такі масштабні прибирання території
Студмістечка студенти-політехніки організовують двічі на рік — перед Великоднем та
восени.
Н. П.
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науковий семінар

Чи ефективна енергоощадність,
можуть сказати метрологи
У
нинішню, перехідну добу
світової енергетичної революції надважливими є питання
обліку і контролю використання енергії: задля економії, —
тієї, яку використовуємо з традиційних носіїв; задля оцінки
ефективності нових розробок, — тієї, яку отримуємо
з альтернативних джерел. На
найважливіших регіональних
аспектах цієї тематики увагу
науковців та представників
метрологічної галузі зосередив
науково-практичний семінар
„Метрологічне забезпечення
енергоощадних технологій на
об’єктах теплопостачання“,
який відбувся у Політехніці
18 березня.

Зустріч ініціювали й організували
Інститут комп’ютерних технологій,
автоматики та метрології Львівської політехніки та створений при
ньому орган зі сертифікації послуг
„ЛьвівПОЛІСЕРТ“.
— У ситуації, яка складається
в Україні, дуже важливо об’єднати
науку з виробництвом. Очевидно,

що перед нами вже сьогодні стоять завдання, які маємо вирішувати
негайно. Тож головна мета нашого
семінару: сприяти масовому впровадженню енергоощадних технологій у комунальне господарство
та промисловість. Саме це є одним
із важливих чинників досягнення енергетичної безпеки нашої
держави, — сказав під час вітального слова директор ІКТА доцент
Микола Микийчук.
Наразі на одиницю виробленої
продукції українські підприємства
витрачають занадто багато енергії,
суттєво відстаючи від розвинених
країн світу. Крім сприяння розвитку
альтернативної енергетики, одним
із способів зменшити використання традиційних енергоресурсів є їх
економія. Метрологічною атестацією вимірювальних та управляючих
систем, а також об’єктів теплопостачання займається львівське ДП „Науково-дослiдний iнститут метрологiї вимiрювальних i управляючих
систем“ (ДП НДI „Система“). Його
директор Василь Паракуда, разом
із фахівцями установи, також узяли
участь у семінарі.

Серед тем, які були порушені
у доповідях присутніх: „Проблеми
обліку теплової енергії в багатоквартирних будинках та шляхи їх вирішення“, „Забезпечення стабільності
теплолічильників в умовах експлуатації“, „Екологічні аспекти теплопостачання населених пунктів України“, „Спортивна метрологія“, „Тепловізійний моніторинг тепловтрат
споживачів теплової енергії“ тощо.
Загалом у семінарі взяли участь
понад 20 науковців-метрологів та
представників галузі.
Про проект, який полягав у встановленні вітчизняних геліоситем
для вокзальної станції Трускавця,
розповів директор ОСП „ЛьвівПОЛІСЕРТ“ Роман Дяк. Йдеться про те,
що, на прохання управління залізниці, науковці ІКТА долучилися до удосконалення системи водопостачання
приміщення, а саме — здійснили всі
необхідні обчислення та запроектували встановлення сонячних колекторів, що уможливили для залізничної станції обігрів води за рахунок
випромінювання сонця.
Анна ГЕРИЧ

еколекція

Міста мають змінитися. І села теж

У

межах Всеукраїнського екологічного форуму „Екодім 2015“. Сучасні технології для комфортного майбутнього“ 20 березня у Львівській політехніці відбулася лекція керівника клубу прикладної екології Андрія Бобровицького. Гість акцентував увагу на проблемах екології в будівництві та запропонував шляхи їх вирішення.

Назвавши небезпеки, які приховують у собі сучасні металічні й пінопластові будівельні матеріали, лектор
розповів про способи будівництва
з альтернативних матеріалів, таких
як глина, саман, земля, дерево, солома й очерет.
— Якщо ви хочете, щоб сучасне місто було екологічним та зручним, найвища споруда має мати не
більше п’яти поверхів. Міста мають
змінитися. Особливу увагу варто
звернути на будівництво з дерев’яних конструкцій. На Заході з дерева

будують навіть 5–6 поверхові споруди, — каже Андрій Бобровицький.
Почувши про глиняні або саманні будинки, не варто уявляти старі
українські хати-мазанки. Основною
помилкою наших предків було те, що
таке житло вони споруджували без
фундаменту, тому воно руйнувалося через 50–60 років. Натомість
в Австрії подібні будинки, але з фундаментами, будували ще 500 років
тому. Багато з них стоять донині.
Під час лекції гість також продемонстрував сучасні архітектурні

рішення для екобудинків, а серед
переваг будівельних екоматеріалів
назвав не тільки економію грошей на
їх придбання, а й енергоощадність
на всіх етапах (від видобування або
виготовлення — до утилізації).
20–21 березня у приміщенні
львівського Центру творчості дітей та юнацтва „Галичина“ Андрій
Бобровицький провів також семінар
на тему екобудівництва. А завершальною подією Всеукраїнського
екофоруму стане однойменна конференція, яка відбудеться у Києві
28 березня. Також у межах програми
триває конкурс архітектурних проектів для студентів, професіоналів
і аматорів із призовим фондом 21 тисяча гривень.
Анна ГЕРИЧ
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Інтеграція — інструмент, яким треба
скористатися правильно

„Ч

и може Україна залишатися осторонь інтеграційних процесів? В умовах глобалізації
і нинішньої ситуації, тобто ситуації зовнішньої
агресії, це неможливо“, — аргументує директор
Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, політолог Ярина Турчин (на
світлині). Про особливості інтеграції говоритимуть 23–24 квітня на міжнародній науково-практичній конференції „Міжнародні інтеграційні
процеси: історичний досвід, сучасні виклики та
перспективи“.

Науково-аналітичний
центр політичних досліджень „Вектор“ і кафедра
політології та міжнародних відносин Політехніки
очікують на учасників конференції з Естонії, Болгарії, Польщі та інших країн.
Професор кафедри ПМВ
Я. Турчин розповідає:
— Інтеграція — процес, який почав розвиватись у другій половині
ХХ ст., і нині можемо говорити про кілька великих інтеграційних ядер,
розташованих у Європі,
Америці, країнах Азії.
Найпотужнішим, безперечно, є Європейський
Союз. Основною метою

нині є повноправними
членами ЄС. Так, до прикладу, Польща демонструє значні результати,
вміло реалізовуючи в межах євроспільноти свій
національний інтерес.
Водночас поляки відкриті, готові поділитися досвідом. Власне, сама ідея
конференції з’явилася
у спілкуванні з колегами
з Польщі та Прибалтики
під час попередніх заходів, які організовував
„Вектор“.
На конференції акцентують увагу на проблемах,
без врегулювання яких інтеграція України не буде
швидкою і результатив-

тичні, економічні, а й про
соціокультурні аспекти.
Не оминуть увагою й внутрішню ситуацію в ЄС, де
щодо українського питання й інтеграційних амбіцій України немає одностайної позиції (згадаймо
заяви високопосадовців
Чехії чи Угорщини).
До зустрічі запросили не тільки науковців,
а й практиків, політиків. Серед запрошених,
наприклад, викладач
Політехніки, нині депутат ВРУ (і член комітету

Ярина Турчин: „Нині євроінтеграція для України — чи
не єдиний спосіб модернізувати економіку, посилити
демократичні цінності, а приєднання до НАТО — це
убезпечити себе у військово-політичному сенсі.“
нашої конференції є ознайомитися із сучасними
інтеграційними процесами, вивчити й адаптувати для себе досвід
інших країн, адже Україна задекларувала своїм
основним зовнішньополітичним вектором входження до ЄС, а також
(для гарантування своєї безпеки) — у НАТО.
Тому для нас актуальним
і корисним є досвід пострадянських країн, які

ною. Це зовнішня агресія РФ, ситуація на сході
й у Криму, а також корупція, що „є головним гальмом демократичних перетворень й економічного
розвитку нашої держави“.
Заторкнуть і такі теми, як
формування національної та європейської ідентичності, регіональна інтеграція (адже Львівщина
є частиною Карпатського
єврорегіону). Тобто йтиметься не лише про полі-

з питань євроінтеграції)
Оксана Юринець, представник МЗС у Львові В’ячеслав Войнаровський.
Максимально залучають
і студентів, бо важливо,
щоб „кожен зрозумів суть
інтеграційного процесу
і повною мірою усвідомив свою роль у ньому“.
„Вектор“ намагається
створити для студентів
умови, в яких вони могли б реалізовувати свої
знання — через ана-

ліз актуальних проблем
і пошук механізмів їх
вирішення, наголошує
доцент кафедри ПМВ
Олександр Горбач.
Напрацьовані під час
зустрічі рекомендації планують надіслати до ВРУ,
Кабміну, Адміністрації
Президента, МОН, де,
сподіваються політехніки,
їх візьмуть до уваги. Але,
як наголошує директор
ІГСН, євроінтеграція не
є запорукою неодмінного
успіху, а лише інструментом, яким треба вміло скористатися:
— Звичайно, є побоювання, але нині євроінтеграція для України —
чи не єдиний спосіб модернізувати економіку,
посилити демократичні
цінності, а приєднання
до НАТО — це убезпечити себе у військово-політичному сенсі, а, власне,
зберегти державність, бо
базові норми міжнародного права, як бачимо, деякі
країни просто нівелюють.
Саме навколо інтеграційної ідеї може і повинен
згуртуватися наш народ.
Романо Проді дуже влучно написав: “Жоден лідер
і жоден народ не можуть
самі подолати минуле і будувати майбутнє. Однак це
досяжно для європейських
народів і урядів у співпраці. Для цього потрібна
спільна Європа: поодинці
ми не спроможні знайти
новий шлях. Поодинці
ми не вміємо упоратися
навіть з елементарними
проблемами сьогодення,
найбільша серед яких —
стосунки з народами-сусідами, для яких ми служимо
прикладом, будуючи власну політичну й економічну прийдешність“.
Ірина ШУТКА
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коротко

П

обачити свою прабатьківщину та
вивчити українську мову — з такою
метою їдуть молоді діаспоряни
в Україну. Львівська політехніка
вже не раз допомагала вихідцям із
України, предки яких колись давно
у пошуках кращої долі покинули
рідну землю та виїхали до Канади,
повертатися до рідних джерел. Іванка
Воткін, студентка з Манітобського
університету (Вінніпег, Канада)
з лютого цього року вчиться в Інституті
гуманітарних та соціальних наук. Тут
вона вивчає українську та німецьку
мови

На прабатьківщину —
по рідну мову
— Українська мова — моя перша
мова. Мій дід — виходець із України, тож був надзвичайно щасливий,
коли я сказала, що хочу поїхати сюди
і вивчати мову. Мені дуже цікаво, мої
викладачі — чудові люди. В Україні
я вже вдруге: спершу протягом літнього семестру (5 тижнів) навчалася
в Києво-Могилянській академії, а тепер вирішила досконаліше вивчити
українську мову тут, у Львівській
політехніці, — розповіла канадська
студентка Іванка. — Тут досить високий рівень навчання. Викладачів
можна запитувати будь-що про історію, походження слів тощо, і завжди
буде компетентна відповідь, тоді як
у Канаді нема можливості стільки
дізнатися від викладачів.
У Львові дівчина перебуває за
програмою обміну між Львівською
політехнікою та Манітобським університетом (діє з 2009 року). Студентка побувала в багатьох країнах
світу, зокрема країнах Європи та
Австралії.
— Спершу дуже переживали
через війну на східній території.
Та я вже одного разу була у Львові, мені дуже сподобалося, знала,
що тут дуже гарно, привітні люди.
Мої батьки звикли, що я багато подорожую і знають, що дбаю про
свою безпеку. Тут мені спокійно,
тим більше, що близько до Польщі,
а там, як і в різних країнах Європи,
в мене багато друзів, знайомих,
тож у разі загрози, зможу поїхати
туди, — додала студентка. — Моя

родина дуже щаслива, що я тут навчаюся, бо зможемо практикувати
українську мову. Це останній семестр навчання, уже в червні повертаюся додому. Тож хотіла би
мати змогу більше спілкуватися.
Адже вдома, в Канаді, ми говоримо старою мовою. За час навчання
я довідалася, що й граматика різниться. Багато слів, які ми вживаємо, тут вже не використовують.
Коли я спілкуюся зі своїми колегами-студентами тут, то часто кажуть, що я говорю як їхня бабуся.
Також, як розповіла моя співрозмовниця, у Канаді цілком інша
система освіти, ніж тут: можна
вчитися і працювати; Іванка, наприклад, у навчанні робила великі
перерви, бо багато подорожувала.
Останній рік влітку вчилася в Німеччині, потім в Австралії. Вразив
дівчину і зовнішній вигляд українських студентів: „Тут молодь дуже
гарно одягається. В Канаді студенти
часом ходять вбрані так, ніби щойно прокинулися і в піжамі пішли
в університет“.
Окрім навчання студентка долучилася до роботи центру військово-патріотичного виховання „Галичина“. Там дівчина допомагає дітям
(13–15 років) практикувати англійську мову. Тож є подвійна користь:
Іванка вчить дітей англійської,
а вони їй допомагають опановувати
українську мову.
Наталія ПАВЛИШИН

Україна — на „Горизонті 2020“.
20 березня Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт і Комісар
з досліджень, науки та інновацій
Європейського Союзу Карлос
Моедас підписали Угоду між
Україною і ЄС про участь України
у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій
„Горизонт 2020“. Україна зможе
скористатися всіма перевагами
програми на рівні організацій
з країн ЄС. Наші науковці матимуть можливість подавати
заявки для участі в програмах
мобільності й отримувати стипендії, а університети, дослідницькі інститути — налагоджувати зв’язки з партнерами у Європі,
претендувати на гранти від Європейської дослідницької ради.
Завдяки „Горизонту“ Україна
ввійшла до 11 країн — ключових
стратегічних партнерів ЄС.
„Репетиція“ ЗНО. У суботу відбулось пробне тестування з української мови і літератури. Це для
абітурієнтів можливість ознайомитися з процедурою проведення ЗНО 2015 року. 28 березня
відбудуться пробні тестування
з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії,
а також з іноземних мов. Для
участі в основній сесії ЗНО зареєстровано майже 289 тис. осіб.
З цього року результати ЗНО
визначатимуть за допомогою порогового бала „склав/не склав“.
Хто не подолає пороговий бал,
не зможе вступати у виш цьогоріч, а результати тих, хто його
подолає, будуть визначені за
рейтинговою шкалою від 100 до
200 балів.
Вишеградська літня школа-2015 пропонує 5 стипендій для України. Йдеться
про студентів, випускників,
аспірантів, молодих фахівців.
Мета школи — поглиблювати
знання серед молоді з країн
Центральної та Східної Європи
щодо регіональних і глобальних
проблем, усувати стереотипи тощо. Школа проходитиме
5–18 липня. Зареєструватися
і заповнити он-лайн заявку
треба до 31 березня. Більше на
visegradsummerschool.org.
За матеріалами інформагенцій
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замість квітів на могилу

Роман Кучер і Львівська політехніка

Ч

лени хімічної комісії НТШ 12 березня провели конференцію, присвячену 90-ій річниці від дня народження академіка АН УРСР, доктора хімічних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки
і техніки, видатного українського вченого професора Романа Володимировича Кучера, ім’я якого увійшло у список 120 європейських творців хімії, складеного Федерацією європейських хімічних товариств,
одного з тих, хто долучився до активного відновлення діяльності
Наукового товариства ім. Шевченка.

Вступне слово виголосив голова хімічної комісії Ярослав Каличак. Спогадами про академіка, його наукові
досягнення поділилися голова НТШ
Роман Кушнір, члени хімічної комісії, колеги та учні — наукові співробітники Мирослава Ковбуз (Франковий університет), Олександр Покуца, Олена Карпенко, професор
Йосиф Опейда (Інститут геології
і геохімії горючих копалин) та директор ІХХТ Львівської політехніки
Йосип Ятчишин.
Роман Володимирович закінчив
Львівський університет ім. І. Франка,
там і розпочав свій трудовий шлях.
Потім доля закинула його у Борислав.
Після захисту докторської дисертації
повернувся до Франкового університету. Коли ж переїхав у Донецьк,
організував в Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії відділення фізико-органічної хімії Академії Наук (нині, через війну на сході
України, інститут перестав функціонувати, а окремі його співробітники
перебралися на роботу до львівського
інституту). На початку вісімдесятих
знову повернувся до Львова й очолив
кафедру технології нафти та нафтохімічного синтезу Львівського політехнічного інституту.
— Це був перший академік, якого запросили на роботу до Політехніки, — розповідає директор ІХХТ
Львівської політехніки професор
Йосип Ятчишин. — На той час
у його доробку було понад 270 наукових праць, 11 авторських свідоцтв,
3 монографії, 44 кандидати наук, він
був науковим консультантом двох
докторантів. Роман Володимирович вразив нас своєю надзвичайною
скромністю, дружелюбністю, людяністю, чесністю, порядністю, добротою. Пригадую, коли на Вченій
раді інституту його запитали, як він
керуватиме кафедрою, Роман Володимирович відповів, що має на меті
лише допомагати колективу: в жод-

ному разі не буде заважати йому і не
нав’язуватиме своєї волі. І це були не
просто слова.
З його приходом активізувалася наукова й організаційна робота: було підписано нові договори,
відкрито нові напрями наукових
досліджень, збільшилася кількість
наукових публікацій, активізувала
свою роботу спеціалізована рада
із захисту дисертацій, на кафедрі
стажувалися науковці інших вишів
України, а політехніки брали активну участь у наукових, науково-технічних конференціях, міжнародних
симпозіумах, наукових семінарах,
було створено кілька навчально-виробничих комплексів, повністю вирішено проблему виробничого навчання і практик для студентів двох
спеціальностей. Лише у 1981 році
в наукових журналах було опубліковано 39 статей, 26 тез доповідей,
отримано 7 авторських свідоцтв на
винаходи; наступного року відповідно: 68 статей, 19 тез, 19 свідоцтв
і 3 закордонні патенти. Зросли обсяги госпдоговірної тематики. Кафед
ра, якою академік керував лише два
роки, стала найкращою в інституті,
а факультет (ФТОР) — найкращим
серед факультетів.
— Ми всі відчували з боку Романа
Кучера уважне ставлення до кожної
нашої праці, — продовжує Йосип
Йосипович. — Він часто відвідував
лекції колег, допомагав порадами
у викладанні. Його лекції з „Теорії
технологічних процесів“ та „Кінетики хімічних процесів“ завжди проходили у переповнених аудиторіях.
Студенти любили свого викладача
і запрошували на різні „круглі столи“,
студентські вечори, в гуртожиток. Під
його керівництвом вони двічі проходили практику в НДР. Своїм науковим
зростанням я, зрештою, теж завдячую
академікові, який відіграв важливу
роль у моєму становленні як науковця (ми познайомилися з ним на од-

ній із конференцій ще до того, як він
прийшов на нашу кафедру). 1981 року
я був готовий захищати докторську
дисертацію та вийти на фініш ніяк
не вдавалося. Роман Кучер скерував
мене у відповідну московську наукову
інстанцію і саме завдяки цьому я зміг
успішно захиститися. Йому вдячний
і за отримання професорської посади,
і за позитивне вирішення житлового
питання. Зрештою, він допомагав
усім, хто знав чого хоче у житті і доклав багато зусиль для досягнення
своєї мети.
Роман Кучер сприяв вченим кафедри в успішному просуванні їхніх наукових досліджень, захистів
дисертацій тощо. Однак йому було
тісно в рамках кафедри, адже його
власні наукові розробки, знання,
погляди виходили далеко за межі
кафедральних досліджень, тож,
коли йому запропонували очолити
у Львові Інститут хімії корисних
копалин АН УРСР, охоче перейшов
туди. Згодом створив там і очолив
відділ хімії органічних мінералів.
Незважаючи на велику зайнятість, Роман Кучер часто зустрічався
з хіміками-політехніками не лише на
кафедрі, а й на різних семінарах, виступав опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Він любив дітей і охоче займався
з ними в Малій академії наук, був її
науковим керівником. Як розповідають його друзі, академік дуже хотів
зустріти перелом століть, але важка
хвороба безжально перекреслила
його мрію.
Катерина ГРЕЧИН
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу
і мудрого слова

У

день пам’яті Митрополита Андрея (1 листопада 1952 р.) Святіший Отець
Пій ХП сказав: „Його ім’я залишиться назавжди благословенним у Христовій Церкві, що збереже згадку про його гарячу ревність за спасіння душ і його
постійну відвагу в обороні свого народу“. Причастімося і ми його величного
духу і мудрого слова.

„Молімося про мир“
„Молимося про загальний мир для людства, бо
те жахливе нещастя, яким
для людства є теперішня
війна, показує нам кожної
днини, якою потребою для
людей є мир. А коли молимося про мир для люд-

ства, то о скільки більше
треба нам молитися про
мир серед нашого народу,
про мир внутрішній, про
заперестання ненависти,
роздорів, ворожнечі й —
зі сльозами це говорю —
кровопролиття (…).
Світ гине з браку любови, гине з людської
ненависти! Не переставаймо ж благати Всевишнього про обильні, теплі

дощі Його святої благодаті
з неба (…).
Воєнні часи приносять
нам не одно терпіння і не
одну спокусу, — йде лиш
про це, щоб із Божою благодаттю тривати про Божі
закони й сильно надіятися
на Всевишнього, що Його
пресвята ласка оберне на
наше добро всі терпіння,
які нам зіслав. Досвіди
принимаємо з Божих рук;

студентські ініціативи

В ІТРЕ вшанували Шевченка

А

ктивісти Колегії та профбюро Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
17 березня долучилися до
вшанування пам’яті Тараса
Шевченка. Молодь інсценізувала окремі твори Шевченка,
об’єднавши їх в одне дійство.
Загалом учасниками заходу
було двадцятеро активістів.

— Ми вирішили провести цей
захід, щоб популяризувати українські традиції серед молоді.
Треба пропагувати творчість
наших геніїв. Також найближчим часом плануємо провести
заходи вшанування Григорія
Сковороди. Патріотичного характеру будуть і наші виступи на
студентському фестивалі „Весна
Політехніки“, — розповів студент четвертого курсу, очільник
профбюро ІТРЕ Олександр Чижиков. — Приємно, що наш захід зацікавив багато глядачів, зокрема й дирекцію та викладацький
склад нашого інституту.
Наталія ПАВЛИШИН

нічого не діється без волі
Небесного Отця. Бог, добрий Батько, змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть
діждатися благословенного часу миру“.
(Із декрету
Митрополита Андрея
„Не убий“,
1942 р., листопада 21,
Львів.)
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хресна дорога

коротко

Молилися за мир в Україні

Президент Петро Порошенко
указом № 148/2015 встановив День
Національної гвардії України —
26 березня. Таке рішення Президент прийняв, враховуючи значення і роль Національної гвардії
України у виконанні завдань із
забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту
та охорони життя, прав, свобод
і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних
та інших протиправних посягань,
охорони громадського порядку.

У

вечері 17 березня у Студмістечку Львівської політехніки відбулася
Хресна дорога. Її провели капелани — о. Юрій Остапюк та о. Тарас
Островський разом із братами-семінаристами.
Хода розпочалася від церкви
св. Олексія та рушила через
Студентський парк і повз
гуртожитки. „Паломники“
роздумували про 14 подій
Христової дороги на Голготу
та молилися за мир в Україні,
за воїнів, які на передовій, за
поранених, біженців і переселенців, за владу, за просвічення її розуму та відкриті серця.
Хресна дорога відбулася
у тиждень після Хрестопоклонної неділі, коли Церква
вшановує хрест не як тягар
і випробування, а як символ
надії, втіхи, сили, перемоги,
спасіння і воскресіння.
І. М.

наш календар
27 березня — Міжнародний день театру.
1 квітня — День гумору.

Пам’ятні дати
26.03.1827 — помер Людвиґ ван Бетховен,
німецький композитор, піаніст, автор
„Патетичної сонати“, опери „Фіделіо“.
26.03.1908 — помер Володимир Антонович, український історик.
26.03.1909 — помер Микола Аркас, український історик і композитор, автор опери „Катерина“.
27.03.1654 — гетьман Богдан Хмельницький підписав Переяславський договір із
Московщиною.
27.03.1891 — померла Марія Садовська
(Тобілевич-Барілотті), українська співачка та драматична акторка.
27.03.1968 — загинув Юрій Гагарін, перший у світі космонавт.
28.03.1623 — народився Роман Ракушка-Романовський, козацький літописець.
28.03.1891 — народився Олекса Слісаренко, український письменник.
29.03.1864 — перша театральна вистава
у Львові українською мовою („Маруся“
Г. Квiтки-Основ’яненка), яка започаткувала створення театру „Руська бесіда“.
29.03.1881 — народилася Марійка Підгірянка (Домбровська), українська поетка,
авторка творів для дітей.

29.03.1972 — помер митрополит Іларіон
(Іван Огієнко), український учений і громадський діяч, міністр освіти УНР.
30.03.1892 — народився Стефан Банах,
український і польський математик, один
із творців сучасного функціонального
аналізу, професор Львівської політехніки.
30.03.1973 — помер Дмитро Донцов, публіцист, видавець i громадський діяч,
ідеолог українського націоналізму.
31.03.1596 — народився Рене Декарт,
французький філософ, фізик і математик.
31.03.1940 — помер Осип Назарук, український письменник, автор повісти „Роксоляна“.
31.03.1947 — померла Уляна Кравченко
(Юлія Шнайдер), українська письменниця, авторка мемуарних статей про Івана
Франка.
1.04.1809 — народився Микола Гоголь,
видатний письменник, автор збірки „Вечори на хуторі біля Диканьки“, творів „Тарас Бульба“, „Мертві душі“, тощо.
1.04.1873 — народився Сергій Рахманінов,
російський композитор, автор опери
„Алеко“.
1.04.1907 — народився Дмитро Грицай
(„Перебийніс“), політичний і військовий
діяч, член УВО, ОУН.
1.04.1907 — народився Зенон Коссак
(Тарнавський), велет націоналістичного
і повстанського руху.

З 4 квітня до 6 червня у Львівській
політехніці проходитимуть благодійні курси англійської мови „On
Top“ для дітей з багатодітних сімей
віком 7–12 років. Організаторами
такого навчання є студенти кафедри
прикладної лінгвістики Інституту
комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки. Заняття відбуватимуться у групах
5–7 осіб один раз на тиждень (у суботу), тривалість заняття — 1 година.
У суботу, 28 березня о 20.30 люди
по всьому світі вимкнуть світло
на одну годину, Годину Землі, як
символ стурбованості за майбутнє Планети та єдності у бажанні
захистити природу. Година Землі
була запроваджена у 2007 році
Всесвітнім фондом природи WWF
в Австралії з метою привернути
увагу до проблеми зміни клімату.
Минулоріч Година Землі перетворилася у найбільший у світі природоохоронний рух — приєдналися
більше 7000 міст у 162 країнах по
всьому світі.
Національний музей-меморіал
„Тюрма на Лонцького“ 24 березня
презентував цікаву знахідку —
документи Служби безпеки ОУН.
Бідон із документами випадково
виявили 17 березня в Козівському районі на Тернопільщині. Це
документи Служби Безпеки ОУН —
некрологи, протоколи допитів,
вишкільні матеріали, інформаційні
листівки тощо, більшість з яких
1945–1949 років. Це відомості про
більше 100 осіб, загиблих повстанців. Загалом документи дуже гарно
збереглися. Зараз документи опрацьовують архівісти та реставратори, згодом їх відсканують, опишуть
та викладуть у вільний доступ
в Електронному архіві визвольного руху avr.org.ua.
За матеріалами інформагенцій
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авторський проект

Володимир Лис —
колекціонер людських душ

М

инулого тижня, 19 березня,
у Львівській політехніці відбулася чергова зустріч у рамках
авторського проекту мовознавця Ірини Фаріон „Від книги — до
мети“. Цього разу до Львівської
політехніки приїхав відомий
письменник, драматург, журналіст, володар гран-прі конкурсу „Коронація слова“ за книгу
„Століття Якова“ („Найкращий
роман десятиліття“).

На початку зустрічі Ірина Фаріон
наголосила, що книги Володимира
Лиса — це „книги про життя, смерть
і війну. Коли читаєш їх, переосмислюєш багато чого, і передусім переосмислюєш саме розуміння та
сприйняття війни. Сьогодні нам це
вкрай необхідно: сприйняти війну,
як спосіб очищення, спосіб пізнання суті людини і спосіб подолання
зла — саме про це його книга“.
Прелюдія до зустрічі була особлива: Ірина Дмитрівна запросила двох бійців 24-ої механізованої
бригади (Яворівської бригади), які
з пораненнями повернулися з війни — Роман Маца (опіки лівого передпліччя) та Роман Гулик (розтрощена нижня щелепа, вибиті зуби,
пошкоджене горло).
— Це мої побратими, які повернулися живі. Дивна історія, але абсолютно не знайома для мене людина
з Фінляндії — Аня Королюк передала для цих хлопців 11 тисяч гривень. Але ці кошти не були б такими
результативними та сильними, якби
ми не доклали до них книжки Володимира Лиса. Бо, якщо матеріальний
світ допомагає нам існувати, то духовний світ допомагає нам жити.
У травні, до Дня героїв, авторка
проекту планує масштабну зустріч із
легіонами „Свободи“ — „Січ“, „Карпатська січ“ та іншими вояками, але
стрижнем цієї зустрічі буде зв’язкова
Романа Шухевича Ольга Ільків.
Зустріч із Володимиром Лисом
була дуже багатогранна. Письменник розповів про свою журналістську діяльність, поділився спогадами зі студентської юності (навчався у Франковому університеті на
факультеті журналістики) та чи не

найбільше спогадів — із дитинства,
які часто стають сюжетами його романів. „Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї“ — книжка,
яку Володимир Савович написав про
бабусю Пелагею, яка знала безліч
казок, легенд, переказів, притч, багато молитов, колисанок, лікувала
травами.
Також волинський гість розповів
про свою головну музу — дружину,
відому письменницю та поетесу Надію Гуменюк (до слова, Ірина Фаріон
запропонувала провести за якийсь
час зустріч із нею).
— Первісний задум роману „Століття Якова“ з’явився ще 1981 році.
Це реальна історія, реальні постаті. Я змалку жив на тому хуторі, що
описаний, там жив мій дядько Павло
Лис, який воював у лавах УПА (минулоріч на місці хутора встановили
пам’ятний знак), — розповів про
один із найпопулярніших романів
автор. — Чимало мудрості почерпнув я і від діда. Колись він мені сказав фразу, яку я зрозумів лише через
багато років, а тоді вона мене вразила: „життя як один день промайнуло“
(використав ці слова у своєму романі
„Життя і смерть“). Я не міг зрозуміти, як це так могло бути, адже дід мав
дуже складне життя, пережив дві війни, втратив двох молодих синів….
Тож в образі Якова зібрано образи
цих дорогих мені людей.
Письменник зауважив, що його
завжди найбільше цікавлять порухи
людської душі, боріння людського
серця, обстоювання власної гідності. Про такі протистояння та силу
людської душі також і роман „Соло
для Соломії“ (розповідь про жінку
із надзвичайно важкою долею, яка

постійно стояла перед
вибором і намагалася
вистояти серед життєвих перипетій). Про жіночу долю також і новий роман, який зовсім
нещодавно вийшов друком — „Країна гіркої
ніжності“. Як зауважив
автор, говорячи про ці
два „жіночих романи“:
„я взяв на себе сміливість описати, як жінка
відчуває, сприймає цей світ“.
— Парадокс у тому, що читачі
часто сприймають реальні історії як
вигадані, а натомість вигадані моменти — як правду. Пишу сюжетні
твори, описую характери, психологію; так, щоб було цікаво передовсім
мені. Не розумію страждань творчості, коли письменники говорять,
що пишуть, бо мусять, але насправді
не варто тоді писати. Бо якщо тобі
самому цікаво, то й читачів буде
захоплювати. Якщо пишеш так, що
в читачів навіть виникає бажання
посперечатися про долю героїв, то
це вже великий плюс. Ідеї іноді виношую довго, а іноді твір „вибухає“
миттєво. Для мене писати — велике
задоволення і жодних мук, навіть,
якщо багато правлю. Я третій рік
надзвичайно щасливий, бо займаюся лише письменницькою працею, —
наголосив Володимир Савович.
— Французький сучасний письменник, якого я дуже люблю —
Ерік-Емманюель Шмітт сказав, що
всі письменники діляться на дві категорії: перші пишуть про себе, а другі
колекціонують характери та пишуть
про людей. Я вважаю, що я належу до
другої категорії, — зазначив письменник.
Серед запитань із зали було чимало
про героїв роману, про те, як і з чого
починати писати успішний роман,
про найрідніших — дружину та дітей,
а також про стан сучасної української
літератури, яку Володимир Лис вважає
дуже якісною і цікавою. А найголовнішим для письменника — залишитися
самим собою; робити добре та кваліфіковано свою справу.
Наталія ПАВЛИШИН
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історичний лікнеп

(Не)відомий схід
Ч

и знаєте Ви, де понад століття тому в Україні виробляли кондитерські
вироби, що перемагали на міжнародних виставках у Парижі? Де було
18 гімназій, 24 кінотеатри, в яких демонстрували найкраще світове кіно?
Де укладали бізнес-угоди з європейськими промисловцями, а 32 із 36-ти
підприємств були іноземними? Юзівка, тобто Донецьк. Про „(Не)відомий
Донбас: історичні міфи та культурні реалії“ львів’янам недавно розповіла
етнолог, дослідниця донецького регіону Леся Гасиджак.

Трохи інші українці
Про Донеччину й Луганщину більшість із нас відбулася б кількома загальниками — про вугілля
і шахтарів, депресивність
і агресивність, проросійськість, а тепер ще війну.
А коли і з чого все це „проросло“? Чому історична Донеччина й Луганщина загубилися в нашій ментальності за образом радянського
Донбасу (при тому, що цей
термін — доволі вузький,
позначає промислову зону,
геологічний район, багатий
на корисні копалини)? Чи
належить схід українцям
і чому багато його сучасних мешканців виявилась
вдячним об’єктом для маніпуляцій? Наукові факти дозволяють Л. Гасиджак ствердити: „українці
там є, їх багато, але вони
трохи інші, ніж у Львові
чи Полтаві“. Як, зрештою,
у Чернівцях, Одесі та Києві. Очевидно, так само, як
неоднакові мешканці півдня й півночі Італії чи німці
десь у Баварії та Берліні.

Земля свободи
Козаки — саме вони визначили свободолюбний
характер українського
сходу й півдня: їхні слободи вкінці ХV — на початку
ХVI ст. стали першими осілими поселеннями у Дикому полі (до того були кочівні групи). Цікаво, що
з козацьких зимівників
почалася Домаха — нині
Маріуполь. Дослідниця
каже: прагнення свободи
від усього, аж до хаосу, —

визначальна риса того
простору.
Наприкінці XVII ст.
імперський центр звернув
увагу на багатий природними ресурсами регіон і як
результат — сюди планово
почали скеровувати переселенців: то були різні етноси, зокрема й російські,
проте більшість — українці. Друга міграційна хвиля у ХVIII — ХIХ ст. була
українською селянською
колонізацією протопромислових центрів південного сходу.

Євроінтеграція
по-донецьки
Якщо спочатку вугільні
багатства регіону використовувало для побутових
потреб місцеве населення,
то всередині ХІХ ст. схід
опиняється в центрі підприємницького інтересу.
Відтоді й до початку ХХ ст.
переживає період промислового розквіту: краще і багатше, на думку етнолога,
цей регіон не жив ніколи.
Він стає об’єктом європейської колонізації. Першим
ризикнув британський інженер Джон Джеймс Юз (бере
у концесію землю з покладами вугілля, руди, засновує металургійний завод).
Через кілька десятиліть на
його честь Олександрівку
перейменують на Юзівку
(потім Сталіно і Донецьк).
У регіоні з’являються заводи, миловарні, кондитерські
фабрики, ательє тощо; 70
руди в цілій Російській імперії видобувають саме тут.
Зростає кількість населення,
розвивається інфраструкту-

ра. Скажімо, з’явився водогін, трамвай, який сполучав
із Юзівкою навколишні
шахтарські села навіть на
часовій дистанції до 1,5 год.!
Виробництво у регіоні засновували фінансисти, промисловці з Франції, Бельгії,
Німеччини, Британії. Це
був „період євроінтеграції
по-донецьки“.

Аргумент сили
Паралельно з тим існував
дещо похмуріший світ робітників: 16-годинний робочий день, життя у бараках чи землянках, привозна вода, бідність… Все це,
звісно, тиснуло на психіку
і врешті вибухало у боях
навкулачки, конфліктах
між бараками, бандитизмі.
Те середовище було доволі
агресивне. Тоді ж особливого значення для нього
набув інститут земляцтва, відтак захист „свого“
(звідти й відома формула:
„Чому голосуєте за бандита? — Бо свій“).
— Те суспільство потребувало власника, господаря. „Князьки“ — породжені ним, і воно без
них не могло б жити, —
каже дослідниця.

Недогляд
і його наслідки
Цікаво, що під час Української революції і українсько-російської війни
1917–22 років населення
сходу не сприймало ні української національної ідеї,
ні більшовицьких лозунгів;
домінувала позиція: „не
чіпайте нас, самі розбере-

мось“ (знайомо, чи не так?).
Хоча деякі громади (як-от,
Ясинуватої) звертались до
уряду УНР, декларуючи бажання бути в єдиній Україні. Але тодішні провідники
ці паростки недогледіли…
Цим і скористались більшовики, перетворивши шахтарський край на плацдарм
для соціального експерименту — витворення homo
sovieticus’а, нової штучної
спільноти через перемішування народів. Частка росіян особливо зросла після
Другої світової війни, коли
відбудовували промисловість. Штучно формувався
образ „російського Донбасу“. Але, як наголошує
Л. Гасиджак, немає жодних
підстав вважати його ані
проросійським (у 1991-му
понад 60  підтримало
незалежну Україну), ані
поліетнічним (зі ста національностей на Донеччині у 2001-му домінували
українці й було лише дві
великі меншини — росіян
і греків).
Все ж політика русифікації дуже змінила схід,
перетворивши його на реакційний антизахідний регіон. У тій драмі, що зараз
розгортається там, етнолог
вбачає нашу вину — і керівництва, і суспільства: „не
помічали“ закриття українських шкіл у Донецьку
в 2000-х, проросійського
проповідництва батюшок
на сході (як заперечення Голодомору), не було відповідної культурної політики…
Тепер за це недбальство нам
усім доводиться платити
найвищу ціну.
Ірина ШУТКА
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Для урбаністів відкрилася бібліотека
Н
априкінці лютого у Львові з’явився ще один громадський простір — урбан-бібліотека. Для політехніків така локація важлива як
через вигідне розташування (Устияновича, 4, біля Науково-технічної
бібліотеки), так і з точки зору призначення: стара бібліотека перетворюється на безкоштовне місце комунікації для всіх, хто цікавиться
розвитком міського простору. Ревіталізувати її, тобто змінити відповідно до вимог часу й потреб відвідувачів, допомагають також політехніки. Це — громадська організація Urbanіdeas, яку курує доцент
кафедри архітектурного проектування ІАРХ Ольга Криворучко.

Нова стара локація
Обговорення того, як має
виглядати й що саме мусить запропонувати своїм
відвідувачам урбан-бібліотека, відбулося в межах
першої у 2015 році зустрічі
платформи Urban Café. Її,
організували Інститут міста та управління культури Львівської міської ради.
Разом із представниками
цих структур у ньому взяли
участь керівник управління
охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, яка передала бібліотеці понад
півтисячі книг з архітектури, мистецтва та урбаністики, представники ГО
Urbanіdeas та всі небайдужі львів’яни.
Нова локація, яка має сприяти розвиткові урбаністичних спільнот і допомагати у їхній діяльності, базується
у частині приміщення восьмої філії
Центральної бібліотечної системи.
Від 27 лютого по 5 березня там відбувся третій воркшоп Urbanіdeas, під час
якого десяток молодих архітекторів
й дизайнерів намагалися зрозуміти
специфіку закладу, обговорили різні ідеї його оновлення, можливості
ознакування такого важливого місця
в міському просторі тощо. Результати своєї роботи вони представили
в урбан-бібліотеці 14 березня.

Як працювалося
— Управління культури ЛМР та Інститут міста запросили ГО Urban
іdeas взяти участь у ревіталізації урбан-бібліотеки, бо в такому форматі
співпрацюємо не вперше. До цього,
2014 року, ми проводили воркшоп
на площі Митній, згодом — на Погулянці. Також учасник нашої ініціативи, випускник Інституту архітектури Анатолій Нємцов долучився

до створення меблів у Першій львівській медіатеці.
Тут, на Устияновича, перших два
дні ми ознайомлювалися з місцем,
старалися відчути його атмосферу,
зрозуміти специфіку бібліотеки. Відразу ж збирали, пропонували самі
й обговорювали різні ідеї, щодо того,
як вдихнути життя у ці старі стіни, думали, які акції тут можна проводити.
Ми відштовхувалися від потреб тих,
на кого орієнтований цей простір,
тобто на молодих урбаністів.
У наступні три дні воркшопу займалися візуалізацією напрацьованого проекту. Загалом, він вийшов
доволі амбітний, і ми розуміємо, що
повністю його реалізувати, через
брак фінансування, мабуть, не вийде. Але якщо втілити бодай частину
запланованого, тут, все одно, буде
дуже добре, — вважає архітектор
Ольга Криворучко.

Переміни внутрішні
і зовнішні
Щоб привабити відвідувачів до урбан-бібліотеки, тут насамперед
потрібна хоча б санітарна побілка.
Учасники воркшопу, пропонують
змінити функціональне зонування

приміщення: його велику залу поділити на дві. Відтак одна частина
може бути лекційною зоною для
проведення майстер-класів або ж
кінозалом, який, при потребі, легко
можна буде розширити вдвічі, сполучивши з сусідньою зоною. В останній молодь пропонує створити
зручні індивідуальні робочі місця.
— У Політехніці простору, де можна спокійно сісти
й працювати з ноутбуком,
нема. Років із 15 тому такі
приміщення в університеті
були. Але кількість студентів дуже зросла, тож усі куточки перетворили на аудиторії. Тому, думаю, це дуже
важливо — мати поблизу
головного корпусу Політехніки урбан-бібліотеку.
Тут уже є Wi-Fi, зручні крісла, ще будуть м’які кольорові
пуфи. Потрібні яскраві кольорові меблі, щоб оживити цей простір. Ми взагалі
хотіли б, щоб тут з’явилися
сканер і ксерокс для формату А3, який
дуже потрібен архітекторам, але його
важко знайти. Це такі речі, які приваблюватимуть студентів з різних
вишів. Вони прийдуть щось копіювати і зрозуміють, що тут класно. В бібліотеці є кухня, якою після ремонту
зможуть користуватися відвідувачі.
Вона така стародавня, в дусі старої
квартири. Ми хочемо зберегти цей настрій „квартирності“, вдихнувши до
нього трошки сучасного життя з допомогою кавоварки та іншої сучасної
техніки, — розповідає Ольга Юріївна.
Книжки в урбан-бібліотеці теж
будуть: на містобудівну тематику.
Більшість тих, які подарувала Лілія
Онищенко, — з ХХ століття. Тож
арт-куратор закладу Анастасія Нечипоренко разом з Олею Криворучко
закликають небайдужих львів’ян поповнювати полиці новішими виданнями з домашніх бібліотек. Також
організатори планують оформити
передплату на архітектурні й дизайнерські журнали.
Як зовнішній вказівник на внутрішні переміни на дверях бібліотеки
найближчими днями з’явиться нова
вивіска, а біля входу перекопають
травник та посадять квіти.
Анна ГЕРИЧ
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1 квітня

Сміються не лише дурні
День жартів
Остаточно не знаємо, як і де виник
День сміху, або, як ще кажуть, День
дурня. У народі кажуть: 1 квітня —
брехня всесвітня. Деякі дослідники
стверджують, що це веселе свято започаткували в Англії. Інші вважають,
що його батьківщиною є Франція або
Мексика. Правдоподібно, що колись
1 квітня відзначали збільшення дня.
Святкування не обходилося без веселощів, жартів і позитивних розіграшів. Ті традиції збережені дотепер.
Також є версія про те, що святкування
Дня сміху пов’язане з реформуванням
календаря ХVI століття, після якого
новорічні свята починалися 25 березня і закінчувалися 1 квітня.
Сьогодні 1 квітня супроводжується незмінними розіграшами, жартами і комедійними виступами. У нашій країні цього дня, зокрема в Одесі, влаштовують фестивалі гумору.
Останніми роками Церква почала
застерігати від надмірних заходів
у День сміху, який зазвичай припадає на найсуворіший у році піст. Та
це аж ніяк не означає, що християнство і почуття гумору — несумісні.

Сміх допомагає долати
стреси і біль
Такого висновку дійшли британські
вчені. Учасникам експерименту спочатку завдавали легкого фізичного
болю, а потім показували комедійні
серіали. Лише 5 хвилин сміху зменшувало відчуття болю на 10. Однак
це спрацьовувало тільки тоді, коли
люди справді енергійно сміялися,
а не обмежувалися стриманою мімікою посмішки. Натомість у тих,
хто після завданого болю дивився
серйозне відео, не зафіксували такого ефекту. Вчені пояснюють, що
фізична активність під час сміху
збільшує процес вироблення ендор
фінів, які називають гормонами щастя і закоханості. Саме вони можуть
допомагати організму пом’якшувати наслідки психічного стресу та
фізичної втоми чи болю. Досі цей
феномен пов’язували насамперед із
виснажливими фізичними навантаженнями, наприклад бігом. Учені
посилаються на те, що типове для
людського сміху тривале видихання

повітря без вдихання призводить до
того, що у кров викидаються ендорфіни. Цей ефект посилювався, якщо
піддослідні переглядали відео не наодинці, а у групі.
У Львові кілька років поспіль діє
благодійний фонд „Доктор Клоун“.
Його волонтери йдуть до лікарень
веселити хворих діток, аби ті таким
чином відволікалися від своїх недуг. На думку медиків і психологів,
сміх — унікальний додаток до традиційних ліків. Є навіть спеціальна
наука гелотологія, яка вивчає біохімічні та нейрологічні механізми організму, що є основою сміху.

Сміх крізь сльози
Під час війни ми сміємося трохи менше і трохи по-іншому. З одного боку,
коли біль, страждання, втрати, то не
до сміху. З другого — саме оптимізм,
почуття гумору, позитивні емоції
допомагають нам не так трагічно
сприймати проблеми і боротися
з труднощами, навіть якщо вони видаються нездоланними. „Що треба,
щоб мати право з людини посміятися, покепкувати, навіть посміятися
зі своєї, рідної людини?.. Треба —
любити людину. Більше, ніж самого
себе“, — писав український майстер
сміху Остап Вишня.
Сьогодні нема сенсу влаштовувати великі забави, щоб посміятися.
Інакше це уподібниться на бенкет під
час чуми. Достатньо все, що з нами
трапляється, сприймати справді
оптимістично і з гумором, адже брак
позитивних емоцій — одна з причин розвитку депресії, поганого самопочуття, нездатності протидіяти
невдачам. Без сміху тьмяніють барви
життя, яке перетворюється на сіре існування. Тому сучасній людині просто необхідно вчитися радіти життю
і сміятися. Навіть коли важко. Медик,
який кілька місяців був на війні і вийшов із оточення в Зеленопіллі, зауважив: воїни з почуттям гумору швидше
одужували, а ті веселуни, які не мали
шансів вижити, — не впадали у відчай, і з легкістю покидали цей світ.
І як після того не вважати, що
сміх і гумор дієвіші від медикаментів? А той, хто спроможний посміятися зі своїх невдач, критично оцінити збоку, швидше їх подолає.

Сміймося на здоров’я!
Людина, яка не знає, що робити зі
своїм життям, після пляшки горілки
вже знає, як керувати країною.
J

Не страшно гуляти вночі по
цвинтарі. Страшно в порожній квартирі чхнути і почути „будь здоров!“.
J

Найбільшу силу тяжіння на світі
має подушка о сьомій ранку.
J

Урок у першому класі. Вчителька каже: „Осінь, опало листя, трава
пригнулася до землі. Діти, кому найважче зараз ховатися?“ Хтось гукає:
„Даївцям“.
J

Молиться бабця в церкві: „Господи, я дуже любила свого чоловіка,
але Ти в мене його забрав! Я дуже
любила свого котика, але його теж
не стало. Господи, я дуже-дуже люблю Путіна“.
J

Коли я проходив медкомісію,
психіатр запитав мене: „Чим відрізняється місяць від сонця?“ Я відповів, що Місяць — супутник Землі,
а Сонце — зірка. На що психіатр
сказав: „Ти що — дебіл? Сонце вдень
світить, а місяць — уночі!“.
J

„Тату, а хто такі алкаші?“ — „Он
бачиш, синку, в саду ростуть чотири
берези. От алкаші бачать там вісім
беріз. Зрозумів?“ — „Зрозумів, тату.
Але там тільки дві берези“.

Підготувала Ірина МАРТИН
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творча зустріч

Антологія для тих, хто втомився
від українських новин
П
ольська поетка,
перекладачка сучасної української літератури Анета Камінська
робить для України
більше, ніж деякі
державні мужі — ми,
завдяки перекладеним
текстам наших поетів,
маємо надію бути почутими у світі, який не
хоче виходити із зони
свого комфорту.

„Схід — Захід. Вірші
з України і для України“ —
це вже четверта антологія
Анети, це своєрідний жест
співчуття українцям. На
відміну від попередніх збірок перекладів, ця є дуже
емоційно важкою. До неї
ввійшли свіжі неопубліковані вірші, які перекладачка збирала в мережі, а також через емейли. Коли
польські поети дізналися
про її ідею об’єднати укра-

їнські тексти про Майдан
і війну під однією обкладинкою, то вирішили теж
долучитися до неї — почали слати власні тексти —
таким чином з’явився в антології додаток, присвячений Україні і про Україну.
— Моя антологія для
поляків, читачів західних, — узагальнила свою
роботу Анета Камінська під
час зустрічі у львівській кни-

гарні „Є“ 19 березня, — адже
часто переклади віршів на
інші мови можливі, бо є вже
переклад польський.
Анета згадала, як на
фестивалі у Кракові (сама
живе у Варшаві) до неї підійшла перекладачка з Тайваню і попросила дозволу
скористатись перекладеними текстами з антології
„Дольки помаранчі. Нова
українська поезія“. Аналогічна пропозиція щодо
останньої антології надійшла і зі Швеції.
Галина Крук, Ірина Старовойт, Маріанна Кіяновська, Остап Сливинський,
Катерина Міхаліцина,
Юля Мусаковська — львівські автори, які ввійшли до
„Схід — Захід. Вірші з України і для України“ — Анета вибирала насамперед
твори, які не тільки мали б
найсильніший емоційний
вплив на читача, а й добрі

з мистецького погляду.
Критично просіяти літературну руду — це колосальна робота упорядника,
яку б важко було здійснити
українцеві, бо він написаним живе й переймається.
Якщо Майдан приковував погляди людей до новин
по кілька годин щодня, то
тепер у Європі простежується певна втома від українських воєнних реалій.
Анета питає себе, чи переживала б вона за Україну
так само, якби знала про
події в ній тільки з медіа?
Мабуть, ні, бо вірші здатні
зворушити сильніше. Крім
цього, вже 11 років вона
займається українськими
перекладами, тож сприймає Україну як рідний край.
Любов до України — це те,
на що насамперед звертають увагу колеги, читаючи
її переклади.
Наталя ЯЦЕНКО

книги, музика, кіно
З 30 березня до 15 травня Міжнародна
літературна корпорація MERIDIAN
CZERNOWITZ організовує презентації нової книжки Сергія Жадана
„Життя Марії“. Вони відбудуться
у 33 містах України — від Ужгорода до
Харкова, від Києва до Одеси. У кожному буде три заходи — виступ перед
студентами місцевих університетів,
прес-конференція для регіональних
ЗМІ, а також дискусія-презентація
книжки. У Львові заплановано провести презентацію 16 квітня. „Життя
Марії“ містить 60 віршів самого автора і 20 перекладів поезій Чеслава
Мілоша. Це твори переважно за минулий рік. За словами Сергія Жадана,
його книжка про любов і ненависть,
вона вирізняється особливо контрастним поєднанням внутрішнього
та зовнішнього, світлого та темного.
Відбулася презентація трейлеру
українського фільму „Солодка
Даруся“ за мотивами культового
роману (отримав Шевченківську
премію та перекладений багатьма

мовами світу) Марії Матіос. Напередодні презентації автор твору
зазначила, що цього року „Солодка
Даруся“ святкує свій 10-річний ювілей. Підготовчий же період кінопроекту тривав майже півтора року.
Режисером-постановником фільму
буде молодий львів’янин Олександр
Денисенко, учень Анджея Вайди.
У „Солодкої Дарусі“, крім підтримки
з польського боку, є й офіційна державна підтримка — з боку президента України Петра Порошенка, Фонду
братів Кличків, міністра культури
України.
Анонсований попередній склад
учасників фестивалю української музики „Захід“, який
проходитиме у середині серпня
біля села Родатичі, що на Львівщині. Цього року програма фесту
потішить меломанів цілою низкою відомих імен, як українських,
так і західної рок- та поп-сцени.
Серед учасників зазначені гурти
Vivienne Mort, Brunnetes Shoot

Blondes, „Фліт“, „Тостер“, the
Вйо, Jinjer, „Гайдамаки“, Onuka,
Pianoбой, Brutto, „Жадан та Собаки“. Як хедлайнери виступатимуть
рок-ветерани „Воплі Відоплясова“
та „Брати Гадюкіни“.
Вийшов перший тизер майбутнього
повнометражного історико-фантастичного фільму „Козак і мольфар“. Режисер стрічки — Віктор
Андрієнко („Іван Сила“), продюсер — Володимир Філіпов („ТойХтоПройшовКрізьВогонь“). Сюжет
майбутньої стрічки розповідає про
те, як між кримським ханом і гетьманом запорізького війська було
підписано таємний договір, який
доручили доставити на Запорізьку Січ Івану-характернику, і що
з того вийшло: козакові доведеться
битися з відьмою і перевертнями,
а також армією мерців, на допомогу
прийдуть вірні друзі, але зникає
грамота… Чи зможе Іван її повернути? Відповідь — у фільмі.

Н. Я.
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коротко

палітра

„Cвіти. Погляди.
Подорожі“ в емалях

У Львівському палаці мистецтв
відкрито виставку графіка та іконописця Михайла Скопа „Церква
войовнича“. Вона складається
приблизно з 50 робіт, написаних
у стилі давнього середньовічного
українського іконопису. На створення виставки маляра надихнули
події Майдану та ситуація на сході
України, тому багато ікон присвячено ангелам і мученикам, які
захищали віру і вмирали за неї.
У колекції — ікони для військової
переносної церкви, дві хоругви та
два українські прапори, на яких
зображені покровителі воїнів.

Г

алерея „Зелена канапа“
(вул. Вірменська, 7) приймає на своїх стінах роботи
гостя — емалі київського
художника Олексія Коваля.
Їх колекція налічує 80 творів,
частину з них автор представляє на цій персональній
виставці.

| Світлини Наталі Яценко

Митець вважає, що щодня та щомиті ми зіштовхуємося з цілісними світами, які бувають багаті,
цікаві, вражаючі і які хочеться
відкривати для себе, а потім передавати відкрите людям мовою власних
візуальних образів, використовуючи
засоби, найближчі для творця. Кожна робота для Олексія Коваля — це
результат дуже довгих роздумів, на створення деяких
речей у нього інколи йдуть
роки. Зате автор, втілюючи
своє світобачення в емалеві
панно чи дрібніші витвори, може сміливо сказати:
„за кожну роботу я відповідаю“.
На виставці „Світи.
Погляди. Подорожі“ представлено роботи з декількох серій —
„Індія. Портрети“ (авторське переосмислення етнічних орнаментів,
фрагментів краєвидів; для цієї серії
робіт було вибрано овальну форму
ока, що символізує особистий погляд на світ), „1000 та 1 ніч“ (надихнули арабські казки й подорожі арабськими країнами, їхнє мистецтво),
„Ляльки“ (у ляльок — воїни-стражі,
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колекціонер, образ янгола-демона
тощо — пласке тіло, об’ємні обличчя і руки, в оформленні використано
бронзу, срібло, каміння, фрагменти
прикрас, монети та інші декоративні деталі), „Обрамлення.
Жінки, ретро, портрети“
(це найвитонченіша серія,
в якій старовинні фотопортрети вставлені в рамки у характерній для митця
манері, що додає їм кольору, фактури та образності).
Олеся Домарадзька, директор галереї, на відкриті
експозиції 17 березня (зміна її — після 5 квітня) зазначила, що
ця розкішна виставка дуже доречна
в кам’яниці, якій 500 років — емалі
з металами гармонійно вписуються
в старовинний простір, вони є цікавими за технікою виконання, є духовними і долучають нас до відчуття
етнічного космополітизму.
Наталя ЯЦЕНКО

18 березня на сцені Національного
академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької з ювілейним концертом виступив гурт
„ДахаБраха“. Гурт сформувався
на початку 2000-х років у творчій
атмосфері театру „Дах“ з молодих
фольклористів та музикантів, яких
згуртував навколо себе Владислав
Троїцький. Гурт постійно виступає
на фестивалях етнічної музики,
зокрема „Шешори“, бере участь
у виставах театру „Дах“. Концертом у Львові він відзначив свій
десятирічний ювілей.
21 березня у Львівській обласній
філармонії, Будинку орґанної та
камерної музики, Палаці Потоцьких та кав’ярнях, ресторанах,
громадському транспорті пройшов Бах-марафон. Його учасниками стало понад 600 музикантів
з України та з-за кордону. Захід
проходив у межах всесвітнього
святкування визначної дати —
330-річчя від дня народження генія музики. Під час марафону було
встановлено рекорд — у Будинку
орґанної та камерної музики Бах
звучав понад 28 годин.
У межах вшанування 60-річчя від
дня народження композитора
Ігоря Білозора 22 та 23 березня
у Львівській обласній філармонії
відбулися концерти. Лейтмотивом їх стала пісня „Пшеничне
перевесло“, яка була візитівкою
„Ватри“. У концертах брали участь
упереваж ті, хто працював з композитором, перші виконавці
його пісень. У фойє експонували
фотовиставку Володимира Дубаса,
який ще з перших років у „Ватрі“
був власкором.
За матеріалами інформагенцій
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творчий студент

„Якщо ти з Конго, то не можеш не співати“

26

-річний конголезець Блез
Малаба Каумбу вже
чотири роки мешкає
у Львові, де навчається на факультеті міжнародних відносин
у Франковому університеті. Хлопець вільно розмовляє сімома
мовами. Українською
не лише легко розмовляє, а й співає.

До Львова — через Москву
Коли Блез Малаба вирішив обрати своїм фахом економіку, то вступив до місцевого університету. А через два роки
як успішний студент отримав пропозицію навчатися в одній із пострадянських країн. Спершу поїхав до Москви, де є єдине посольство Конго на
всі держави колишнього Союзу. Після
року підготовчого відділення Московського університету обрав навчання
у Львові. Так Блез отримав стипендію
і приїхав до України, про яку досі знав
лише з географії. На підготовчому
відділенні йому знадобилося півроку,
адже зі знаннями російської неважко
було опанувати українську.
Він навчається на міжнародних
економічних відносинах, вивчає
фінансовий аналіз. У майбутньому
зможе працювати дипломатом або
економістом. Однак Блез більше тяжіє до економіки.

Співати українською легко
Його країна — це серце африканської музики. У Конго співати — так
природно, як дихати. Там навіть консерваторій немає, бо спів для конголезців — не професія, а значно
більше. Блез змалку був активним
у хорі римо-католицької церкви, до
якої належить його сім’я. Самостійно навчився грати на африканських
барабанах і флейті.
— Отож, співати в Україні для Вас
було закономірно?
— Я про це не думав. Але наше підготовче відділення — по сусідству
з факультетом культури і мистецтв.
Коли я вперше прийшов до університету, то подумав, куди я потрапив,

бо чув то спів, то гру на
інструментах…
Незабаром однокурсники запропонували Блезу записатися
в студентський хор.
І диригент Оксана
Мельничук дала йому
першу сольну партію.
У хорі конголезець познайомився з майбутнім художнім керівником „Поліфонії“ Романом Кресленком, який
через чотири роки запросить Блеза до Політехніки виступити на Шевченківському вечорі.
— Все, що я отримав в Україні, — завдяки Оксані. Вона мене познайомила із заслуженим артистом
України Орестом Сидором, який став
моїм першим викладачем вокалу, —
розповідає Блез.
— До слова, Орест Сидір пророкує Вам
велике майбутнє.
— Певною мірою, має рацію, бо вже
за півроку занять ми встигли підготувати мій перший сольний концерт. А на велику сцену я вийшов,
коли в оперному був концерт до
ювілею університету. А потім узяв
участь у Міжнародному фестивалі
ім. М. Лисенка, став його лауреатом.
Журі і глядачам було дивно мене бачити, адже для українців незвично,
що африканець співає класику.
— Вам неважко співати українською?
Якими мовами ще співаєте?
— Ні, навпаки — досить легко. Ще
співаю англійською, французькою,
російською, італійською, іспанською, інколи німецькою. І, звісно,
конголезькими. У Конго (колишній
колонії Франції — авт.) — чотири
офіційні мови. Крім французької,
є три конголезькі.
— Чи маєте улюблені твори?
— З українських найбільше люблю
„Ніч яка місячна“ — вона найперша
в моєму репертуарі. Також подобається співати „Думи мої“, хоча на
слова Шевченка знаю багато пісень.
Для мене відкриттям було, що Шевченко написав „Бандуристе, орле сизий“, адже думав, що це народна пісня. А загалом маю багато улюблених.

Як почну перелічувати, то і п’ятдесят
набереться (сміється).

Велика сцена і життєві
пріоритети
Після конкурсу ім. М. Лисенка Блезу зателефонували з проекту „Голос
країни“ і запропонували стати його
учасником.
— Я не знав, що робити, — згадує юнак. — Оксана Мельничук відраджувала. Та й пан Орест казав: „Це
телевізійне шоу, а ти співаєш оперу“.
Але таки вирішив спробувати, було
цікаво. Не очікував, що до мене
хтось повернеться і що навіть потраплю у півфінал. Після того мав нагоду попрацювати з Олегом Скрипкою
і Святославом Вакарчуком.
На цьому конкурсі Україна почула, як Блез співає „Думи мої“, „Ніч
яка місячна“, Parla piu piano Джанні Моранді і Hymne a L’amour Едіт
Піаф. Відтоді його почали запрошувати з концертами. Найближчий буде
у Львові 30 квітня в театрі Л. Українки.
У репертуарі виконавця — італійські
неаполітанські, англійські джазові,
французький шансон, конголезька
румба. Співає у супроводі роялю, гітари, барабанів. А ще Блез сумлінно готується до дуже важливого Міжнародного конкурсу оперного співу у Лондоні BBC CARDIFF SINGER OF THE, де
обиратимуть 20 найкращих вокалістів
світу. Готуватися до цього допомагає
професор Богдан Базиликут.
— Як Ви встигаєте і вчитися, і виступати, і до конкурсів готуватися?
— Порядок! — каже мій співрозмовник, підносячи вгору вказівного пальця. — Знаю, що все мусить балансувати. Ніколи не мав проблем із навчанням, але коли відчуваю, що на це не
вистачає часу, то перестаю співати.
— Як Ви ставитеся до свого успіху?
— Це мій здобуток, насичена праця,
але не хочу на тому надмірно зациклюватися, бо сьогодні тобі аплодують, а завтра про тебе забудуть. До
того ж, оперна музика має обмежене коло слухачів. Тут треба більше
доводити свої можливості. А 26 років — це ще дуже мало для розвитку.
Розмовляла Ірина МАРТИН
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Кросворд
Горизонтально:
5. Частина світу у Північній півкулі. 7. Непрофесіонал, самодіяльний митець, дослідник. 9. Велика площа землі, на
якій домінують дерева та чагарники. 10. Історичний роман
Р. Іваничука. 11. Чин, звання для офіцерів військово-морського флоту. 13. Лабораторна посудина грушовидної
форми з повернутим у бік носиком для перегонки і розкладання речовини нагріванням. 15. Держава у Вест-Індії.
16. Частина корпусу струнних музичних інструментів.
17. Ароматична смола, яку добувають з тропічного дерева босвелії і використовують під час релігійних обрядів.
20. Рахунок у банку. 24. Овеча шкура з вовною. 25. Фіксований розмір регулярної грошової винагороди за виконану
роботу. 26. Богом цього напою давні греки вважали Діоніса, а римляни — Вакха. 27. Велика риба родини тріскових,
поширена у північній Атлантиці. 29. Тонкий шар глини,
що його наносять на поверхню керамічного виробу перед
випалюванням. 31. Газ, складова частина повітря. 32. Найзахідніша точка Європи. 33. Паркан, стіна, тин, які оточують що-небудь. 35. Листяне дерево, родини березових.
36. Норвезький художник, теоретик мистецтва, представник експресіонізму, автор картини „Крик“. 37. Розмінна
монета Данії та Норвегії. 38. Тигр із „Книги джунглів“
Р. Кіплінга. 39. Західно-європейський дворянський титул.
Вертикально:
1. Четверта частина року. 2. Озеро на заході Угорщини. 3. Перший президент Чехо-Словаччини від 1918
до 1935 року, який підтримував українську еміграцію.
4. Назва тромбів у Північній Америці; смерч. 6. Великий морський десятиногий рак. 8. Місто на півночі Індії, у якому є мавзолей Тадж Махал. 12. Рослина
родини злакових, що має грубе високе стебло та їстівні зерна. 14. Наука про господарську і фінансову
діяльність країни. 18. Майдан у Стародавній Греції, де
відбувалися народні збори. 19. Гармонійне поєднання
кількох музичних звуків. 21. Почесна відзнака, нагорода за заслуги. 22. Мітка, яку випікають на шкірі чи
копитах свійських тварин. 23. Кінний загін у Давньому Римі. 27. Механізм, пристрій для запуску автомобільних двигунів. 28. Фізична або юридична особа, що
уклала договір з оператором на надання послуг зв’язку.
29. Перпендикуляр, опущений із центра правильного
багатокутника на одну з його сторін. 30. Запалення
слизової оболонки бронхів. 33. Тупа частина сокири.
34. Бог кохання у римській міфології.
Склала Христина ВЕСЕЛА
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J J J
Бик з левом п’ють пиво. Леву на мобілку телефонує дружина.
Лев: „Так, Люба, з биком п’ємо пиво… Вже допиваємо…
Щось купити?.. Зрозумів, біжу. Цілую“.
Бик: „Ти зовсім озвірів. Ти ж цар звірів! Як ти дозволяєш
жінці так собою помикати? Та стукни кулаком по столі!“.
Лев: „Чуєш, бицяро, ти не плутай. Це в тебе жінка корова, а у мене — ле-ви-ця! “.
J J J
Хочете стати олігархом? Легко.
Берете в банку кредит — 1 мільярд доларів. Купуєте цей
банк, дозволяєте собі не віддавати кредит і все — ви олігарх!
J J J
Розмова двох приятелів у Тель-Авіві:
— Тут написано, що Росія забрала Крим, тому що росіяни
з Криму хотіли жити в Росії… Ти зрозумів щось?
— Не зовсім, бо коли ми, одеські євреї, захотіли жити
в Ізраїлі, то й переїхали сюди, а не просили Ізраїль приєднати до себе Одесу.

J J J
Сім заповідей ледаря:
1. Полюби свій диван, як себе самого.
2. Якщо бачиш, що хтось відпочиває, допоможи йому.
3. Робота — це святе, не чіпай її.
4. Я
 кщо можеш що-небудь зробити завтра, не роби цього сьогодні.
5. Я
 кщо з’явилось бажання працювати, сядь, трохи посидь і воно мине.
6. Якщо робота — це здоров’я, то нехай працюють хворі.
7. Н
 ароджуються втомленими, а живуть для того, щоб відпочивати.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи:
дипломи бакалавра ВК № 30540696 і спеціаліста ВК № 32287936, видані Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Сисак
Оксани Ярославівни;
диплом магістра ВК № 32309086, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Сисак Оксани Ярославівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Дасів Христини Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Трицецької Мар’яни Зіновіївни;
студентський квиток № 08927275, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Тупісь Соломії Степанівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Лупаци Олександри-Марії Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Березіна Павла Романовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Косточки Вікторії Михайлівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Рендзіняк Ірини Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Басистюк Христини Олександрівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Каралюс Андріани Володимирівни;
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студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Матвіїв Марії Богданівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Сюська Тараса Богдановича;
студентський квиток № 10316684, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Шептицької Анастасії
Юріївни;
студентський квиток № 1413007, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Баран Андріани Іванівни;
залікову книжку, видану Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Яблонського Андрія Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Гриджук Євгенії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Марчука Андрія Леонідовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Демченка Степана Анатолійовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Домбровської Світлани Володимирівни;
студентський квиток № 08969088, виданий
Національним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Слука Тараса Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я
Волощук Вікторії Василівни;
студентський квиток № 10334650, виданий
Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Вихтора Василя Васильовича.

передплата-2015

Пропонуємо передплатити
освітній студентський тижневик
„Аудиторія“ на 2015 рік через
відділення „Укрпошти“.
Передплатний індекс

35004

Вартість передплати:
1 місяць — 6,33 грн.
3 місяці — 18,99 грн.
6 місяців — 37,98 грн.
12 місяців — 75,96 грн.

Колектив кафедри обліку та аналізу ІНЕМ Національного університету
„Львівська політехніка“ висловлює
щирі співчуття аспіранту кафедри
Ользі Василівні Рябковій з приводу
передчасної смерті її
батька.

ч. 8 [2888]
26 березня — 1 квітня 2015
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для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
26 березня — „Запорожець за Дунаєм“
(опера). 18.00.
27 березня — „Дон Кіхот“ (балет). 18.00.
28 березня — „Кармен“ (прем’єра). 18.00.
29 березня — „Коппелія“ (балет). 12.00,
„Украдене щастя“ (опера). 18.00.
1 квітня — „Перевтілення“
(одноактний балет, прем’єра). 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
26 березня — „Одруження“. 18.00.
27 березня — „Циліндр“. 18.00.
28 березня — „Вій, вітерець!“
(прем’єра). 18.00.
29 березня — „Шаріка“. 18.00.

31 березня — „Дама з камеліями“. 18.00.
1 квітня — „Ханума“. 18.00.

Львівський академічний
театр „Воскресіння“

Камерна сцена

27 березня — „Весела корчма“ (прем’єра).
14.00.
28, 29 березня — „Весела корчма“
(прем’єра). 18.00.

26 березня — „Лавка“ (прем’єра). 19.00.
31 березня — „Спогад про Саломею“. 16.00.
1 квітня — „Арт“. 17.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
27 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
28, 29 березня — „Memento vivere“. 19.00.
1 квітня — „Амнезія, або Маленькі
подружні злочини“. 19.00.

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
27 березня — „Ірод“ (рок-опера, прем’єра).
18.00.
29 березня — „Вінні-Пух та всі-всі-всі“.
12.00, „Баба“ (прем’єра). 18.00.

змагання вчених

Триває конкурс
„Кращий молодий
науковець року“

Д

о 1 квітня у Львівській політехніці триває конкурс „Кращий молодий науковець
року“.
Відповідно до Положення про щорічний конкурс „Кращий молодий науковець року“ , участь
у ньому можуть брати вчені віком до 35 років,
основним місцем праці яких є Львівська політехніка і які активно працюють за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
Найкращих молодих дослідників спершу визначають у кожному навчально-науковому інституті Політехніки. За поданням голів інститутських секцій РМВ вчена рада кожного ННІ
має визначити одного переможця. Найкращі
отримають почесні дипломи і премії.

Перший український
театр для дітей
та юнацтва
26 березня — „Beautiful Карпати“. 12.00,
„Таїна буття“. 16.00.
27 березня — „О восьмій вечора
на Ковчезі“. 11.00,
„Оскар…“. 18.00.
28 березня — „Пеппі Довгапанчоха“.
14.00.
29 березня — „Чарівник Смарагдового
міста“. 11.00, „ Beautiful Карпати“.
15.00.
31 березня — „Дикі лебеді“. 12.00.

Як подати оголошення
в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій
та приватних осіб.
Вартість оголошення:
• комерційного характеру (до 30 слів) — 70,00 грн.;
•	комерційного характеру (понад 60 слів) — за тарифами реклами;
• про загублені документи — 10,00 грн.;
• співчуття — 20,00 грн.;
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.
Система знижок: більше трьох публікацій — знижка
10% від суми замовлення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість.
Крайній термін подання оголошення — десять днів
до виходу газети.
Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12,
кімн. 103. Тел. (0322) 258-21-33,
http: //www.audytoriya.lviv.ua,
e-mail: audytoriya@gmail.com

ОСВІТНІЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖНЕВИК „АУДИТОРІЯ“
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 — 2,30 грн.
Газету надруковано у видавництві Львівської
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2.
Спосіб друку — офсетний.
Обсяг 2,33
2,79 ум. друк. арк.
Наклад 2000. Зам. № 150086
150073

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО
Заступник головного редактора —
Наталія ПАВЛИШИН
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 світлина
Ірини
МАРТИН.
та останній
сторінках
На
світлини
останній
Наталії
сторінці
ПАВЛИШИН
світлина Наталії ПАВЛИШИН.
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