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Що робитимете на Форумі видавців?
Перукар Кортні Холмс, що живе 

в одному невеликому аме-
риканському містечку штату 
Айова, знайшов свій спосіб, 
як заохотити дітей читати: 
допоки Кортні робить дитині 
круту стрижку, дитина читає 
йому вголос якусь історію 
або уривок із книги. Охочих 
поєднати приємне з корисним 
виявилось багато…

22-й Форум видавців у Львові, 
цьогорічною темою якого 
є „Культура vs Пропаганда“, 
стрижки для дітей не робити-
ме, але й без них має безліч 
„гачків“, які спроможні зачепи-
ти й повести у глибини книж-
кових вод як малечу, молодь, 
так і старше покоління. Мовою 
цифр: буде 1225 заходів. „Торік 
було 1000 і ми думали, що вже 
більше бути не може, але вияв-
ляється, що може, — розповіла 
перед Форумом телеканалу 
„Еспресо.TV“ президент Олек-
сандра Коваль. — Не кажіть, 
що ліпше менше, але краще, 
бо в тому, що їх багато, є свої 
переваги. Акції будуть дуже 
різні, різної якості. Є для дуже 
великих аудиторій, а є й нішові, 
дуже маленькі. Мені це подо-
бається, бо означає, що не буде 
в Україні людини, яка не знайде 
чогось цікавого для себе на Фо-
румі. Просто треба прийти“.

Все-таки, хоч і нема такої статис-
тики, більшість іде на Форум ви-
давців насамперед, щоб купити 
книжку — ту, до якої пригляда-
лось упродовж тривалого часу, 
і ту, яку викладуть на прилавок 
тільки-тільки з видавничої 
„печі“, інколи — випадково, бо 
сподобалась анотація, автор, 
до котрого стояла довга черга 
за автографом… І це навіть 
дуже незле, всупереч тому, що 
Україна, згідно з дослідженнями 
чеського лінгвіста Якуба Маріа-
на, за показником книговидан-
ня посідає одне з останніх місць 
у Європі (найпродуктивнішою 
є Великобританія): щороку у нас 
з’являється лише 470 нових най-
менувань на мільйон жителів.

Тарас Партика, студент другого курсу Інституту хімії та 
хімічних технологій:

„Шукатиму твори Кам’ю українською“
Торік придбав книжки з органічної й неорганічної хімії, 
а також нарешті знайшов український переклад Маріо П’юзо 
„Хресний батько“. Сподобалось, що увечері біля Палацу ви-
ступали різні фолкгрупи, мені як музиканту — граю на гітарі 
й співаю — було цікаво їх послухати. Сподіваюсь, що і цього 

року на Форумі буде великий вибір книжок з моєї спеціальності і вони будуть 
дешевші, ніж у магазинах. Шукатиму твори Кам’ю українською, а також книги 
Андрія Любка, Ліни Костенко, Любка Дереша.

Вікторія Косточка, студентка другого курсу Інституту 
архітектури:

„Піду на презентацію книги“
Торік я приїхала навчатись у Львівську політехніку з Полтави, 
дізналась про Форум видавців (чогось подібного в моєму рід-
ному місті нема), однак піти на нього не вдалося. Цього року 
натрапила в інтернеті на інформацію, що Ольга Фреймут, яка 
подобається мені як жінка і особистість, буде на Форумі пре-
зентувати книгу, і зацікавилась. Тому піду і візьму зі собою друзів. Викладачі 
нам теж рекомендують відвідати Форум видавців і пошукати там книжки з ди-
зайну, адже є можливість знайти рідкісне видання і придбати його.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Оксана Федорів, аспірантка факультету міжнародних 
відносин Львівського національного університету ім. І. Франка:

„Я рідко коли йду по щось конкретне…“
Зазвичай ходжу на Форум купувати наукову літературу, зокре-
ма юридичну. Подобається, що можу побачити українських 
письменників-„зірок“, зокрема братів Капранових, мене 
завжди приваблював їхній автомобіль навпроти Потоцьких. 
Цього року їх, на жаль, не буде. Історія з їхньою відмовою 
некрасива і не відомо, наскільки правдива. Хотілося б бачити на Форумі більше 
книжок не лише англійською і польською мовами, а й іншими — німецькою, 
французькою. Я рідко коли йду по щось конкретне, а навіть якщо і так, то, 
маючи намір купити дві-три книжки, виходжу з Форуму з двома-трьома па-
кетами, наповненими купою книжок. Певно, і цього року буде так.

Олександр Николяк, студент четвертого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Цікавлюся сучасними українськими 
письменниками“
Від друзів чув, що на Форумі видавців можна придбати багато 
хорошої й корисної спеціальної літератури, тому цього року 
я подумав: якщо у Львові є такий захід і про нього стільки хо-
роших відгуків, то треба знайти можливість відвідати його. 

Мене цікавить художня література. Раніше читав в основному зарубіжних 
авторів, тепер зацікавився сучасними українськими письменниками.

Докладніше  
про найцікавіші заходи  

форуму на сторінках 12 — 14.
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NOTA BENE!

посвячення

У добру путь, першокурсники!

У День знань на площі перед 
IV навчальним корпусом сту-

денти-першокурсники урочисто 
прийняли присягу і стали повно-
цінною студентською спільно-
тою Львівської політехніки.

Щороку першокурсники шикуються 
на цій площі для урочистої події — 
посвячення у студенти. І щороку це 
свято проходить по-новому: урочи-
сто, піднесено, запалює молоді серця 
до нових звершень у пізнанні наук.

Перед початком церемонії свої 
місця на сходах займають хори і ду-
ховий оркестр. Тишу порушує музич-
ний твір „О, Україно“, який виконує 
духовий оркестр. З фойє IV корпусу під 
звуки маршу студенти виносять хоругву 
і разом з директорами інститутів йдуть 
із нею до кінця майдану, повертаються 

і стають біля трибуни, а директори у ман-
тіях зупиняються коло своїх студентів.

Постійна ведуча цього дійства, 
директор Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діа-
спорою доцент Ірина Ключковська 
підкреслила, що створення у Львові 
Технічної академії 1844 року засвід-
чило про визначну подію в історії 
не лише Львова, а й Європи. То ж 
нинішнім першокурсникам дуже 
пощастило навчатися у Львівській 
політехніці, яка є не тільки горді-
стю й окрасою вітчизняної науки, 
освіти, культури, а й визначним 
громадсько-політичним центром. 
Тут студенти отримують фахові 
знання, вигранюється їхня грома-
дянська позиція, а державницькі 

міжнародні конференції

Системи, яких потребує українське суспільство
Українські та польські науковці на 11-й щорічній міжнародній кон-

ференції, яка цього разу відбулася 2–6 вересня у с. Поляна Сваляв-
ського району на Закарпатті, говорили про перспективні технології 
і методи проектування MEMС. Організаторами конференції є Львів-
ська політехніка, Політехніка Варшавська і Гірничо-металургійна 
академія ім. С. Сташиця з Кракова.

Цього разу учасниками заходу були 
науковці лише двох держав, хоча на 
попередні приїздили представники 
фактично з усього світу — Білорусі, 
Словаччини, Індії, Північної Кореї, 
США, Франції, Угорщини, Китаю, 
Іспанії, Єгипту, Росії. Організа-
тори конференції таке зменшення 
учасників пов’язують із воєнними 
подіями, що відбуваються на сході 
України.

— Попри меншу кількість (всього 
ми заслухали 34 доповіді), цьогоріч-
на конференція успішна, зважаючи 
на те, що у Поляні паралельно відбу-
валася Літня школа „Проектування 
мікроелектромеханічних систем“, 
учасниками якої були 16 студентів 
(по четверо зі Львова, Донецька, 
Києва та Харкова), зацікавлених 
у науковій роботі. Отож, у першій 
половині дня вони брали участь 
у своєму вишколі, а учасники кон-
ференції могли прийти їх послуха-

ти, а по обіді долучитися до слухачів 
конференції, — наголошує секретар 
оргкомітету конференції, доцент 
кафедри систем автоматизованого 
проектування Михайло Мельник.

— До слова, після Закарпаття  
сучасники Літньої школи, яка є однією 
з напрямів діяльності проекту „Тем-
пус“, мають кілька днів практичних 
занять у лабораторії нашої кафед-
ри, — додає професор кафедри САПР 
Василь Теслюк.

Учасниками конференції „Пер-
спективні технології і методи про-
ектування MEMС“ були як молоді, 
так і старші науковці — представ-
ники вишів Вроцлава, Лодзя, Хар-
кова, Києва, Донецька і, звісно, 
Львівської політехніки. Вони обго-
ворювали питання, що насамперед 
пов’язані з мікроелектромеханічни-
ми системами. Деякі доповіді підго-
товлено і виголошено в рамках ви-
конання проекту „EduMEMS“, яким 

передбачена співпраця чотирьох 
політехнік — Вроцлавської, Лодзь-
кої, Львівської і Київської, а також 
лабораторії Тулузи (Франція) з ме-
тою укладання книжок і методичних 
вказівок, лекцій, презентацій для 
українських студентів, які спеціалі-
зуються на вивченні мікроелектро-
механічних систем. Були доповіді 
на тему медичних розробок, у яких 
присутні ці системи і розвиваються 
доволі швидко, а також мілітарних 
розробок, потреба яких стала на-
гальною у час війни.

— Мікроелектромеханічні сис-
те ми є легші, дешевші, менш енер-
гозатратні, надійніші та ефектив-
ніші, саме тому такі різновиди 
МЕМС-пристроїв як гіроскопи та 
акселерометри широко застосову-
ються у різних пристроях та без-
пілотних літальних апаратах. Ця 
конференція власне показала, що 
ми здатні розробляти моделі та за-
соби для проектування подібних 
МЕМС-пристроїв, — резюмує роз-
мову голова організаційного комі-
тету конференції, завідувач кафед-
ри САПР Михайло Лобур.

Ірина МАРТИН

Закінчення на 4 с. m
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СТУДІЇ

устремління нації знаходять актив-
ну підтримку.

— Ви розпочинаєте новий етап 
свого життя, коли російський агресор 
брутально посягнув на незалежність 
нашої держави, на її суверенітет та 
територіальну цілісність. Зі сумом 
і скорботою схиляємо голови перед 
тими, хто ціною свого власного жит-
тя дарував нам щастя жити, вчитися 
і працювати. З величезною вдячністю 
думаємо про тих, хто на східних кор-
донах під ворожим вогнем виборює 
нам мир і спокій, можливість стояти 
під спокійним небом України і здобу-
вати вищу освіту. На нинішнє поко-
ління випадає величезна відповідаль-
ність — бути бійцями інтелектуально-
го фронту, на якому кожен студент 
мусить наполегливо вчитися, пам’я-
таючи, що лише разом, на передовій 
і в тилу, кожен на своєму місці здобу-
демо таку бажану перемогу, — сказала 
Ірина Ключковська. Вона привітала 
першокурсників з посвяченням 
у студенти, а професорів, виклада-
чів, науковців, аспірантів, студентів 
й усіх співробітників — з Днем знань.

Урочистість розпочалася з піднят-
тя Державного прапора України. Сту-
денти, відмінники навчання Анас-
тасія Вакарчук (III курс, ІЕСК) та 
Анатолій Надольський (VI курс ІГДГ) 
підходять до флагштоку і підніма-
ють прапор. Славень України вико-
нують хор та духовий оркестр.

— Сьогодні Львівська політех-
ніка гостинно відкриває двері для 
майже десяти з половиною тисяч 
студентів-першокурсників, з них 
понад чотири тисячі — випускники 
шкіл зараховані на ступінь бакалав-
ра, серед яких — понад 500 медаліс-
тів, — говорить ректор Львівської 
політехніки професор Юрій Боба-
ло. — У 15-ти навчально-наукових 
інститутах та 8-ми коледжах здобу-
ває освіту понад 36 тисяч студентів. 
Їх навчають близько 2000 викладачів, 
з яких понад 350 — доктори наук, 
професори та понад 1400 — канди-
дати наук, доценти. Львівська полі-
техніка дає не лише знання, а й мож-
ливість для самореалізації та самов-
досконалення у творчості, спорті, 
художній самодіяльності, в духов-
ному розвитку.

Юрій Ярославович підкреслив, 
що цього року Львівська політехніка 
за прийомом заяв (понад 53 тисячі) 
посіла друге місце серед вишів Укра-
їни, а університет за міжнародними 
та національними освітніми рейтин-
гами традиційно входить до чільної 
п’ятірки найкращих українських ви-
щих навчальних закладів. На завер-
шення ректор дав першокурсникам 
кілька настанов і порад, як краще 
й досконаліше здобувати знання, за-
лишатися людиною і пишатись тим, 
що є політехніками. Він висловив 
впевненість, що нове поповнення 
Політехніки стане запорукою нових 
здобутків, котрими „пишатиметься 
наш університет та наша держава“.

Студенти в особі представників 
з усіх інститутів урочисто присяга-
ють наполегливо здобувати знання 
та професійні вміння, збагачувати 
надбання українського народу, ша-
нувати правду, особисту гідність 
людей, дбати про добре ім’я Львів-
ської політехніки, берегти честь та 
гідність студента Львівської полі-
техніки… Присягу зачитували пер-
шокурсники Домініка Димидишина 
(ІАРХ) та Андрій Гураль (ІЕСК).

Під звуки студентського гімну 
„Гаудеамус“ Юрій Бобало передає 
першокурсникам символічний ключ 
до знань і студентський квиток.

Студентські капелани Юрій 
Остап’юк та Тарас Жеплинський ві-

тають молодь з урочистою подією. 
Вони благословляють першокурс-
ників на нову життєву дорогу і за-
прошують під час великої перерви 
у 101 аудиторію IX корпусу на що-
денну молитву. Після молитви хор 
виконує „Боже великий, єдиний“, 
а на студентів падають благодатні 
краплі свяченої води, якою їх щедро 
кроплять священнослужителі.

З Днем знань першокурсників 
привітали заступник голови ЛОДА 
Юрій Підлісний, чи не вся родина яко-
го закінчували свого часу Львівську 
політехніку, міський голова Львова 
Андрій Садовий (подарував ректо-
рові автентичну копію Львівського 
„Букваря“ Івана Федорова), народний 
депутат Оксана Юринець, президент 
ВАТ „Електрон“ Юрій Бубес. Він, зо-
крема, сказав, що „Електрон“ робить 
подарунок першокурсникам: через 
місяць світ уперше побачить новий 
український електробус, у створенні 
якого беруть участь інженери-кон-
структори Львівської політехніки. 
Він запросив майбутніх випускників 
у конструкторські бюро, лабораторії 
і цехи корпорації, де їх радо приймуть 
у свої лави творці нової техніки.

До першокурсників, їхніх бать-
ків і друзів завітав гонець із Еллади 
з факелом у руці, який привітав „сту-
дентське молодецтво і вас, професо-
рове“. З фронтону головного корпу-
су на свято завітали три музи — Ар-
хітектура і Будівництво, Інженерія 
та Механіка. З напутнім словом до 
першокурсників звернувся і пер-
ший ректор Львівської політехнічної 
школи, архітектор головного корпу-
су професор Юліан Захарієвич, який 
запросив майбутніх інженерів впи-
сати „нові і славні сторінки в історію 
величну Політехніки“.

Піснею „Про Україну“ і запальними 
танцями урочисте дійство завершили 
ансамбль естрадної пісні „Сузір’я“ та 
народний ансамбль танцю „Вірність“, 
які діють при університетському На-
родному домі „Просвіта“ (директор — 
заслужений працівник культури України 
Степан Шалата). В небо злетіли пові-
тряні сині і жовті кульки, а на голови 
присутніх рясним „дощем“ посипався 
блискучий серпантин.

За святом першокурсників  
спостерігала Катерина ГРЕЧИН

посвячення

У добру путь, першокурсники!
m Закінчення. Початок на 3 с.



ч. 23 [2903]
10 — 16 вересня 2015 5

| С
ві

тл
ин

а 
Ір

ин
и 

М
ар

ти
н

СТУДІЇ

коротко
Вишам — власні рахунки у бан-

ках. Уряд підтримав постанову 
про порядок банківського 
обслуговування вищих нав-
чальних закладів, наукових 
установ і закладів культури. 
„Це рішення фактично запо-
чатковує фінансову автономію 
університетів“, — написав 2 ве-
ресня у фейсбуці очільник МОН 
Сергій Квіт. ЗУ „Про вищу освіту“ 
передбачає, що свої доходи, 
а також відсотки, отримані від 
розміщення коштів на вкладних 
(депозитних) рахунках в уста-
новах державних банків, виші 
можуть використовувати на 
придбання майна, капітальне 
будівництво і ремонт примі-
щень, поліпшення матеріаль-
но-технічного, навчально-ла-
бораторного забезпечення 
освітнього процесу тощо.

Професор Михайло Лобур — 
заслужений діяч науки 
і техніки України. Це почесне 
звання завідувачеві кафедри 
систем автоматизованого про-
ектування Політехніки надано 
указом Президента № 491/2015 
„Про відзначення державними 
нагородами України з нагоди 
Дня незалежності України“ 
від 21 серпня.

Академічна гімназія при По-
літехніці — друга у рейтингу 
шкіл Львова за результата-
ми ЗНО. 1 місце посів Львів-
ський НВК „Школа І ступе-
ня-гімназія“, 3 — Львівський 
фізмат ліцей-інтернат при ЛНУ 
ім. І. Франка. До рейтингу шкіл 
Львова залучено 109 навчаль-
них закладів. Інтернет-ресурси 
„Розвиток дитини“ і „Освіта.
ua“ уклали рейтинг на осно-
ві загального рейтингу шкіл 
України за результатами ЗНО 
з української мови і літератури 
2015 року.

Зарплати освітян і стипендії 
студентів зростуть. Пропози-
ція Кабміну до парламенту під-
вищити соціальні стандарти 
з 1 вересня стосується зокрема 
й представників освітньої 
галузі. Так, студенти вишів 
І і ІІ категорії будуть додатково 
отримувати 112, ІІІ–IV катего-
рії — 95 грн. Зарплата вчителів 
зросте на 470–605 грн.

За інформацією інформагенцій, МОН

міжнародні конференції

Електротехніка — 
наука нових розробок
Міжнародна конференція „Обчислювальні проблеми в електротехніці“ 

вперше відбулася у Львівській політехніці. Цьогорічна конферен-
ція — 16-та за рахунком. Її організатори — кафедра теоретичної та загаль-
ної електротехніки Інституту енергетики та систем керування Львівської 
політехніки, два університети Польщі — Варшавський технологічний 
і Лодзький технічний, Університет Західної Богемії (Чехія) та Університет 
Жиліни (Словаччина); сприяли конференції Польська секція й Західно-
український осередок Міжнародного товариства інженерів з електро-
техніки й електроніки (ІЕЕЕ).

Свій шлях конференція розпоча-
ла 1999 року як об’єднаний україн-
сько-польський електротехнічний семі-
нар і відразу ж переросла у міжнародну 
наукову конференцію високого рівня. 
Ідея проведення такого заходу нале-
жить кафедрі теоретичної і загальної 
електротехніки Львівської політехніки 
та Інституту електротехніки й інформа-
ційно-вимірювальних систем Варшав-
ської політехніки.

Школа-семінар по-
чергово відбувається 
у мальовничих куточках 
Польщі й України та зби-
рає щораз більше учасни-
ків провідних наукових 
і освітніх закладів сві-
ту — науковців Польщі, 
України, Чехії, Японії, 
Індії, Ірану, США.

— Цього разу деле-
гати конференції були 
з України, Польщі і впер-
ше — з Ірану й Індії. Се-
ред українських науков-
ців були представники 
Київської, Львівської, 
Харківської, Одеської політехнік, Кре-
менчуцького національного універ-
ситету ім. М. Остроградського, Інсти-
туту електродинаміки НАН України, 
Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспор-
ту, Тернопільської академії народно-
го господарства, Запорізького націо-
нального технічного університету, 
Донбаського державного технічного 
університету, — розповідає секретар 
оргкомітету 16-ї конференції, доцент 
кафедри теоретичної і загальної елек-
тротехніки Львівської політехніки 
Оксана Гоголюк.

Прозвучала 71 доповідь. У них обго-
ворювали сучасні проблеми електротех-
ніки, застосування методів оптимізації 
до проектування електричних систем 

із використанням засобів теорії елек-
тричних кіл та електромагнітного поля, 
розвиток ефективних обчислювальних 
методів для аналізу електромагнітного 
поля, розробку нових ефективних мето-
дів для розв’язання специфічних задач 
біомедицини, електроніки, телекомуні-
кацій та антенних систем тощо. Як зазна-
чила Оксана Гоголюк, особливо актуаль-
ними виявилися питання використання 

електротехніки у медицині, зокрема 
використання електротехнічних мето-
дів для діагностування онкологічних 
захворювань, електрохірургії, сучасних 
методів діагностики в електромеханіці та 
електроенергетиці тощо.

Автори найкращих доповідей — 
молоді науковці до 30-ти років Максим 
Щерба з Київської політехніки та Ана-
толій Нікітенко з Дніпропетровського 
університету залізничного транспор-
ту — отримали нагороди від ректора 
Львівської політехніки професора 
Юрія Бобала та професора Варшав-
ського технологічного університету, 
головного редактора бюлетеня Поль-
ської академії наук Тадеуша Качорека.

Ірина МАРТИН
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наукові дослідження

Нетрадиційні джерела енергії нині на часі

Науковці кафедри теплогазопостачання та вентиляції 
ІБІД здійснюють наукові і науково-госпдоговорні 

дослідження з актуальних проблем тепло- і газопостачан-
ня, вентиляції, використання нетрадиційних та вторин-
них джерел енергії, охорони довкілля, сонячної енергети-
ки тощо. Про це розмовляємо із завідувачем кафедри 
професором Василем Желихом.

— Наша кафедра — унікальна, бо 
фактично готує фахівців трьох спе-
ціальностей: теплогазопостачання; 
вентиляції і кондиціювання повітря; 
опалення та альтернативних джерел 
енергії, — говорить Василь Михай-
лович. — В Європі є цілі інститути, 
які окремо займаються кожною з цих 
спеціальностей. Окрім того, що дає-
мо добру освіту нашим студентам, ак-
тивно долучаємо їх до кафедральних 
наукових розробок. У лабораторії 
аеродинаміки, що розташована у ХII 
корпусі, й досі функціонує аероди-
намічна труба, яку почали будувати 
у 1927 році для відділу будівництва 
аеропланів у Львівській політехніці, 
що функціонував тут у 1930–31 ро-
ках. Цю трубу не лише активно вико-
ристовуємо в наукових досліджен-
нях, а й зберегли для нащадків одну 
з історичних споруд університету. 
Торік підготували документи, які доз-
волили б лабораторію аеродинаміки 
віднести до національного надбання 
України. Чекаємо результату з Мініс-
терства освіти і науки України. До 
речі, власник фірми Герц з Австрії 
був дуже здивований, що ми не лише 
зберегли у чудовому стані, а й про-
водимо дослідження на обладнанні 
фірми Сіменс тридцятих років мину-
лого століття.

— Що вдалося втілити у життя  із 
наукових здобутків?
— Працівники лабораторії аероди-
наміки досліджують аеродинаміку бу-
дівель і споруд. Ми перевіряли тери-
торію на проспекті Свободи, де нині 
стоїть готель „Опера“, адже це мала 
бути вставка до існуючого будинку. 
Зараз розпочали досліджувати енер-
гоощадні пасивні будинки, адже саме 
аеродинаміка дає можливість венти-
лювати приміщення без додаткових 
затрат. Замовникам пропонуємо най-
кращі рішення їхніх проблем.

— А як щодо наукових досліджень не-
традиційних джерел енергії?

— Нині, коли 
опалення і піді-
грів води стають 
д у ж е  д о р о г і , 
люди частіше 
звертаються до 
нетрадиційних 
джерел енергії. 
Ми досліджуємо 
використання со-
нячної енергії для гарячого водопо-
стачання. Наше завдання — зробити 
будинки енергоефективними й енер-
гоощадними. Працюємо і над біога-
зовими технологіями. Нетрадиційні 
джерела енергії нині актуальні як 
для ЖКГ, так й для сільського госпо-
дарства. Маємо промисловий зразок 
побутової біогазової установки. Не 
так давно підписали угоду між Львів-
ською політехнікою і Львівським на-
ціональним університетом ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького про спільні науко-
ві дослідження. Їх цікавить залишок 
після переробки органіки (планують 
використовувати це як добавку для 
кормів худобі) і виведення бактерій, 
які утилізували б листя. Приємно, що 
наші доробки дуже цікаві не лише для 
України, а й для закордону.

— Як місто і область ставиться до 
наукових здобутків кафедри?
— Ми часто консультуємо житло-
во-комунальні господарства міста 
і області щодо ефективного викори-
стання паливно-енергетичних ре-
сурсів та економного енергоспожи-
вання і енерговикористання. Зазви-
чай, пропонуємо ті розробки, з яких 
маємо добрі результати, зокрема 
з використання сонячних колекторів 
для гарячого водопостачання в ЖКГ. 
На жаль, нині ця проблема відкрита, 
бо для її вирішення потрібна дер-
жавна програма і чималі інвестиції. 
Щодо вітрової енергетики, то нею 
в нашому регіоні майже не користу-
ються, тому широко тією проблемою 
не займаємося.

— Чи залучаєте до розробок ас-
пірантів,  студентів  старших 
курсів?
— Безперечно, у нас навча-
ються дуже розумні й ініціа-

тивні студенти, тому з тре-
тього курсу залучаємо їх 
до наших кафедральних 
досліджень. Добре впи-
салися в команду нау-
ковців студенти Ірина 
Венгрин (третій курс), 
Катерина Дуднік, 
Олена Конончук та 
Микола Пальчикевич 
(четвертий курс), ас-

піранти Дмитро Гара-
сим і Остап Пона.

— З іноземними вишами співпрацюєте?
— Звичайно. Із Жешівською політех-
нікою що два роки проводимо спільні 
наукові конференції, друкуємо свої 
статті у них, а вони у нас. Наприкінці 
навчального року побували в Інсти-
туті інженерії довкілля Варшавської 
політехніки. Плануємо підписати 
з ними та з Варшавською політехні-
кою міжвишівську угоду про спільні 
наукові дослідження і навчання сту-
дентів. Маємо добрі наукові контак-
ти з Політехнікою Ченстоховською 
(Польща) і з Технічним університе-
том в Кошіце (Словаччина).

— Як керівник, які бачите перед собою 
нові перспективи?
— Завдань дуже багато. Передов-
сім — налагодження ширших міжна-
родних зв’язків. Маємо добру школу, 
закордонні студенти і викладачі від-
значають високий рівень наших дослі-
джень. З іншого боку — нам теж є чого 
повчитися у наших закордонних ко-
лег. Мусимо добиватися того, щоб 
наші наукові доробки служили людям.

— 1 вересня Політехніка радо прийня-
ла у своїх стінах першокурсників. Що 
побажаєте їм?
— Побільше креативності. Щоб не 
боялися ставити перед собою кон-
кретні завдання і вирішували їх, 
незважаючи на складну ситуацію 
в країні. Терпіння понад усе і ро-
зуміння того, що їхні знання дуже 
знадобляться Україні.

Спілкувалася Катерина ГРЕЧИН
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неформальна освіта

Чи знаєте Ви, в якому будинку живете: коли і ким він збудований, у якому стилі? А ще, коли 
і чому на мапі Львова з’явився ваш район? Що ви можете (повинні?) робити для розвитку 

свого будинку, району, міста?.. І врешті, що таке місто?..

Архітекторам, урбаністам і всім, 
хто живе у місті

Рідне (не)знайоме
Недавно у Львові відбулися цікаві 
заходи, до яких активно долучились 
архітектори-політехніки: перший 
архітектурний фестиваль „Просто-
Неба“ і просвітницький проект „Дні 
модернізму у Ратуші: архітектура, 
урбаністичні візії, спадщина“. Це 
гарні майданчики неформальної 
освіти: тематика — актуальна, лек-
тори — знані фахівці, дискусія — 
вітається, атмосфера — надихає, 
а вхід — вільний. Такі студії зму-
шують по-іншому дивитися на, зда-
валось би, знайоме місто і на себе 
у ньому: починаєш помічати щось 
нове, всоте йдучи знайомою вули-
цею, критично придивлятись до сво-
го району та міста.

Серед проблем архітектурного 
Львова головний архітектор міста 
Юліан Чаплінський називає недо-
сконале законодавство, відсутність 
знакових імен, незаконні забудови. 
Відповідаючи на запитання студен-
та про якість архітектурної освіти 
у Львові, він зауважив: проблема 
в тому, що більшість викладачів ві-
дірвані від практики проектування 
й будівництва. Додатковими мож-
ливостями для саморозвитку назвав 
школи, як-от CANaction. Говорили 
і про позитиви: втілено проект пі-
шохідної вулиці Курбаса, запущено 
Карту детальних планів та громад-
ських слухань, у планах — розроби-
ти Містобудівний кадастр Львова 
і викласти його в інтернет для за-
гального доступу, розробка 3D-ма-
пи міста.

Місто — це люди
„Я — місто“ — такою була тема 
фестивалю „ПростоНеба“, що зі-
брав відомих фахівців з України 
(Олег Дроздов, Віктор Зотов, Олег 
Волосовський, ін.) та з-за кордону. 
Що таке „бути містом“ на практиці? 
Це, як розповіли ландшафтні архі-
тектори з Бельгії та Нідерландів, 
участь місцевих мешканців у реалі-

зації проектів громадського парку 
чи саду. Або, як у США, ініціативи 
громадян зі збереження історичних 
будівель тощо. Це й право громад-
ськості брати участь у прийнятті 
важливих для міста рішень, як-от 
міжнародний конкурс „Територія 
гідності“. Це перший в Україні від-
критий конкурс, програму і завдан-
ня якого сформувала громада міста, 
тобто кияни, адже мова йшла про 
оновлення центру столиці з мемо-
ріалізацією подій Революції Гід-
ності.

Соціальна складова міста, гро-
мадські простори як місця основної 
комунікації нині особливо цікав-
лять фахівців. Так, для Віктора Зо-
това (Zotov&Co) при проектуванні 
житлових об’єктів вкрай важливими 
є такі елементи, як дитяче містечко, 
„двір як ліс“ (з великими деревами, 
природними ґрунтами й травою, 
без „попсових пісочниць“), роз-
межування машин і людей. Ретельні 
дослідження перед проектуванням, 
аналіз запитів громади — у цьому ар-
хітектори вбачають свою соціальну 
відповідальність.

До Нового Львова
Переломна архітектура, орієнто-
вана на оновлення форм, конструк-
цій і розрив з минулим, архітекту-
ра чистих поверхонь, позбавлена 
декоративних елементів, — так 
окреслила модернізм в архітек-
турі Юлія Богданова, викладач 
кафедри ДАС Політехніки під час 
зустрічі на „Днях модернізму…“. 
Приклади модернізму у Льво-
ві — на вулицях Котляревського, 
Дорошенка (догори від зупинки 
„Головна пошта“), Палац культу-
ри ім. Г. Хоткевича, колишня ад-
мінбудівля Міських електричних 
закладів (нині управління СБУ). Та 
у центрі уваги був Новий Львів як 
приклад модерністської забудови. 
Цю ділянку почали організовано 
забудовувати в 1920–1930-х (між 
війнами було три житлові коло-

нії: кооперативу „Власна Стріха“, 
дев’ять триповерхівок і в районі 
парку„Залізна Вода“), продовжили 
зводити житло у другій половині 
ХХ ст. Функціональність модер-
ністської архітектури загальнови-
знана, але особливих сентиментів 
до неї у Львові немає, бо вона „асо-
ціюється з польським періодом“, 
зауважила Ю. Богданова.

Паралельно з „Днями модерніз-
му…“ діяла міжнародна архітектур-
на школа, учасники якої напрацю-
вали проект відновлення й сталого 
розвитку Нового Львова.

Голкотерапія для міста
Про те, як оживити порожні бу-
дівлі, простори — розповідали 
фахівці з Голландії. Виявляється, 
в сучасному Амстердамі — вели-
кому культурному, фінансовому, 
логістичному, адміністративному 
центрі — є чимало депресивних ур-
баністичних просторів, і їхня реві-
талізація — нині один із пріорите-
тів. Це така собі „голкотерапія для 
міста“, яке є „живим організмом“. 
До кризи 2008-го проблемні райони 
в місті перебудовували, але опісля 
зрозуміли, що краще „використа-
ти по-новому старі будівлі, ніж їх 
руйнувати й будувати натомість 
нові,“ зазначив Кейс Ван Райвен із 
Нідерландів. Він є куратором про-
екту WOW Amsterdam, що реалі-
зовується в одному з депресивних 
районів міста, зведеному в 1950-х. 
На місці закинутої будівлі на пери-
ферії Амстердама тепер потужний 
культурний центр, де проводять 
різні акції, є хостел. Цікаво, що 
це оживило довколишній простір, 
місцеву громаду, малий бізнес. 
Львів’янам гість з Європи порадив 
починати ревіталізацію закинутих 
об’єктів із малих інвестицій, а пе-
редовсім — зі спілкування з місце-
вими мешканцями, вивчення їхніх 
потреб.

Ірина ШУТКА
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міжнародний симпозіум

Міграція у кризових умовах
„Міграція у кризових умовах: 

українсько-польський кон-
текст“. Під такою назвою у Львів-
ській політехніці відбувся Міжна-
родний симпозіум, який організу-
вав Міжнародний інститут освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою за 
участю співорганізаторів — Під-
комітету з питань регіонального 
та транскордонного співробітни-
цтва між Україною та країнами 
ЄС Комітету ВР України з питань 
євроінтеграції, ЛОДА, Львівської 
політехніки, кафедр менеджмен-
ту персоналу та адміністрування 
і зовнішньоекономічної та мит-
ної діяльності (ІНЕМ).

В роботі симпозіуму взяли участь по-
над 100 осіб — науковці, викладачі, 
депутати Верховної Ради та Сейму 
Республіки Польща, представники 
Міністерства праці і соціальної полі-
тики Польщі, консульських та дипло-
матичних установ, регіональних ор-
ганів влади та місцевого самовряду-
вання, провідних агенцій зайнятості 
з Польщі та України, відомі експер-
ти з візової політики, українські та 
зарубіжні науковці у сфері міграції, 
представники громадських організа-
цій українських мігрантів у Польщі.

Як відзначила модератор заходу, 
директор МІОК Ірина Ключковська, 
однією з підстав проведення цього 
симпозіуму стали результати соціо-
логічного дослідження „Вивчення 
міграційних настроїв студентської 
молоді“, який організував МІОК, 
виконуючи Регіональну програму 
ЛОДА. На жаль, це дослідження 
невтішне: 85–92 відсотки студент-
ської молоді мають намір емігрувати 
за кордон, зокрема до Польщі — до 
30 відсотків.

Нині дві держави-сусідки опини-
лися перед серйозними викликами, 
зумовленими збільшенням потоків 
трудової міграції з України до Поль-
щі. І це на тлі загального зростання 
кількості біженців та трудових мі-
грантів до ЄС (глави міністерств 
внутрішніх справ і юстиції країн ЄС 
зберуться 14 вересня в Брюсселі на 
екстрену нараду з питань мігрантів). 
За даними Управління з питань іно-
земців від початку війни в Україні 
українці отримали 18 тис. дозволів 
на тимчасове перебування у Польщі.

На думку ректора Львівської по-
літехніки професора Юрія Бобала, 
міграційний процес відчуває і наш 
університет, бо частина його випус-
кників стає трудовими мігрантами. 
Тому Україна має проводити таку 
політику, яка дозволить використо-
вувати потенціал українців, що опи-
нилися за кордоном, посилювати 
зв’язки з ними.

Учасників симпозіуму телегра-
мами привітали голова Верховної 
Ради Володимир Гройсман і посол 
України в Республіці Польща Андрій 
Дещиця.

В роботі Міжнародного симпо-
зіуму взяли участь і виступили: ві-
це-маршалек Сейму Республіки Поль-
ща Марек Кухцінський, голова ЛОДА 
Олег Синютка, депутат парламенту 
ЄС від Республіки Польщі Міхал Боні 
(привітав учасників симпозіуму че-
рез скайп), народні депутати Оксана 
Юринець (голова підкомітету з пи-
тань регіонального та транскордон-
ного співробітництва між Україною 
та країнами ЄС Комітету Верховної 
Ради з питань європейської інтегра-
ції), Анатолій Матвієнко (член Укра-
їнської частини міжпарламентської 
асамблеї України та Республіки Поль-
ща), Валерій Пацкан (голова підкомі-
тету з питань зв’язків з українцями, 
які проживають за кордоном, Комі-
тету ВР з питань прав людини, націо-
нальних меншин і міжнаціональних 
відносин), Генеральний консул Рес-
публіки Польща у Львові Ярослав 
Дрозд, директор департаменту рин-
ку праці та зайнятості Міністерства 
соціальної політики України Сер-

гій Кікіна, голова Представництва 
Міжнародної організації з міграції 
в Україні Манфред Профазі.

На симпозіумі прозвучало 16 до-
повідей, а в дискусії взяло участь 
понад 50 учасників заходу. При-
сутні обговорили проблеми україн-
сько-польської міграції, регулюван-
ня цього руху між Україною та Поль-
щею, торкнулися візових проблем та 
проблем працевлаштування укра-
їнців у Польщі, спробували знайти 
оптимальні шляхи розв’язання цих 
злободенних питань і висловили 
свої рекомендації щодо формуван-
ня необхідних важелів державної 
політики між двома державами на 
загальнодержавному та регіональ-
ному рівнях. За результатами робо-
ти симпозіуму вироблено Ухвалу, 
яку скерують до органів виконавчої 
і законодавчої влади обох країн.

— На симпозіумі зібралися 
люди доброї волі, які мають спільні 
погляди на еміграцію як на явище 
і процес, — говорить завідувач ка-
федри менеджменту персоналу та 
адміністрування ІНЕМ професор 
Галина Захарчин. — Сподіваюся, 
що інтелектуальна дискусія, всі до-
брі побажання знайдуть спільне ви-
рішення проблеми не лише на рівні 
ідей, а й матеріалізуються у вигляді 
конкретних проектів. Вважаю, сим-
позіум дуже на часі, хоча вирішення 
цієї проблеми залежить від доброї 
волі наших політичних мужів, адже 
нині це явище несе великі загрози 
для нашої держави.

Катерина ГРЕЧИН
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коротко
З нагоди 70-річчя закінчення Дру-

гої світової війни на території 
колишнього концтабору для вій-
ськовополонених „Шталаг-328“ 
у Львові (Цитадель) відбулася 
пам’ятна акція „70 свічок пам’я-
ті“. 2 вересня біля Меморіального 
хреста учасники акції в пам’ять 
про загиблих військових та мир-
них громадян запалили свічки та 
взяли участь у панахиді.

30 років тому, 4 вересня 1985 р., 
у таборі ВС-389/36-1 біля с. Кучино, 
Пермської обл. помер україн-
ський поет, перекладач і дисидент 
Василь Стус. За свої переконання 
його двічі засудили: на початку 
вересня 1972 р. за звинуваченням 
в „антирадянській агітації й про-
паганді“ (5 років позбавлення волі 
і 3 роки заслання — покарання 
відбував у мордовських і магадан-
ських таборах); у травні 1980 р. — 
визнали особливо небезпечним 
рецидивістом і у вересні засудили 
на 10 років примусових робіт і 5 ро-
ків заслання.

У восьми містах України (Львів, 
Київ, Дніпропетровськ, Одеса, 
Харків, Маріуполь, Івано-Фран-
ківськ та Чернівці) 4 вересня 
відбувся одночасний показ 
стрічки „Тіні забутих предків“, 
присвячений 50-річчю виходу 
фільму. Прем’єрний кінопоказ 
увійшов в історію не лише як 
мистецька подія, а як один із най-
значніших громадських протестів 
проти репресивного радянського 
режиму в Україні. У вересні 1965 р. 
на прем’єрі фільму в кінотеатрі 
„Україна“ в Києві В. Стус, І. Дзюба, 
М. Скорик, Г. Якутович і В. Чорно-
віл публічно висловили протест 
проти політики влади, оприлюд-
нивши інформацію про арешти 
української творчої інтелігенції.

До 15 вересня приймають робо-
ти на студентський конкурс 
досліджень українського 
визвольного руху. Молодим нау-
ковцям — студентам українських 
вишів — пропонують дослідити 
повстанський рух на Наддніпрян-
щині у 1920-х рр., селянський 
опір колективізації, ідеологію та 
програми українського націона-
лізму в 1920 — 1950-х рр., чіль-
них постатей ОУН та УПА того 
періоду. Докладніше про умови 
конкурсу читайте на сайті Центру 
досліджень визвольного руху.

За матеріалами інформагенцій

великий українець

У дев’яностоліття —  
на Говерлу!
Ігор Рафаїлович Юхновський — людина, 

яка творила історію, українську науку, 
людина-історія. 1 вересня український 
академік, професор, дослідник у галузі тео-
ретичної фізики, політичний і громадський 
діяч святкував поважний ювілей — 
90 років. За кілька днів до 
цього Ігор Рафаїлович під-
нявся на найвищу гору Укра-
їни — Говерлу, довівши ще 
раз, — для нього нема нічого 
неможливого.

Український політик, громадський 
діяч Богдан Панкевич на своїй сто-
рінці у фейсбуці зазначив: „сьогод-
ні 90 років патріархові української 
науки Ігорю Юхновському. В часи 
СРСР в інституті, яким керував Юх-
новський, працювали лише українці. 
…То був справжній героїзм і найбіль-
ший вияв патріотизму. У всій краї-
ні, у всіх установах перевагу мали 
росіяни, а Юхновський дав путівку 
у велику науку десяткам талановитих 
місцевих хлопців. Робив це тихо, по-
слідовно, вперто і талановито. Тому 
він — Великий Українець“.

З нагоди ювілею Ігоря Рафаїлови-
ча тепло привітав і ректор Львівської 
політехніки, голова Ради ректорів 
Львівщини професор Юрій Бобало: 
„…Справжній подив й захоплення 
викликає Ваше подвижницьке та ба-
гатогранне життя в науці і громад-
ській діяльності, яке Ви прожили 
чесно, гідно та відповідально… Зи-
чимо Вам високих духовних поривань 
і невтамованої внутрішньої енергії 
творити науку та добро для людей! 
Нехай Вам і надалі зорить удача в усіх 
починаннях, шана та прихильність 
людей, вірність та незрадливість 
друзів, затишок і благополуччя в ро-
дині!“.

У переддень ювілею у Львів-
ському національному університеті 
ім. І. Франка відбулась гуманітарна 
сесія „Вибір України: минуле, сучас-
ність і майбутнє“, присвячена юві-
лярові. Дипломати, науковці та гро-
мадські діячі обговорили актуальні 
проблеми українського сьогодення, 
а також вітали іменинника.

Надзвичайний і Повноважний 
Посол України в Республіці Білорусь 
(2010–2011 рр.) Роман Безсмертний 

представив гостям заходу авторське 
дослідження — „Модель України від 
Юхновського“. Він зокрема наголо-
сив, що „починаючи з 1994 року, ця 
модель вималювалась у коротке сло-
во — „баланс“ — у людині, у державі, 
в суспільстві“.

Говорили й про глобальну про-
блематику — „Доки в Україні інтелі-
генція вважатиметься прошарком?“. 
На це запитання шукав відповідь за-
ступник голови Конституційної Ко-
місії, академік, професор Володимир 
Буткевич. На його думку, вихід єди-
ний — „стара українська інтеліген-
ція повинна об’єднатись із молодими, 
амбітними лідерами і створити єдину 
потужну громадську силу, яка вико-
нуватиме роль „мозку“ держави“.

Професор, завідувач відділу іс-
торії Української революції 1917–
1921 рр. Інституту історії Украї-
ни НАНУ Владислав Верстюк провів 
екскурс в історію створення та функ-
ціонування Інституту національної 
пам’яті України. А також розповів 
про завдання, які сьогодні ставлять 
перед собою працівники Інститу-
ту національної пам’яті: посилення 
уваги суспільства до власної історії, 
поширення об’єктивної історичної 
інформації, реалізація державної 
політики у сфері відновлення і збе-
реження національної пам’яті.

На завершення гуманітарної се-
сії Ігор Юхновський вкотре зазначив, 
що українці — це нація колосально-
го наукового потенціалу, але без на-
лежних дослідницьких лабораторій 
Україна в найближчому майбутньому 
перетвориться на другорядну науко-
ву державу.

Наталія ПАВЛИШИН
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табір-експедиція

На рідні землі — разом із „Вирієм“
У серпні цього року вже всьоме 

на території Закерзоння відбу-
вався Міжнародний науково-по-
шуковий та освітній табір-експе-
диція „Вирій“ (у 2009 р. заснував 
пластун Андрій Котлярчук). За ці 
кілька років учасники відновили 
три цвинтарі на території Поль-
щі в селах Жуків, Подемщина та 
Любича Князі.

Христина ДУБНИЦЬКА, 
випускниця ІАРХ,   
комендант табору „Вирій“:
„Посеред лісу  
час ніби зупинився“
На території сучасної Польщі не-
рідко можна побачити чимало заки-
нутих та занедбаних старих цвин-
тарів, церков, придорожніх хре-
стів посеред поля чи лісу. Історія, 
немов зупинилася, закарбувавшись 
у написах на камені. Минуло понад 
півстоліття, з дороги не видно пиш-
них садів, на вулицях не галасують 
діти, не чути дзвонів, які заклика-
ли на недільну службу… На місці 
українських сіл — просторі поля 
або ліси, подекуди залишилися при-
сілки з кількома хатами. Проходячи 
по ґрунтовій дорозі вздовж полів, 
помічаєш кілька ошатно побілених 
кам’яних придорожніх хрестів. За 
роздоріжжям посеред галявини, ото-
ченої старими липами, маленький 
металевий хрест, який, очевидно, 
колись прикрашав баню церкви, на-
гадує, що тут була святиня…

Обираючи місце для цьогоріч-
ного табору, „вирійці“ провели три 
ознайомчі поїздки, опрацьовували 
старі довоєнні мапи і врешті вирі-
шили реставрувати закинутий цвин-
тар у селі Суха Воля (за переписом 
1938 р. тут жило 2003 українці гре-
ко-католицького віросповідання, дві 
мішані польсько-українські родини, 
одна родина євреїв і одна німців).

Як ми дізналися, після проголо-
шення Незалежності України ко-
лишні суховільці організували по-
рядкування свого цвинтаря: зібрали 
кошти і придбали будівельні мате-
ріали, відрядили до Польщі кількох 
людей, які на місці розчистили цвин-
тар, встановили нову огорожу та за-
мінили декілька хрестів на металеві. 
На бетонній основі одного з цих но-

вих хрестів і зараз добре прочитуєть-
ся — 1993. Тоді ж з’явилися надгроб-
ки на місцях поховання полеглих 
членів місцевого куща самооборони.

І зараз сюди іноді приїжджають 
нащадки виселених мешканців села: 
на деяких могилах були не так давно 
залишені лампадки, на цвинтарній 
брамі — свіжі синьо-жовті стрічки. 
Але крім цього більше ніщо не нага-
дує про присутність тут українців. 
Посеред лісу час ніби зупинився.

За п’ять днів стаціонарної части-
ни табору „Вирій“ учасники розчи-
стили цвинтар від паростків молодих 
дерев, з надгробків зняли нарости 
моху і бруд, деякі хрести, які хилили-
ся чи впали, вирівняли і встановили 
на колишнє місце. Також зробили об-
міри території, розпочали інвента-
ризацію частини цвинтаря (описали 
близько 120 хрестів). Реставраційні 
роботи проводили студенти-рестав-
ратори каменю під керівництвом ви-
пускника ІАРХ Львівської політехні-
ки Романа Колодія.

Після кількох днів наполегливої 
праці з лісової дороги стало видно 
білі хрести на горбочку, а на пере-
хресті, де колись була головна вули-
ця села, учасники табору встановили 
дерев’яний вказівник.

Як з’ясувалося, Суха Воля не ціл-
ком забуте село: воно живе в пам’яті 
тих, чиї діди мали тут свої домівки. 
Ще під час проведення табору у ко-
ментарях під фото у мережі фейсбук 
до нас зголосився нащадок пересе-
ленців із цього села. Тепер кожне 

нове повідомлення зі словами „мій 
батько походив із Сухої Волі“ ми 
зустрічаємо з не меншим трепетом, 
ніж розчищені літери на кам’яному 
хресті. Прізвища Козелко, Буячок, 
Онишко, Вороняк стали тепер не 
лише відгомоном давно померлих, 
вони зазвучали в реальному часі.

По завершенню стаціонарної 
частини учасники вирушили в ман-
дрівку Надсянням, Лемківщиною та 
Західною Бойківщиною. Ця частина 
табору дає можливість пізнати інші 
місця Закерзоння і побачити укра-
їнців-автохтонів. Відвідали чотири 
з восьми українських церков Поль-
щі, що занесені до світової спадщи-
ни ЮНЕСКО. Побували в історично 
важливих місцях на етнічних тери-
торіях українців, зокрема у повністю 
винищеному селі Павлокома; поспіл-
кувалися з лемками, які під час поль-
ської „відлиги“ кінця 1950-х змогли 
повернутися у рідні села; побачили 
символічні двері на місці зниклих 
сіл. На свято Спаса в селі Новиця, 
де народився Богдан Ігор Антонич, 
мали змогу молитися у старій церкві 
спільно із місцевими мешканцями та 
посвятити фрукти. У славному селі 
Ждиня, на полі, де щороку прово-
диться великий з’їзд лемків з цілого 
світу — Лемківська ватра, — ми мог-
ли поділитися своїми враженнями та 
поспівати лемківських пісень. Цього 
року щоденні заняття зі співів прово-
дила учасниця табору Даринка Дубик, 
яка навчила таборовиків близько 
20 нових та маловідомих пісень.
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Роман КОЛОДІЙ,  
учасник табору „Вирій“, 
випускник ІАРХ:
„У мене хронічна любов 
до „Вирію“
У „Вирій“ мене „занесло“ вже вп’яте. 
Що нового? Ніби й нічого такого, все 
„за сценарієм“: один тиждень — пра-
ця на цвинтарі, а другий — мандрівка 
українськими етнічними землями за 
кордоном. Та все ж, кожен „Вирій“ 
є по-своєму особливий. Нові учас-
ники, кожен із яких цікавий, нова 
місцевість. Окрім всього, цього року 
я керував реставраційними роботами 
на цвинтарі. На жаль, був лише доки 
працювали на цвинтарі, а потім му-
сив повернутися у Львів. Долучався 
і планую надалі продовжувати роботу 

спільно із „вирійцями“. В мене розви-
вається „хронічна“ любов, своєрідна 
залежність від „Вирію“. Шкода що це 
триває лише два тижні на рік.

Анастасія ЯНКІВ, учасниця табору 
„Вирій“, четвертокурсниця ІАРХ:
„Продовжу досліджувати, 
відроджувати та творити 
українське“
Для мене цьогорічне таборування 
з „Вирієм“ було вперше. Я поєднува-
ла приємне з корисним, реставрацію 
із мандрівкою, відпочинок із пізнан-
ням. Ще більше закохалась в Укра-
їну та її культуру; пізнала історію 
Закеркозоння через спілкування із 
свідками операції „Вісла“. Доклала 

зусиль до відновлення цвинтарю 
у с. Суха Воля.

Кульмінацією експедиції для 
мене було завершення першої — 
реставраційної частини: опівночі на 
цвинтарі засвітили свічки усі ті, хто 
робив добру справу. Це своєрідна 
подяка за працю, здавалося, що самі 
предки, душі померлих дякують, що 
про них пам’ятають. Не менш пізна-
вальною була мандрівка етнічними 
землями України. Дякую усім, хто 
вклав душу в ідею проведення та ре-
алізацію цього табору-експедиції. 
Мене ця поїздка зарядила натхнен-
ням, додала досвіду та подарувала 
більше любові до рідного. Маю непе-
реборне бажання пізнавати, дослід-
жувати, відроджувати та творити 
українське.

самоврядування

Молодіжний пленер зібрав студентів 
із цілої України

Наприкінці серпня у навчаль-
но-оздоровчому таборі 

„Політехнік-3“ (Коблево) 
Львівської політехніки відбувся 
X Міжнародний пленер Націо-
нального студентського союзу.

У заході взяли участь понад 70 пред-
ставників органів студентського 
самоврядування вищих навчальних 
закладів із 16 регіонів України та 
представники молодіжних об’єднань 
Німеччини і Молдови.

Учасників та організаторів заходу 
листом привітало Міністерство мо-
лоді та спорту України, наголосивши, 
що цей захід „присвячений вирішен-
ню актуальних та важливих питань 
українського студентства та розвит-

ку лідерських якостей студентської 
молоді. Події двох останніх десяти-
літь стали переконливим свідченням 
того, що саме молодь визначає ос-
новний вектор розвитку Української 
держави й українського суспільства. 
Студентська молодь була ініціато-
ром і зробила вагомий внесок у здо-
бутки українських революцій новіт-
ньої епохи. Саме тому проведення 
зібрання та навчання студентських 
лідерів є, як ніколи актуальне“.

У рамках пленеру відбулися тре-
нінги, які стосувалися захисту прав 
людини та зокрема студентів, проек-
тного менеджменту, фандрайзингу, 
екологічних аспектів; семінари для 
особистісного розвитку та розши-
рення світогляду студентських мож-

ливостей, національно-патріотич-
ного виховання та духовних ціннос-
тей. Навчальна складова заходу була 
надзвичайно змістовна та насичена. 
Так, голова наглядової ради НСС 
Анатолій Ігнатович розповів про 
використання соціальних мереж для 
проведення соціальних кампаній, 
а директор департаменту міжнарод-
ного співробітництва Міністерства 
молоді та спорту Республіки Мол-
дова Андрій Ніколенко говорив про 
вплив міграційних процесів на роз-
виток та становлення молоді, а та-
кож шлях євроінтеграції Молдови.

Наприкінці заходу, після отри-
мання сертифікатів, учасники на-
писали побажання майбутнім по-
колінням студентів та заховали їх 
у капсулі часу, яку урочисто закопа-
ли на території „Політехнік-3“.

Міжнародний пленер організу-
вали ВМГО „Національний студент-
ський союз“, Колегія студентів і аспі-
рантів Національного університету 
„Львівська політехніка“, Львівське 
обласне відділення Комітету з фізич-
ного виховання та спорту Міністер-
ства освіти і науки України, Одесь-
ка обласна організація Профспілки 
працівників освіти і науки України 
за підтримки Міністерства молоді 
та спорту України.

Матеріали підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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те, що єднає

22-й за ліком, 22 країни-учасниці, країна-гість — Франція — якщо окреслити Форум коротко. 
У розгорнутому вигляді — це палітра можливостей на весь рік наситити розум враженнями 

від презентацій книг, зустрічей з авторами, як відомими, так і маловідомими (наразі), обговорень, 
сценічних читань тощо.

Для кожного запиту — своя пропозиція
Звично і по-новому
Практика тематичних майданчи-
ків, яка дає змогу перетворити весь 
Львів на Форум, цьогоріч набуває 
більшого розвитку: у центрі міста 
діятимуть Дитячий форум (у Дер-
жавному природознавчому музеї 
НАН України (вул. Театральна, 18) 
і Національному музеї у Львові 
ім. А. Шептицького (пр. Свобо-
ди, 20)), „Жінка у світі, що змі-
нюється“ (кафе „Копальня 
кави“, пл. Ринок, 10), 
„Уроки історії“ (готель 
„Жорж“, пл. Міцкеви-
ча, 1), „Фронт і фронтир“ 
(книжкові новинки про вій-
ну на сході України, панель-
ні дискусії, круглі столи — 
у готелі „Жорж“), кулінарний 
майданчик (ресторан „Тераса на 
Ринку“, пл. Ринок, 1) і мандрівний 
(Медіатека, вул. Мулярська, 2 А). 
Популярний формат майданчиків 
змінюватиметься на високий. Зо-
крема, „освіту будемо обговорюва-
ти дуже серйозно за участі міністра, 
депутатів Верховної Ради і дуже сер-
йозних освітян — дискусії про ре-
форми, корупцію, ЗНО і так далі“, — 
пообіцяла президент Форуму видав-
ців Олександра Коваль.

Ще за тиждень до початку Фо-
руму видавців стали відомі фіна-
лісти конкурсу Молода Республіка 
Поетів, який організовує Форум. 
На конкурс надійшло 166 заявок 
з різних областей України (серед 
фіналістів — поетка з Польщі, яка 
навчається на україністиці в Яґел-
лонському університеті), перемож-
ця ж оголосять 12 вересня о 20.30 в 
Музеї ідей (вул. Валова, 18 а) на га-
ла-концерті.

Свято вигадки, знань 
і вмінь
Дитячий форум у межах Форуму ви-
давців 10–13 вересня з 10 до 18 го-
дини діє вперше. Що, крім книжок, 
чекає на дітей?

— Для проведення понад 400 за-
ходів Дитячого форуму залучено 
понад сто учасників. Щодня у тем-
пі нон-стоп відбувається більше 
130 мистецьких майстер-класів на 
будь-який школярський смак — це 
і малювання, і ліплення, і виготов-
лення колажів, ляльок, прикрас, 
листівок. Є заходи і театрально-му-

зичного спрямування. Танцювальні 
майстер-класи проведе студія фіна-
ліста телепроекту „Танцюють всі“ 
Вадима Лященка ILike. „Ківі-фіт-
нес“ відкриє танцювальний клас на 
батутах, брейк-данс для хлопчиків 
і різні танцювальні класи для дівча-
ток. Музичні заходи для найменших 
пропонує спільнота Mdatys, май-
стер-клас зі створення пластилі-
нового мультика — київська аніма-
ційна студія Primus Animation. Від-
будеться вокальний майстер-клас 
від Назара Савка і зразкової студії 
„Джерело“. Музична школа YOLO 
буде вчити азів гри на скрипці, гі-
тарі й естрадного вокалу. Студія 
пісочної анімації „Планета мрій“ 
запропонує постійно діючі пісочні 
інсталяцію й анімацію. Учні облас-
ної федерації теквандо через пока-
зові виступи й інтерактивне нав-
чання заохотять дітей займатись 
спортом.

Буде дуже великий науковий блок 
від київської МАН, технічної студії 
„Винахідник“, інтерактивного му-
зею „Таємна аптека“, Львівського об-
ласного центру науково-технічної 
творчості — і експерименти, і май-
стер-класи з фізики, хімії, механіки. 

Музейно-видавничий блок предста-
вить вісім музеїв, їхні репрезентації, 
майстер-класи об’єднуватиме квест.

Будуть і зустрічі з авторами, пре-
зентації книжкових новинок. Відомі 
особистості зачитуватимуть дітям 
уривки зі своїх улюблених книжок, 
розповідатимуть про власний шлях 
до успіху. Запрошуємо школярів 

приходити на Форум у костю-
мах літературних героїв! 

Подарунки та призи нехай 
будуть сюрпризом.

Всі заходи зав’язані 
в одну велику гру „Стань 
супергероєм“: школярі 
потрапляють у чарівну 
країну, яку можна вряту-

вати від Мороку, здобувши су-
персилу на різних тематичних 

майданчиках. Кожна дитина на 
вході отримує персональну книжечку 
з мапою, відвідуючи заходи, збирає 
наліпки, які дадуть змогу зробити 
країну знову кольоровою. На кож-
ній локації працюють волонтери, 
які допомагатимуть дітям, батьки, до 
речі, тим часом можуть взяти участь 
у психологічних тренінгах. Вхід на 
Форум у перший день коштує для 
дітей 20 грн, 10 грн — другий, два 
наступних (за умови відвідування 
попередніх) будуть безкоштовні, — 
розповіла „Аудиторії“ координатор 
програми Анна Батищева.

Крім цього…
На Форумі видавців збирають укра-
їномовну літературу для бібліотеки 
Старобільська, що на Луганщині. 
Інтелектуально-просвітницький 
проект „Відкрий українське“, у ме-
жах якого відбувається збір, уже оно-
вив бібліотечні фонди українськими 
книгами в Димитрові, Слов’янську, 
Дружківці, Краматорську, Маріуполі 
та Добропіллі. Організатори просять 
приносити 10–12 вересня книги у на-
мет №104 у подвір’ї Палацу мистецтв 
та у намет №57 на пр. Свободи.

Наталя ЯЦЕНКО
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історичний майданчик

Уроки минулого — 
в епіцентрі 
інформаційної війни
Форум видавців 

давно перей-
шов у значно ширше 
коло, перетворив-
шись з ярмарку книги 
на платформу для 
спілкування, дис-
кусій, зародження 
нових думок. Його 
невід’ємною скла-
довою є історичний 
майданчик. Цьогоріч 
він значно масштаб-
ніший у просторово-
му (відбуватиметься 
в Палаці мистецтв, 
готелі „Жорж“, 
Музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“, у Львівському національно-
му університеті  ім. І. Франка) і тематичному планах (понад півсотні 
різноманітних заходів). Програму „Уроки історії“ підготували спільно 
з Інститутом національної пам’яті.

— Історія опинилася в епіцентрі 
інформаційної війни. І в такий час 
історики повинні згадати про свою 
суспільну місію. Вони мають певні 
знання, вміння, навички щоб тлу-
мачити минуле. Попри те, що для 
когось це буде боляче, адже ламати-
муться міфи, уявлення до яких люди 
звикли, — наголосив науковець, 
очільник Інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович.

Зокрема, відкриють спеціаль-
ну виставку „Українська друга сві-
това“ (діятиме на площі Ринок із 
10 вересня), Володимир В’ятрович 
прочитає лекцію „Друга світова. 
Війна пам’ятей“. Також у програмі 
заплановані дискусії „Злочин і гріх 
комунізму: проблема подолання“ 
з Мирославом Мариновичем, „Де-
комунізація: розрахунок з минулим 
чи інвестиція в майбутнє“ з Володи-
миром В’ятровичем та Павлом Ше-
реметою, „Цивілізаційний внесок 
Габсбурзької монархії в українській 
історії“ з Ярославом Грицаком та 
Вахтангом Кіпіані. Окремо обгово-
рюватимуть сторічний досвід жінок 
на війні та вплив історичних міток 
у публічному просторі. Харківська 
правозахисна група представить ви-
ставку „Інакші. Дисиденти Східної 
України“.

— Сьогодні не може бути нічого 
важливішого, ніж історія. Зараз не 
так важливо досконало вивчати по-
літику, а краще зацікавитись тим, що 
було сто чи двісті років тому — там 
є дуже багато паралелей із тим, що 
відбувається зараз. Відповідно, може-
мо побачити, чим це закінчилося тоді, 
і можемо передбачити, чим це закін-
читься зараз, — зазначила президент 
Форуму видавців Олександра Коваль.

— Ми досі живемо в наслідках Дру-
гої світової війни, досі бачимо, як її 
міфи і стереотипи використовує сучас-
на російська пропаганда у теперішній 
війні проти України. Чим більше люди 
знатимуть реальну історію, тим мен-
ше буде можливостей маніпулювати 
ними, — додав Володимир В’ятрович, 
пояснюючи, чому акцентуватимуть 
саме на темі Другої світової війни.

Чимало заходів присвячено й ос-
таннім подіям в Україні — Револю-
ції Гідності, анексії Криму та війні 
на Донбасі. Зокрема, презентують 
(10 вересня) відеопроект „Архів ус-
ної історії Майдану“. Восени, до 
річниці початку Революції Гідно-
сті, планують видати першу книгу 
інтерв’ю (вже записали 400 істо-
рій-свідчень).

Наталія ПАВЛИШИН

наш календар
12 вересня — День українського кіно.
12 вересня — День фізичної культури 
і спорту.
13 вересня — День програміста.
13 вересня — День працівників на-
фтової, газової та нафтопереробної 
промисловості.

Пам’ятні дати
9.09.1737 — народився Луїджі Гальвані, 
італійський фізіолог, один із засновни-
ків учення про електрику; встановив 
виникнення різниці потенціалів при 
контактуванні металу з електролітом.
9.09.1769 — народився Іван Котлярев-
ський, український письменник, пер-
ший класик нової української літера-
тури, автор славнозвісної „Енеїди“.
9.09.1841 — народився Анатоль Вахня-
нин, український композитор, пись-
менник і громадський діяч.
9.09.1863 — народився Борис Грін-
ченко, знаний український мовозна-
вець-лексикограф і письменник.
9.09.1900 — народився Олександр 
Cмакула, український фізик і  вина-
хідник.
10.09.1894 — народився Олександр До-
вженко, український кінодраматург, 
режисер і письменник.
10.09.1979 — помер Станіслав Людке-
вич, український композитор, музи-
кознавець, автор кантати-симфонії 
„Кавказ“, кантати „Заповіт“.
11.09.1864 — народився Павло Грабов-
ський, український поет і громадський 
діяч.
12.09.1897 — народилася Ірен Жоліо- 
Кюрі, французький радіохімік і фізик.
13.09.1834 — народився Анатоль Свид-
ницький, український письменник.
14.09.1769 — народився Олександр 
Гумбольдт, німецький природозна-
вець і географ.
14.09.1845 — народився Іван Бiлик 
(Рудченко), український письменник 
i етнограф.
15.09.1804 — народився Михайло Мак-
симович, український етнограф, істо-
рик i літературознавець.
15.09.1907 — помер Іван Тобілевич 
(Карпенко-Карий), видатний україн-
ський драматург, один із зачинателів 
українського реалістичного театру.
15.09.1877 — народилася Олена Куль-
чицька, видатна українська худож-
ниця.
16.09.1914 — 2500  січових стрільців 
Українського легіону у складі австро- 
угорської армії присягнули на вірність 
боротьбі за визволення України.
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Нові видання, спілкування, 
обмін досвідом
З чим цього року Видавництво Львівської політехніки піде на 

Форум? Що нового готують видавці своєму читачеві? Про це роз-
повідає спеціаліст відділу маркетингу і розповсюдження Наталя 
Ліпінська.

Для нас Форум видавців — основне 
книжкове дійство, книжкове свя-
то, що потребує великої роботи. Ви-
давництво Львівської політехніки 
братиме участь як у книжковому яр-
марку, так і в конкурсі на найкращу 
книгу Форуму.

Наш 205-й стенд буде на друго-
му поверсі, у звиклому для наших 
відвідувачів місці. Також матимемо 
торгові намети у дворику перед Па-
лацом мистецтв, цього року їх буде 
аж три. Їхні номери 10, 43 і 98. Вони 
будуть у різних кінцях подвір’я, за-
для зручності відвідувачів, тому що 
зазвичай людей багато, книжок бага-
то, а місця всім мало.

На стенді будуть представлені як 
найновіші видання, так і давніші, 
варті уваги, які можуть зацікавити 
нашого читача.

Відбудуться заходи, дискусії, 
круглі столи за участю працівників 
видавництва. Ми охоче беремо участь 
у заходах, тематикою яких зацікавле-
ні, особливо якщо йдеться про долю 
видавничої справи в Україні, нові 
можливості, авторське право тощо.

Готуємо книжкові новинки на 
Форум, відповідно, проводитиме-
мо їхні презентації. Насамперед 
хочеться сказати про презентацію 
великого видання, яке в нас вийшло 
ще наприкінці весни, — це моногра-
фія Ірини Фаріон „Суспільний ста-

тус староукраїнської (руської) мови 
у XIV–XVII ст.: мовна свідомість, 
мовна дійсність, мовна перспек-
тива“. Захід відбудеться 12 вересня 
о 10 год. у конференц-залі Палацу 
мистецтв за участю авторки, а піс-
ля того на стенді нашого видавни-
цтва — автограф-сесія.

На конкурс „Найкраща книга 
Форуму видавців“ подаємо найсві-
жіші і найкращі книжки, які вийшли 
у світ після останнього, 21 Форуму. 
Вони змагатимуться у категоріях: 
„Наукова література, українська“, 
„Освітня література. Підручники 
для вищої школи“, „Мистецька та 
подарункова література“. Цьогоріч 
на конкурс подаємо десять книжок:
 І. Фаріон. „Суспільний статус 

староукраїнської (руської) мови 
у XIV—XVII ст.: мовна свідомість, 
мовна дійсність, мовна перспекти-
ва“.
 „Львівська політехніка на фо-

тографіях (1844 — 1990 рр.)“. Фо-
тоальбом, виданий до 170-річчя 
Львівської політехніки.
 „Батькова рука. Земна і духов-

на ниви отця Олександра Содомо-
ри“. Вона побачила світ за редакцією 
Андрія Содомори. Ця книжка була се-
ред переможців конкурсу на фінансову 
підтримку україномовних видань, який 
проводила Львівська міськрада. У номі-
нації „художня література“ вона здобула 

друге місце.
  „Сучасна геодинамі-

ка і геодезичні поля Карпат 
і суміжних територій“. Ця но-
винка, велика праця авторського 
колективу Інституту геодезії за 
редакцією К. Третяка, В. Мак-
симчука, Р. Кутаса.
 „Дунаїв не забув, як мі-

стом колись був: краєзнав-
чий нарис“. Це ще одна наша 
новинка, яку підготував колектив 
авторів за редакцією Б. Козлов-
ського.
 Ю. Рашкевич. „Болон-

ський процес та нові пара-
дигми вищої освіти“. Цю 

книжку ми вже торік презентували на 
Форумі, однак цього разу подаємо на 
конкурс.
  Є. Нахлік. „Перелицьова-

ний світ Івана Котляревського: 
текст-інтертекст-контекст“. Видан-
ня НАН України, ДУ „Інститут Івана 
Франка“, надруковане у нашому видав-
ництві. Це книжка літературознавчого 
спрямування, дослідження літературної 
спадщини І. Котляревського.
 О. Микитюк. „Культура мов-

лення: особливості, завдання, ці-
кавинки“.
 „Токсикологія продуктів хар-

чування“. Підручник, призначений для 
студентів, викладачів, загалом широкого 
кола читачів. Його підготував колектив 
авторів Інституту хімії та хімічних 
технологій за редакцією С. Воронова.
 З. Тіменик. „Ідеї філософії ре-

лігії у контексті української духов-
ної культури: 30-ті рр. XIX ст. — 80-
ті рр. XX ст.“

Акції, подарунки, знижки. Все 
це очікуватиме тих, кому цікаві та 
потрібні для навчання і роботи наші 
видання.

Форум видавців — це суцільне 
спілкування з покупцями, нашими 
потенційними і давніми авторами, 
торгівельними фірмами, видавцями. 
Тут ми започатковуємо нові контакти.

Форум — це також обмін досві-
дом, приклад того, як в одному міс-
ці можна багато почерпнути. Він дає 
багато в сенсі нових перспектив як 
у роботі, так і натхнення.

Тут бачиш, що ти недаремно 
попрацював рік, бо люди шукають 
книжки, які вийшли за твоєю учас-
тю, знаходять їх, купують. Чуєш їхні 
відгуки. Тут можна оцінити роботу 
видавництва у загальній течії кни-
говидання.

Записала Ірина МАРТИН
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коротко
Вперше у Львові і в Україні зага-

лом з 1 до 13 вересня — „Фести-
валь переселенців та львів’ян“. 
Організаторами „Фестивалю…“ 
виступили кримськотатарський 
культурний центр „Кримський дім 
у Львові“, громадська ініціатива 
„Крим SOS“ за підтримки Міжна-
родного фонду „Відродження“. 
Основні події фестивалю — різні 
виставки, майстер-класи, музичні 
проекти відбувалися 1 — 6 верес-
ня. Подіумна дискусія „Пересе-
ленці та львівяни: від стереоти-
пів до порозуміння“ відбудеться 
13 вересня о 12.00 у готелі „Жорж“.

З 3 до 6 вересня у Львові прохо-
див IV українсько-польський 
„Фестиваль партнерства“. 
У дворику ратуші виступали 
гурти з України, Польщі, Німеч-
чини, Грузії та Білорусії. Перший 
день фестивалю мав гуцуль-
ський присмак — Петро Сказків, 
цимбаліст із карпатської Ворох-
ти, довів, що цимбали можуть 
звучати сучасно, а львівський 
„Гич оркестр“ музикував на 
тексти Тичини і Сосюри. Спеці-
альним же гостем фестивальної 
сцени став гурт T-LOVE, який 
представляв польську столицю.

У Львівському палаці мистецтв 
та Львівському кіноцентрі до 
13 вересня триває фестиваль 
„LifeStyle. Кіно Данії“. У програ-
мі — шість успішних данських 
стрічок: „Оплески“, „Хедхантер“, 
„Над вулицею, під водою“, „Любов 
і гнів“, „Невдалі фото рідкісних 
птахів“, „Карла і Йонас“. Фільми 
демонструють мовою оригіналу 
з українськими та англійськими 
субтитрами або з українським 
закадровим перекладом.

Кав’ярня-галерея „Штука“ за-
прошує 13 вересня на виставку 
живопису Катерини Білетіної 
„Чому українки найвродливі-
ші?“. Катерина Білетіна протя-
гом останніх років працює над 
проектом „Український пор-
трет“ — серією робіт, зібраних 
з портретів друзів та знайомих 
у національних строях різних 
регіонів України, а також портре-
тів-реконструкцій старовинних 
світлин з альбому Івана Гончара 
„Україна і українці“. Художниця 
намагається проникнути у суть 
національної жіночості.

За матеріалами інформагенцій

фестивалимо

Про зміни — через перформанс

У Львові продовжується куль-
турний бум — багато заходів 

відбувається у межах більш масш-
табних — фестивалів і конгре-
сів, форумів. Не став винятком 
і єдиний в Україні міжнародний 
фестиваль перформансу „Дні 
мистецтва перформанс“ — цьо-
горіч його було поєднано з поді-
ями Конгресу культури Східного 
партнерства.

„Дні мистецтва перформанс“ відбува-
лися з 2 до 6 вересня під гаслом „Пер-
форманс. Активізація“. Художники 
з України, Ізраїлю, Великої Британії, 
Польщі та Німеччини приїжджали 
до Львова навчитися чогось нового 
і показати іншим те, що вже вміють. 

Німці й білоруси долучилися до фес-
тивалю вперше. Школа перформансу 
як освітня незмінна складова „Днів…“ 
цьогоріч відбувалась на двох рівнях: 
для тих, хто вже не вперше брав у ній 
участь (щороку приїжджає до 40 слу-
хачів, дехто вже втретє і вчетверте), 
та для новачків. Кураторами, як і ра-
ніше, були Влодко Кауфман (Україна), 
Тамар Рабан (Ізраїль) і Януш Балдиґа 
(Польща).

Перформанс як найбільш реактив-
ний жанр мистецтва не може стояти 
осторонь соціальних змін й емоційної 
напруги в суспільстві та світі загалом. 
Тому цьогорічні виступи перформе-
рів засвідчили їхню активізацію й на-
магання донести до глядача сутність 
того, що відбувається довкола.

арт-проект

„Митрополит та Маестро“

На площі перед 
Палацом Потоць-

ких — відділом євро-
пейського мистецтва 
ХІV–ХVІІІ ст. ЛНГМ 
ім. Б. Возницького — 
у День знань репре-
зентовано інфор-
маційно-тематичну 
виставку.

Проект „Митрополит 
та Маестро“ охоплює 
12  стендів, на яких 
зображено фотокопії ро-
біт Олекси Новаківсько-
го — портрети дружини 
й дітей, Митрополита 
Андрея Шептицького, 
зокрема, в образі Мойсея, панорама 
Собору св. Юра, інші твори на духов-
но-релігійну та національно-патріо-
тичну тематику, а також каталог ви-
ставки. Оригінали картин зберігають-
ся у художньо-меморіальному музеї 
митця і в його родини.

Автори ідеї експозиції та її орга-
нізатори — подружжя Івана Матков-
ського та Іванни Новаківської. Дата 
відкриття виставки символічна — Ми-
трополит був високоосвіченою осо-
бистістю, підтримував і засновував 
багато шкіл, зокрема за його ініціа-

тиви Олекса Новаківський у 1923 році 
відкриває першу в Галичині Українську 
мистецьку школу, котра стає потужним 
культурно-мистецьким та освітнім 
центром. Учні школи часто продовжу-
вали навчання у європейських вишах, 
талант деяких з них отримав і світо-
ве визнання. Тож для громадськості 
є можливість ознайомитись із ще одні-
єю сторінкою діяльності Митрополита 
як мецената української культури.

Сторінку підготувала  
Наталя ЯЦЕНКО
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високі ноти

Вдалий музичний експеримент

Вадим Неселовський, відомий джазовий піаніст, композитор і викла-
дач знаменитого Берклі у США (перший виходець з України в тако-

му статусі), спільно з Молодіжним симфонічним оркестром „INSO-
Львів“ провів на сцені філармонії експеримент. Звичайно, успішно: 
результат сподобався і виконавцям, і публіці.

Емоційна „Імпровізація“
Концерт „Імпровізація“, що 22 серп-
ня урочисто відкрив VII Міжнарод-
ний фестиваль єврейської музики 
LvivKlezFest, організатори назва-
ли експериментом, бо деякі тво-
ри В. Неселовського, написані для 
симфонічного оркестру, прозвучали 
вперше, а також проект мав би при-
вернути увагу до малопоширеного 
в нас симфоджазу, тобто поєднання 
симфонічної музики з джазовими ви-
конавськими елементами.

Цей виступ об’єднав людей, за-
хоплених джазом: крім гостя зі 
США й „INSO-Львів“, долучились 
диригент Сергій Хоровець і відо-
мий джазмен, популяризатор джазу 
Олексій Коган із Києва. Спершу було 
соло від В. Неселовського, потім — 
доєднався оркестр. Розмірена, як 
кружляння сніжинок, „Зима“, натх-
ненна ранньою весною авторська 
версія джазового стандарту Spring 
Song, попурі з упізнаваних єврей-
ських мелодій і відома Birdlike Фред-
ді Хубарта. Були також San Felio 
(мандрівка в сонячну Іспанію) і Rain 
Kingdom (змагання дощу й танго). 
Виконання — як проживання кожної 
історії, радісної чи сумної. Так само 

щиро композитор розповідав, як на-
роджуються його твори. Наприклад, 
Last snow — про сніг, що якось випав 
у квітні, коли цвіла сакура.

Артист не втомлювався казати 
компліменти INSO-Львів: моло-
ді, красиві, талановиті… Вони ж 
виказували взаємне захоплення. 
Завдання оркестр, як розповів його 
концертмейстер Євген Крук, мав не-
просте: партитуру, доволі незвичну, 
отримав за кілька днів до виступу, 
тож довелось додатково репетиру-
вати.

Охопити все єство музики
В. Неселовського називають „справ-
жнім генієм імпровізації“, „Шопе-
ном на джазовому роялі“, він ви-

кладає і пише музику для найвідо-
міших джазменів світу. Та до цього 
майбутня зірка йшла з дитинства: 
у рідній Одесі в 6 років почав гра-
ти на фортепіано, у 8 — вивчати 
композицію. Став наймолодшим 
студентом Одеської консерваторії. 
Вивчав класичне фортепіано в Ні-
меччині, навчався у престижному 
Берклі в Бостоні, де грав в ансамблі 
багатократного лауреата Grammy 
Гері Бертона, а тепер —викладає. 
Спілкування зі студентами не ви-
черпує академічними заняттями, за-
охочує до діалогу через електронку, 
бо, певен, для молоді така турбота 
важлива. „Найбільше люблю у сво-
їх студентах те, що вони такі різні. 
Викладаючи цілий день, я то берусь 
вчити Моцарта, то — говорити про 
бібоп, а тоді — про інді-поп мотиви. 
Ми охоплюємо все єство музики,“ — 
зауважує В. Неселовський. Для ньо-
го немає поділу на стилі, епохи, бо ж 
у мистецтві — світі свободи — об-
меження не діють.

У Львові музикант сказав: „Вва-
жаю себе українцем“. У червні він, 
залучивши відомих джазменів, за 
підтримки Агентства біженців ООН 
влаштував у Берклі концерт на знак 
солідарності з українцями і на під-
тримку вимушених переселенців 
в Україні. Звучали наші народні піс-
ні в обробці В. Неселовського і його 
авторські твори.

Ірина ШУТКА

на перспективу

Стратегуємо культуру
Яким у 2025-му буде культурне 

обличчя Львова? Подумати про 
це запропонував Інститут міста.

Напрацьовувати культурну страте-
гію почали у 2011-му. На чергове об-
говорення проекту Стратегії розвит-
ку культури Львова 2025 — 2 вересня 
у Медіатеці в рамках URBAN CAFE — 
людей прийшло небагато, від чого, 
звісно, питання актуальності не 
втратило. Як зазначив директор ІМ 
Олександр Кобзарев, майбутнє буде 
інше, ніж ми плануємо, але стратегія 

визначає ціль, перспективу. І важли-
во, щоб вона була не „кабінетною“, а 
відповідала баченню громади міста.

Нинішній проект стратегії, який 
представила Мар’яна Куземська (учас-
ник робочої групи з розробки страте-
гії), пропонує широке тлумачення 
культури (творчість, спосіб мислен-
ня, комунікація, спадщина, простір), 
відповідальними за втілення стратегії 
визначає і громадський сектор, і владу 
та бізнес, і митців та заклади освіти й 
культури. Основні ідеї проекту: куль-
туру — в райони та ближче до кож-

ного, комунікація з місцевими гро-
мадами, залучення їх до культурного 
життя, розширення формальної й не-
формальної освіти у сфері культури. 
Необхідними є й зміни у фінансуван-
ні й управлінні, нормативно-право-
вій базі у галузі культури; відсутність 
прописаних механізмів і засобів часто 
„зв’язує руки“. Тож на часі — напра-
цювати нові визначення до законо-
давства (як-от креативні індустрії чи 
культурне підприємництво), обґрун-
тувати аспекти, що стосуються гро-
мадського простору, меценатства, 
переваг соціальної відповідальності 
бізнесу.

Ірина ШУТКА
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Кросворд
Горизонтально:
3. Переривчаста лінія, утворена 
крап ками або короткими рисками. 
9. Гол у свої ворота у спортивних 
іграх. 10. Довгі тонкі макарони в 
італійців. 11. Гроші Сполучених 
Штатів Америки. 13. Австралійський 
сумчастий ведмідь. 14. Непридатні 
для використання вироби, що міс-
тять чорні або кольорові метали. 
15. Посудина для пиття у вигляді 
рогу. 17. Найвищий пік Піренеїв. 
19. Художник, що зображує тварин. 
22. Місто в північній Італії. 23. Ве-
ликий водоплавний птах з еластич-
ним шкірним мішком під довгим 
дзьобом. 25. Популярна книжка, яка 
потрапила до списку тих, які най-
більше продаються. 29. Людина, 
яка професійно готує їжу для інших 
людей. 30. Окрема людина, індивід. 
33. Очеретяна паличка, яку в давни-
ну застосовували замість пера для 
письма. 35. Столиця азіатської дер-
жави. 36. Індіанці Північної Амери-
ки. 38. Перерва між діями вистави 
або відділами концерту. 39. Монарх, 
представник духовенства. 40. У Ста-
родавніх Афінах — найвищий орган 
судової та політичної влади. 

Вертикально: 
1. Люди, що перебувають де-не-
будь як глядачі, слухачі, відвіду-
вачі. 2. Назва парламенту Швеції. 
4. Обов’язковий атрибут чоловічого 
ділового костюма. 5. Український 
політичний діяч, голова Проводу 
ОУН-Б. 6. Кораловий острів, який 
має форму кільця і оточує неглибо-
ку лагуну. 7. Держава у Південній 
Америці. 8. Зимовий вид спорту, що 
поєднує лижні перегони і стрільбу 
з гвинтівки. 12. Річка в Європі, на 
берегах якої стоять Женева, Ліон 
та Арль. 14. Кожний із синів стосов-

но до інших дітей того ж батька або 
матері. 16. Син Одіссея і Пенелопи. 
18. Заборона державною владою на 
ввезення або вивезення іншою дер-
жавою товарів, цінностей. 20. Пер-
ша строфа в кожній з дев’яти пісень 
канону. 21. Найвища мета, до якої 
прагнуть люди; взірець досконало-
сті. 24. Частина території держави, 
географічно відокремлена від основ-
ної та оточена територіями інших 
країн. 25. Хімічний елемент з різ-
ким запахом, що використовується 

у медицині як заспокійливий засіб. 
26. Крислатий капелюх мексиканця. 
27. Ранкова волога на траві. 28. Цей 
освітній ступінь може здобути ба-
калавр. 31. Особа, що складає іспи-
ти при якому-небудь навчальному 
закладі, не навчаючись у ньому. 
32. Той, хто поширює, розносить 
плітки. 34. Пора канікул і відпусток. 
37. Місто на півночі Індії, столиця 
імперії Великих Моголів.

Склала Христина ВЕСЕЛА
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J J J
Директор своїм підлеглим:
— Ви всі скаржитеся на кризу, на погіршен-
ня життя, незадовільне економічне стано-
вище… А, між іншим, у вас зарплата цього 
року вища на 75 �!
— Вибачте, вища — відколи?
— Вища, ніж наступного року!

J J J
— Оксано, хто твій Грицько за східним го-
роскопом?
— Як тверезий, то вівця, а коли нап’ється, 
то баран.

J J J
Де ви зберігаєте свої заощадження?
— У мріях.

J J J
— Коханий, правда, що я тобі Богом дана?
— Так, люба… Тільки не знаю, за які гріхи…

J J J
Дівчина-блондинка: „Поїдьмо в Грецію, на 
піраміди подивимось.“
Хлопець: „Краще поїдьмо в твою школу і тво-
їй географічці в очі подивимось“.
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 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ЦВ № 658211, виданий Львівським полі-
технічним інститутом на ім’я Фірстової Олени 
Анатоліївни;
студентський квиток №  09644218, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Бур’ян Ольги Вікторівни;
студентський квиток № 10730133, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Євлах Вікторії Сергіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Власюк Олени Василівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Антонищака Сергія Андрійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бедльовської Христини Мирославівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Козак Наталі В’ячеславівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Бокало Ольги Мар’янівни;
студентський квиток № ВК 10335530, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кривоноса Назара Васильо-
вича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Скотаря Олега Олександровича;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Клочник Олени Юріївни;
студентський квиток №  10317312, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пчолинської Олександри 
Мирославівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Лесика Тараса Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дев’ятко Анни Валеріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кравчука Володимира Вікторовича;
студентський квиток №  08929290, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Стасів Андріани Русланівни;
студентський квиток №  10317045, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Матвійчук Валентини Сер-
гіївни;
студентський квиток №  09181202, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Мацак Яни Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Кіндзера Олега Ярославовича;
студентський квиток № ВК 10316410, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Пнівчука Івана Микола-
йовича;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Тістечко Зоряни Юріївни;
студентський квиток №  10334516, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Закалюк Тетяни Павлівни;
студентський квиток №  09602894, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Владики Діани Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Темчишин Єлизавети Андріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Матіяш Маріанни Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шоп’як Марти Володимирівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Базюка Олександра Ярославовича;
студентський квиток № ВК 10728967, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Кундири Катерини Юріївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гнатів Вікторії Ігорівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Коваль Любові Василівни;
студентський квиток ВК № 10368303, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Гусєвої Софії Володимирівни.

in memoriam

Костянтин Васильович Присяжний
Із сумом повідомляємо, що 2 вересня на 79 році зем-
ного життя відійшов від нас патріарх львівської рес-
таврації Костянтин Васильович Присяжний. 

Народився 15 січня 1936 року в с. Рот Фронт (нині 
село Владівка Чернігівського району Запорізької об-
ласті). Український архітектор, художник, рестав-
ратор, педагог, автор та співавтор низки проектів 
реставрації. Друкував статті у фаховій періодиці. 
Пробував себе також у графіці (рисунок, ліногра-
вюра), акварельному живописі.

Закінчив Дніпропетровський політехнічний ін-
ститут (1956). Протягом 1960–1972 років працював 
у Дніпропетровську. У 1970-х проектував комплекс 
Дніпропетровського університету та санаторні 
комплекси Трускавця. 1972 року переїхав до Льво-
ва. До 1992-го працював у реставраційних майстер-
нях Львова. 1986 року за реставрацію  Львівського 
оперного театру Костянтина Васильовича (у складі 
колективу) нагороджено Державною премією Ради 
Міністрів СРСР. Як реставратор досліджував житло-
ві будинки Львова ХІV–ХХ ст. (1972–1979 рр.), по-
дав пропозиції щодо відновлення церкви Св. Духа, 
брав участь у відновленні міського арсеналу (1973–
1978 рр.). Від 1993 року Кость Присяжний працював 
у Львівській політехніці доцентом кафедри рес-
таврації архітектурної та мистецької спадщини. 

Від 2004 року — науковий 
працівник Державного істо-
рико-культурного заповідни-
ка у Белзі.

Його цікавили особливос-
ті проектування інтер’єрів 
у пам’ятках архітектури, ар-
хітектурне поняття „правди 
матеріалу“ і масова свідомість, створення словника 
архітектурно-реставраційних термінів тощо. Пере-
ймався тривожними змінами образу дерев’яних цер-
ков та їх підміною, проблемами збереження і вико-
ристання культурної спадщини. Кость Присяжний 
очолював львівську групу міжнародної експедиції, 
яка досліджувала поле Полтавської битви.

Нині цей мудрий чоловік, життєпис якого вже 
цілковито належить історії, залишив нас наодинці із 
своєю совістю вирішувати, як протистояти забудові 
історичних місць.

Сумуємо з приводу болючої втрати нашого коле-
ги — Костянтина Васильовича Присяжного та вислов-
люємо співчуття родичам померлого.

Колектив кафедри реставрації архітектурної 
та мистецької спадщини ІАРХ 

Львівської політехніки
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 2,30 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 153319

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 сторінці світлина Катерини ГРЕЧИН.

Як подати оголошення в „Аудиторію“
Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та 
приват них 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 публі кацій — знижка 10% від 
суми замов лення.
Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 
Крайній термін подання ого ло шен ня — 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

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.
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 для львів’ян і гостей міста
Львівський національний академічний 
театр опери та балету
ім. С. Крушельницької
11 вересня — Одноактні балети. 18.00.
12 вересня — „Чарівна флейта“ (опера). 18.00.
13 вересня — „Лілея“ (балет). 12.00,  

„Летюча миша“ (оперета). 18.00.

Національний академічний український 
драматичний театр ім. М. Заньковецької
10 вересня — „Сватання на Гончарівці“. 18.00.
11 вересня — „Дама з камеліями“. 18.00.
12 вересня — „Симфонія сльози“. 18.00.
13 вересня — „Ромео і Джульєтта в кінці листопада“. 18.00.
15 вересня — „Шаріка“. 18.00.
16 вересня — „Наталка Полтавка“. 18.00.

Львівський академічний театр 
ім. Л. Курбаса
13 вересня — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Перший український театр  
для дітей та юнацтва
13 вересня — „Зерносховище“. 18.00.
15 вересня — „Beautiful Карпати “. 12.00.
16 вересня — „Русалонька“. 13.00.

Книги видавництва  
„Центр учбової літератури“

До 16.07.2016 року читачам бібліотеки надано доступ до 
повнотекстових книг видавництва „Центр учбової літера-
тури“, які можна скачати у форматі pdf. Колекція нараховує 
близько 900 книг із галузей:

• Аудит, бухгалтерський, кадровий облік (91)
• Фінанси (118)
• Економіка (273)
• Менеджмент (105)
• Маркетинг (27)
• Правова література (100)
• Гуманітарні науки (197)
• Природничі та технічні науки (96)
Доступ до книг видавництва „Центр учбової літерату-

ри“ можливий з будь-якого комп’ютера університетської 
мережі після авторизації. Для отримання логіну та паролю 
звертайтеся до чергового бібліотекаря в електронному та 
гібридному читальних залах бібліотеки.

З питаннями та пропозиціями щодо діючих та організа-
ції майбутніх тестових доступів до електронних наукових 
ресурсів звертайтесь:

ntb@lp.edu.ua.   Тел. +38 (032) 258-26-62
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