освітній студентський тижневик
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Нація, яка шанує книгу, —
cc. 8–14
непереможна!
Роман Небесний:
„Ставити
експеримент —
як дивитися кінофільм…“
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„Дунаївські
зустрічі“ — традиції
півтисячолітньої
давності
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Майстри пейзажу
з Харкова —
в Національному
музеї у Львові
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Яким повинен бути батько?
Чомусь так є, що у нашому
суспільстві роль батька у сім’ї
опинилася на задньому плані,
її ніби прикриває роль мами,
яка часто в родині є і за маму,
і за тата. Проте кожна дитина
потребує реальної присутності батька. Для її правильного
розвитку навіть найкращої
опіки мами недостатньо.
Коли в Україні почали говорити
про важливість тата у формуванні та розвитку дитини,
тоді й було ухвалено рішення
відзначати День батька. Хоча
цей день на сьогодні не є офіційним святом, як у більшості
країн, де його святкують третьої неділі червня. 2009 року
з ініціативи Міжнародного
центру батьківства та Всеукраїнського громадського комітету з підтримки сім’ї та відповідального батьківства було
ухвалено рішення відзначати
День батька третьої неділі
вересня.
Це свято нагадує нам про важливість тата у сім’ї, про те, як
його присутність чи неприсутність позначається на стосунках із дружиною та дітьми.
Італійський священик-салезіянин, педагог та автор багатьох
книг Бруно Ферреро сказав:
„Найважливіша річ, щоб досягнути чогось у житті, — це
мати доброго батька“. На його
думку, батько має насамперед
дати дитині поняття захисту
і відваги.
Сьогодні багато психологів
говорять про те, що тато повинен дбати не лише про матеріальний світ родини, а й про
виховання, що батько дуже
важливий у психологічному
формуванні доньки, оскільки
для неї ототожнюється з безпекою, а для сина є прикладом
у формуванні чоловічих рис.
Як сказав один із моїх опитуваних, батьком бути важче, тому
що він повинен дбати і про матеріальне забезпечення, і про
виховання. Є навіть думка, що
бути справжнім батьком — це
героїзм, уміння йти проти течії
сучасної моделі сім’ї. Але бути
справжнім батьком — це найкраща інвестиція в свою сім’ю.

Анастасія Сороката, студентка першого курсу Інституту
економіки і менеджменту:

„Завжди бути поруч“
На мою думку, як часто жартують на весіллях, батько повинен бути головою, а мати — шиєю. Він повинен бути і розумом сім’ї, і працювати, заробляти гроші, і виховувати дітей.
У мене склалися добрі стосунки з батьком, ми добре спілкуємося, він для мене є підтримкою. Я знаю, що якщо щось станеться, тато завжди буде поруч, коли треба — завжди допоможе. Я вважаю це
дуже правильною рисою в стосунках і сподіваюся, що в більшості людей саме
так є. Вважаю, що батько і мати повинні бути рівноправними як у вихованні,
так і в домашніх справах.
Олексій Логінов, студент четвертого курсу Інституту
архітектури:

„Батько повинен братися за те,
що іншим не по силі“
Батько — це людина, яка підтримує сім’ю, стежить за всім.
Він повинен брати активну участь у її житті, нарівні з мамою
і дітьми. Його вплив на виховання дітей повинен бути однаковий із мамою. Що стосується вирішальних питань, їх треба
приймати всією сім’єю, але, якщо потрібно, батько повинен братися за все,
що інші вирішити не можуть. У мене з батьком не склалися щирі стосунки.
Коли я був менший, то більше відчував потребу спілкування з ним, підтримки.
Тепер це для мене не так важливо.
Анна Роскіна, студентка другого курсу Інституту економіки
і менеджменту:

„Батько — головний у сім’ї“
Батько — то господар, рушійна сила сім’ї, тобто це тверде
слово, обдумані наміри, плани. Він повинен бути головний
у сім’ї, але це не означає, що при цьому жінка не має своїх
прав. Коли в дитини є і батько, і мати, то вона — повністю
сформована особистість, адже батько — частина сім’ї і його
роль у вихованні дитини дуже важлива. Завдяки татові я змалку люблю хлопчачі ігри, сформувала свої музичні смаки, а також ставлення до життя, до
людей. Він взагалі склав мій характер. Ми сім’єю дуже багато подорожуємо,
але без батька — нікуди.
Олег Гримак, аспірант Інституту будівництва та інженерії
довкілля:

„Батько має більшу відповідальність“
Батько має бути головою сім’ї, забезпечити їй комфорт, він
відповідальний за стосунки в сім’ї і від нього залежить, яке
життя в його родині. Його відповідальність більша, ніж мами,
адже мама відповідальна лише за виховання дітей, а батько —
і за виховання, і за заробіток. Для дитини найосновніше, щоб
батько приділяв їй увагу.
Я сам уже батько маленької донечки і бачу, що їй не так важливі твої подарунки, а саме присутність, час, який ти провів із нею — коли ти з нею гуляєш,
розвиваєшся, їй читаєш. Я для себе перейняв дуже багато рис від свого батька,
найосновніше — більше піклуватися про своїх дітей, ніж про себе, а також
витривалість, терпіння. Для мене тато — авторитет.
Міркувала й опитувала Ірина МАРТИН
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NOTA BENE!
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рада ректорів

„Скорочення видатків на гуманітарну
сферу не буде“

вересня відбулося засідання Ради ректорів вищих
навчальних закладів Львівського
регіону. Участь у зустрічі взяли
віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань, міністр культури В’ячеслав Кириленко та голова Львівської ОДА Олег Синютка. Гостей
представив голова обласної Ради
ректорів, керівник Львівської
політехніки Юрій Бобало.

Кожен із посадовців мав для ректорів свої повідомлення. В. Кириленко акцентував на тому, що попри
військові дії на сході, складну економічну ситуацію, в якій перебуває
Україна, керівництву держави все ж
вдається домовлятися з кредиторами, запевнив у політичній єдності
між Президентом, прем’єр-міністром та спікером ВРУ. Як зауважив
посадовець, видатки на гуманітарні
галузі — освіту, охорону здоров’я
і культуру — дозволяють забезпечувати стабільність у цих напрямах,
соціально утримувати людей, які
у них працюють. Найближчим часом (цього тижня) уряд має розглянути зміни до бюджету на 2015 рік
(зокрема передбачено підвищення
зарплат вчителям і стипендій студентам), а наступного року, запевнив В. Кириленко, „скорочення
видатків на гуманітарну сферу не
буде“. Він нагадав, що триває процес реформування освіти: недавно
Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку розміщення
вишами на вкладних (депозитних)

| Світлина Ірини Шутки
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рахунках в установах держбанків
тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг; триває імплементація
ЗУ „Про вищу освіту“. На часі —
оновлення законодавства про професійну освіту, ухвалення нового
закону „Про освіту“. А голова ЛОДА
попросив ректорів у складний для
держави період — соціально-психологічного напруження — активно
комунікувати у своїх академічних
середовищах, передовсім з молоддю, аби зокрема убезпечити її від
радикалізації.
Очільники вишів Львівщини скористались нагодою озвучити перед
представниками влади актуальні
проблеми. Виступили представники
Державного університету фізичної
культури, Національного аграрного
університету. Очільник Львівської
національної музичної академії
ім. М. Лисенка Ігор Пилатюк говорив зокрема про особливості вступу

у мистецькі виші: тут визначальними для абітурієнтів мають бути (як
є у світі) талант, творчі здібності,
а тоді вже — результати ЗНО. Керівник Національного лісотехнічного
університету України Юрій Туниця
звернув увагу на новозатверджений
перелік спеціальностей: вважає, що
його треба розширити, адже деяких актуальних спеціальностей (до
прикладу, „Деревооброблювальні
технології“) там немає. На думку
віце-прем’єр-міністра, якщо й ініціювати зміни у переліку спеціальностей, то варто говорити не про
окрему спеціальність, а, скажімо,
про кілька блоків.
Торкнулись на зустрічі й таких
питань, як держзамовлення, коледжі,
соцстандарти. В. Кириленко пообіцяв озвучити прохання й звернення
ректорів перед прем’єр-міністром
й колегами з профільних міністерств.
Ірина ШУТКА

пара-діалог

„Навчайтесь, працюйте і будуйте свою країну“

Т

аку настанову політехнікам дала Крістіна Зеленкова з Чехії, член
Парламентської Асамблеї Ради Європи, що є доповідачем ПАРЄ
з питань політичних наслідків конфлікту в Україні. 8 вересня вона
зустрілась зі студентами і викладачами ІГСН Політехніки.

Крістіна Зеленкова не вперше в Україні, зокрема була на Донбасі. Як розповіла, завжди намагається спілкуватись не лише з українськими політиками, чиновниками, а й зі звичайними
громадянами. І в Політехніці — не
читала лекцію, а запропонувала діа-

лог. Її дуже цікавили думки студентів
щодо актуальних подій в Україні, тож
запитувала: Що думаєте про ситуацію
на сході України і проблему внутрішньо переміщених осіб? Чи відчуваєте
підтримку Європи? Чи вірите у дієвість Мінських угод?..

Іноземна гостя вважає Російську федерацію агресором, вбачає
у Росії з її нинішнім керівництвом
загрозу демократичним цінностям,
за які „сьогодні в Україні гинуть“,
критична щодо проросійської позиції чеського президента; Європа ж загалом, як зазначила, — за
політичне вирішення конфлікту
в Україні.
Закінчення на 6 с. m
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семінар-тренінг

Міжнародне тестування стає ближчим
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вересня на кафедрі іноземних мов ІГСН відбувся семінар-тренінг
для близько 70 викладачів англійської мови Львівської політехніки
і представників ВНЗ Західної України.

Він є спільним проектом кафедри
іноземних мов Львівської політехніки та представництва Британського
видавництва Пірстон. Його провели
засновник компанії Дінтернал-Пірстон та мережі мовних курсів в Україні Шон Хартні, міжнародний тренер
з PTE-тестів та професійних іспитів
(LCCI, СЕLTA) Філіп Ворвік, директор ТзОВ „ЕСТУА. Міжнародний
освітньо-екзаменаційний центр“
Альона Зарахович та представник
Британського видавництва Пірстон
Едюкейшн у Західному регіоні та екзаменатор міжнародного тестування
з англійської мови Ольга Ярська і кафедра іноземних мов ІГСН.
— Львівська політехніка планує
у жовтні цього року підписати до-

говір із ТзОВ „ЕСТУА“ — офіційним
представником британської компанії Pearson Language Test, — говорить завідувач кафедри іноземних
мов Наталія Мукан. — Товариство
входить до складу ВАТ „Пірсон“, яке
має право створювати Центри тестування для складання Edexcel-екзаменів в Україні. Підготуватися до
цих іспитів можна самостійно або
на курсах з англійської мови Лінгвістично-освітнього центру при нашому ІПДО.
— Університет вже багато років
співпрацює з Британським представництвом Пірсон, використовує
навчально-методичні посібники,
проводить спільні семінари-тренінги для викладачів та студентів, —

додає Ольга Ярська. — Нині наше
співробітництво набирає нових обрисів і незабаром студенти зможуть
складати міжнародні іспити в стінах
рідного закладу. Іспити в них прийматимуть викладачі кафедри іноземних мов Марія Бусько, Маріанна
Гаврилюк, Катерина Істоміна та Ірина Пастирська, які вже мають міжнародний сертифікат екзаменатора. Іспити проходитимуть у грудні, травні
і листопаді. Таких сертифікованих
центрів в Україні маємо 12.
До слова, з 1 січня 2016 року
вступає в дію нове Положення про
надання вчених звань доцента і професора, яке передбачає наявність
міжнародного сертифікату, що підтверджує рівень В2 знання англійської мови (відповідно європейських
рекомендацій з мовної освіти).
Катерина ГРЕЧИН

міжнародний обмін

Викоренені і пересаджені
У
2013 році Академічна гімназія підписала угоду про обмін
учнями із середньою школою
міста Фюрстенфельдбрук (Баварія). Цього року угода обновилася новим проектом, який назвали символічно: „Викоренені
і пересаджені“. В рамках цього
проекту дев’ятеро німецьких
школярів тиждень (5–12 вересня) провели із своїми новими
українськими друзями.

Назву проекту підказала минулорічна подія, коли студенти гімназії і німецької школи висадили навпроти гімназії дві клумби з квітами.
Щоправда, для „німецької“ клумби
школярі привезли квіти аж із Баварії, тобто, вони викорінили їх у себе
і посадили в Україні. Ініціаторами
проекту стали вчителька німецької
мови гімназії Оксана Андрушко та
інспектор із питань вивчення англійської мови й відповідальна за
міжнародні зв’язки німецької школи
Доротея Кунц. Проект мав на меті
здружити школярів, допомогти їм
докладніше вивчити історію сво-

їх країн, знайти ті моменти, які їх
об’єднують, задуматися над тим, що
буває з рослинами (людьми), яких
насильно відривають зі своєї землі
і пересаджують в чужу.
— Ми хотіли, щоб наші діти знали більше про своє коріння, про свою
батьківщину, особливо про події
Другої світової війни, коли багато
молодих українців було вивезено на
примусові роботи в Німеччину, —
говорить Оксана Андрушко. — В гімназії навчаються діти, діди і бабусі
яких були вивезені в Німеччину молодими людьми. В Німеччині двоє
волонтерів зняли фільм про тих
робітників, про їхню працю, умови проживання, прослідкували, як
склалися їхні долі після повернення
додому. Діти з цікавістю переглянули цей фільм, обмінялися думками,
поділилися своїми розповідями про
тих, кого вивезли в Німеччину, готували тодішню їжу, пробували її,
малювали плани, як наші люди добиралися додому пішки, говорили про
їхні арешти і відправлення в Сибір.
— Ця історія не дуже приємна,
проте наша молодь має її знати, — до-

дає вчитель англійської мови й історії
Елізабет Тоха-Рінг, яка нині працює
з біженцями як волонтер, безкоштовно навчає їх німецької мови, допомагає адаптуватися у новій країні. — Ці
проблеми ми вивчаємо на ворк-шопах, в групах, адже саме молодь має
подбати про те, щоб ці трагічні сторінки історії більше ніколи не повторювалися. Хочемо також провести
паралель між сучасністю, бо в Німеччині нині є багато біженців з різних країн, зокрема й з України. Діти
мають думати над тим, чому люди
покидають свою батьківщину, і що
ми можемо зробити, щоб у нас вони
знайшли свою другу батьківщину.
Німецькі школярі з приємними
враженнями повернулися додому,
адже директор гімназії Леся Юхман,
завуч з міжнародних проектів Наталя Сиротинська і вчитель англійської
мови Ірина Дмитришина зробили
все, щоб гості почувалися, як удома.
7 жовтня наші гімназисти за таким же
сімейним обміном поїдуть до німецьких школярів, де проведуть цікавий
і пізнавальний тиждень.
Катерина ГРЕЧИН
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пара-діалог

коротко

„Навчайтесь, працюйте
і будуйте свою країну“

m Закінчення. Початок на 3 с.

| Світлини Ірини Шутки

— Ви не самі: є багато країн в Європі, які вас підтримували і будуть підтримувати… Шлях до демократії буде
довгим, але ви — не самі, — наголошувала член ПАРЄ.
Нашу молодь К. Зеленкова вважає
прикладом для європейців. Бачить тут
„багато молодих освічених людей, що
дуже важливо для розвитку країни,
адже ви є її майбутнім, бо раніше чи пізніше будете її лідерами“. Політехніки
цю думку лише підтвердили — глибоким аналізом поточних подій, розумінням, що у конфлікті задіяні не лише
зовнішні чинники, але й внутрішні, як
проросійськи налаштовані громадяни,
що потенційно дестабілізують ситуацію не лише на Донбасі, а й в інших областях. Так, Вікторія з Луганська саме
в людському чиннику вбачає основну
проблему: в Росії люди агресивно налаштовані щодо українців, на сході ж
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нашої держави є громадяни, які „не хочуть бути в Україні“…
Дехто зі студентів вважає, що
український „уряд не робить все, на
що спроможний“: скажімо, не подбав
про те, щоб перекрити пропагандистське теле- й радіомовлення на
проблемних українських територіях.
Пропаганда, зрештою, не є визначальною причиною конфлікту (вона
не нова, ставлення до українців як
до „молодшого брата“ у Росії панує
здавна): конфлікт став можливий через відповідні історичні передумови
й те, що „уряд нічого не робив задля
об’єднання України, українців“, міркують молоді люди.
„Чи підтримують українці рух до
Євросоюзу, утвердження демократичних цінностей?“. Один зі студентів
відповів, що „якби не підтримували, не
було б Майдану“. За словами К. Зеленкової, представники України дуже активні у Раді Європи: протидіють російській пропаганді, пояснюють
ситуацію колегам з Європи.
Іншими дієвими механізмами для означення позиції
українців у світі доповідач
ПАРЄ назвала поширення
інформації, діяльність НГО.
— Найцікавішим для
мене було почути думки людей, які обстоюють українські позиції в Європі, також
дізнатися, що думають мої
однокурсники про складну
ситуацію в нашій країні, —
поділилась враженнями від
зустрічі першокурсниця
ІГСН Ольга Уханська.
Ірина ШУТКА

Новий порядок надання
вчених звань. Порядок
затвердження рішень про
надання вчених звань,
а також зразки державних
документів про їх надання визначено у постанові
Кабміну № 656 від 19 серпня,
що набирає чинності з 1 січня 2016 року. Серед вимог до
тих, хто претендує на отримання вчених звань доцента, професора, є такі: стаж
роботи, публікації у журналах, включених до міжнародних наукометричних
баз; знання іноземної мови
на рівні не нижчому ніж B2,
підтверджене міжнародним
сертифікатом. Вчені звання
присвоюватимуть вчені ради
вишів або наукових установ,
а їх рішення затверджуватиме атестаційна колегія МОН.
В Україні визнаватимуться
дійсними і не підлягатимуть
обміну атестати, видані атестаційними органами СРСР
і РФ до 1 вересня 1992 року,
та атестати, видані ВАК і Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту.
До українських університетів вступило 477 тис. осіб,
зокрема 307 тис. першокурсників. Серед них — 963 особи з Криму та Севастополя,
20 500 — з Луганської та Донецької областей. Вважаючи
своїм завданням створення
сприятливих умов для дітей
з окупованих територій,
МОН готує низку законодавчих ініціатив.
„Бізнес і університети: від
колізії до візії та спільних
дій“. Це назва ІІІ Національного форуму, що запланований на 22–23 жовтня. Форум
має на меті привернути увагу
до ролі партнерства бізнесу
та університетів в економічному розвитку країни.
Дискутуватимуть про роль
партнерства бізнесу, вищої
освіти і держави, будуть
практичні семінари, презентації студентських ідей
бізнесово-університетської
співпраці. Більше інформації
на www.csr-ukraine.org.
За матеріалами інформагенцій, МОН
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молода наука

„Ставити
експеримент —
як дивитися фільм…“

„Н

авіть якщо наш аналог може чимось поступатися
кращим світовим зразкам технології, важливо
працювати над його створенням, бо технології — це
завжди продукт з високою доданою вартістю. І ми,
науковці, це робимо,“ — каже один з найкращих молодих науковців-хіміків Львівської політехніки Роман
Небесний, який працює в області каталізу.

Ключ до
конкурентоспроможності
На дослідження процесу одержання
акрилатних мономерів докторант
кафедри технології органічних
продуктів Політехніки, найкращий
молодий науковець ІХХТ 2014 року
Роман Небесний вже вдруге отримав президентський грант. Чому цей
науковий напрям актуальний?
— Екран мобільного та ком
п’ютера, поверхні компакт-дисків й оптоволоконні кабелі, ручка
у ваших руках — це все органічне
скло — частково або повністю поліметилметакрилат, в основі якого мономер метилметакрилат; обсяг його
виробництва у світі оцінюється десь
у 4–5 млн. т на рік і стабільно зростає. Нас цікавить удосконалення існуючих і розроблення нових методів
синтезу акрилатних мономерів, відповідно до актуальних екологічних
вимог, економічної ефективності.
Акрилатні мономери є компонентами лакофарбових виробів, модифікованих бетонів, використовуються
як проміжні продукти у складних
органічних синтезах. Ними нині займаються у Німеччині, США, Японії,
Китаї, — розповідає Роман.
Наших науковців, які працюють
в області каталізу, цікавить не просто синтез мономерів, а те, як зробити його щонайефективнішим. „Ключем“ до цього є каталізатор, зазначає
Роман, який з колегами займається
створенням каталітичних систем і їх
застосуванням у технологіях органічного синтезу.
— Створення каталізаторів —
тривалий, непростий процес; зараз
робота в цьому напрямі для нас має
швидше фундаментальний характер,
однак кінцева мета — промислове
впровадження. Потужні концер-

ни, як Mitsubishi
Chemical чи BASF, SSГори, фотокамера і добра компанія — формула
найкращого відпочинку для Романа Небесного
мають свої НДЦ,
і результати їх досліджень довго залишаються закри- виробництві, як можу уявити, є готими, ніхто за „дякую“ їх не віддасть. това схема, яку щодня відтворюєш.
Каталізатор — це засіб успішної У науці — цікавіше, і я займаюся
конкуренції: дозволяє забезпечити тим, що мені подобається.
конкурентоспроможність фірми,
Крім основного, Романа цікаввідтак ефективніше використовува- лять й інші актуальні наукові проти сировину, збільшити продуктив- блеми, як використання „розумних“
ність одиниці обладнання, усунути матеріалів — мікрогелів — у катаутворення побічних продуктів, — лізі. Створенням таких мікрогелів
пояснює дослідник.
займаються колеги в Аахені (Німеччина), де політехнік стажувався:
— Науковий процес у Німеччині
У правильному керунку
відрізняється від нашого. Під керів„Наука затягує“, — так з усмішкою ництвом професора, наприклад, некаже хімік, пригадуючи, як спершу рідко працює понад 15 аспірантів,
й не планував йти в науку (хотів робота дуже інтенсивна, бо порівна виробництво). Вступити в аспі- няно з нашими викладачами у нього
рантуру його спонукав професор значно менше і адміністративних
В’ячеслав Жизневський, досвідче- обов’язків, і лекцій. У схожій теманий спеціаліст в області каталізу. тиці працює велика наукова група,
А також — і цікава наукова тема- тож всі один одного можуть підтритика, дружня атмосфера на кафе- мати, конструктивно покритикувадрі, фахові поради старших колег, ти, що пришвидшує робочий прозокрема завідувача кафедри ТОП цес, дозволяє уникнути помилок.
Зоряна Піха (тепер офіційний кон- Матеріальне забезпечення там, звисультант Романової докторської), чайно, краще, ніж у нас, але це ми
Володимира Івасіва. Нині молодий надолужуємо, передаючи на аналіз
науковець вже сам курує наукову синтезовані нами зразки німецьким
роботу студентів, матиме й першо- колегам, а також в інституції НАН
го аспіранта. Бере активну участь України до Києва. Ще у Німеччині
в наукових пікніках, фестинах, що немає довгих процедур: якщо тобі
популяризують науку серед моло- потрібні прилади чи реактиви —
ді: „можливо, це допоможе комусь впродовж тижня все отримуєш;
зорієнтуватися, вибрати майбут- а в нас це більш тривалий процес.
ню професію. Важливо розуміти, З іншого боку, з 2006–2007-го рочого ти хочеш, вміти ставити мету, ків (коли я починав), є позитивні
цілі — тоді до них легше рухатися“. зрушення. Може, не так швижко
як хотілось би, але ми — не лише
Політехнік каже:
— Наука — як мистецтво: це наша наукова група, а університет
творчий процес, і кожен день є від- у цілому — рухаємось, як я вважаю,
мінний. Ставити експеримент — як в правильному керунку.
дивитися фільм: стежити, що буде
Ірина ШУТКА
далі, чекати на цікаву кінцівку. А на

ч. 24 [2904]
17 — 23 вересня 2015

СТУДІЇ

7

на старті

початком вересня повним
ходом розпочався навчальний
процес. Якщо старшокурсники
беруться до вивчення дисциплін
із знанням справи, то першокурсникам доводиться не лише
призвичаюватися до нового
ритму навчання, а й знайомитися зі своїми викладачами, одногрупниками, навчитися орієнтуватися між корпусами і швидко
знаходити потрібні аудиторії чи
кафедру фізичного виховання
у Стрийському парку.

| Світлина Катерини Гречин

Як живеш, першокурснику?
З

Цього року майже 60 відсотків студентів Львівської політехніки —
вихідці з різних областей України,
які обрали університет через його
престижність, розташування в одному з найкрасивіших міст України.
Коли готувався цей матеріал, йшов
лише другий тиждень навчання. Та
все ж ми вирішили поцікавитися
у першокурсників, які у них враження від університету, викладачів, чи
все їх влаштовує в новому житті.
— Я подавав документи у Львівську, Київську і Харківську політехніки, — говорить мешканець Кривого Рогу, студент першого курсу ІХХТ
Богдан Домніч. — За своїми балами
проходив у всі виші, але обрав саме
Львівську політехніку, бо в неї славна історія. Мої перші враження дуже
гарні. Політехніка так само гарно
виглядає, як і місто Львів. Особливо вражають дизайн та архітектура
приміщень. Мені дуже сподобалися
викладачі, відразу відчувається їхня
професійність і вміння спілкуватися
зі студентами. Я вчуся на напрямі „Хімічна технологія“, а надалі хотів би
глибше вивчати переробку нафти та
газу. Група сподобалася, ставлення
дуже добре. В гуртожитку живе більша частина групи, що дуже сприяє
глибшому знайомству. Планую вчитися так, щоб потрапити на практику
за кордон, здобути там певні навики.
Іван Михальов приїхав до Львова з Маріуполя. Львівську політехніку обрав тому, що вона є одним із
найкращих вишів (на шостому місці
в Україні). Перший раз познайомився з містом ще до того, як мав здавати
документи. Воно сподобалося, тож
вирішив, що навчатися буде саме тут.
Хлопець також навчається в ІХХТ,

обравши хімічну технологію, бо ще
зі школи найбільше уподобав собі
хімію. Має намір швидко адаптуватися до навчального процесу. З усіма
(а в групі дівчата переважають) ще
не познайомився, але багато з них
живуть у гуртожитку, де зазвичай
знайомство відбувається швидко.
Перші враження про Політехніку
і викладачів — позитивні. Розуміє,
що навчання має бути на першому
місці, адже під час іспитів спуску від
викладачів не буде.
Роман Гануляк з Івано-Франківщини — студент I курсу ІАРХ:
— Давно хотів стати архітектором, а Політехніка — один з найкращих вишів в Україні, тому мріяв
навчатися саме тут. Навчання мені
сподобалося. Люблю креслити, малювати. Імпонує ставлення викладачів
до викладання своїх предметів. Група
дружна, весела. Навчаються студенти
з усієї України. Оскільки нас багато,
то ще не з усіма познайомився.
З Миколою Будзаном, студентом
I курсу ІБІД, який приїхав з Тернопільщини, ми зустрілися на кафедрі
фізики, де його група мала заняття.
Хлопець здавна мріяв стати будівельником, любить креслення, тож
у Політехніці планує удосконалити
свій початковий фах, який здобув
у ліцеї. Університет теж обрав за
його престижність. Вірить, що, здобувши тут добру спеціальність, без
труднощів згодом знайде роботу.
Микола задоволений початком навчання, планує не втрачати навчального ритму, а ще знаходити час для
настільного тенісу, без якого не уявляє свого життя.
Думками про нове поповнення діляться й викладачі. Асистент

кафедри архітектурного проектування ІАРХ Галина Гнат вважає, що
говорити про враження складно, бо
в неї з першокурсниками було лише
дві пари:
— Якщо порівнювати з попередніми роками, то студентів стало значно
більше, запам’ятовувати гірше… Загалом, тішить, що щороку діти мають
кращий потенціал, запал, бажання
вчитися, стає значно вищий рівень їхньої підготовки. Це відчувається уже
з перших днів. Звичайно, через рік-два
вони всі вирівняються. Все залежить
від них самих — від посидючості, завзятості, бо ми можемо лише навчити
їх вчитися. Може статися так, що ті,
хто має нині нижчий рівень, завдяки
наполегливості досягне вищого рівня.
Тому треба бути дуже пильним, щоб
тебе часом не обігнали інші.
Професор кафедри фізики Ігор
Зачек (на світлині) зі студентами познайомився під час лекцій і на практичних заняттях.
— В мене склалося про першокурсників дуже хороше враження, —
говорить Ігор Романович. — Їхня
підготовка на досить хорошому рівні. Коли розв’язують задачі, видно,
що мають добрі базові знання і можуть успішно засвоювати матеріал,
який ми їм викладаємо. Вони дуже
уважні на лекціях, все занотовують,
добре відповідають на наші питання.
Сподіваюся, що все у них буде добре.
Ми також маємо надію, що бажання здобувати нові знання першокурсники не розгублять упродовж
шести років, доки гризтимуть граніт
науки. Хай їм щастить на цьому нелегкому шляху.
Катерина ГРЕЧИН
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Форумні нотатки: охопити неохопне,
оглядатись, та йти вперед
Ц

ьогорічний Форум видавців і читачів (друга складова є вагомішою),
як завше, вразив своєю велелюдністю і діапазоном розмаїтих заходів — від високоінтелектуальних, з гарячими дискусіями, до розважальних, схожих на шоу. І хоч багато було риторичного, суперечного,
зустрічі й обговорення намітили нові смисли і, можливо, для когось —
нові теми для нових книжок, які побачимо на Форумі наступного року.

Форум — культурний
Найважливішою особливістю 22 Форуму видавців стало
те, що його вперше офіційно відвідав міністр культури
В’ячеслав Кириленко і Форум
отримав від міністерства фінансування. Міністерство,
крім цього, теж уперше закупило на 9 млн. грн. книжок,
які вибирали шляхом голосування учнів. Підтримали Форум обласна й міська влади,
Президент України — листом
(„Форум перетворився на чітку позицію України, він є духовною
зброєю українців, бо нація, яка шанує книгу, непереможна“), а його родина оглянула книжковий ярмарок,
придбала й отримала там у подарунок десятки книг сучасних авторів
та долучилася до Дитячого Форуму.
На відкритті Форуму Олександра Коваль зазначила, що щоразу
хвилюється, чи приїдуть видавці, чи
купуватимуть книжки, незмінним
залишається і бажання мати хороше
велике приміщення в центрі міста,
щоб усім було комфортно переміщатись і спілкуватись.
— До мене підходили люди зі
східних областей і питали, як їм
зробити подібний захід. Я не знаю,
бо це львівський феномен, але будемо старатись допомогти — у жовтні
буде книжкова толока в Запоріжжі, — розповіла президент.
Її „соратник по боротьбі, собака,
яка гавкає, щоб влада не дрімала“,
президент Української асоціації
видавців і книгорозповсюджувачів
Олександр Афонін зауважив, що
людям потрібно знати, куди ми всі
йдемо і що розвиватимемо в майбутньому — важливе бачення перспективи: „І тоді студенти не витягуватимуть перед викладачами долари з кишені, а бігтимуть на Форум
купувати знання“.

на фронт, бо в них, на відміну від
чоловіків, дуже сильна самомотивація, суспільство не розуміє — навіть законодавчо жінка перебуває
на війні напівлегально (наприклад,
виконуючи роль снайпера, числиться як бухгалтер). Більшість жінок на
запитання, доки вони будуть
на фронті, відповідає: „До
перемоги!“.

Чому нема
національної еліти

Невидимий батальйон
На цьогорічному Форумі різні тематичні майданчики так чи сяк, а не
могли оминути тему війни. Війна
і культура загалом — чи може культура спровокувати війну і наскільки
важливо розмежовувати романіста
й шовініста, які інколи уживаються
в одній особі, роздумували філософи й письменники, а читачі розкуповували книжки Надії Савченко і Сергія Лойка… На цьому тлі
виокремилась зустріч з поетками
Маріанною Кіяновською („треба
було стати очевидцем, щоб могти говорити про війну“) та Любов
Якимчук (поетеса з Первомайська,
авторка відомої поеми „Абрикоси
Донбасу“), а також Марією Берлінською (торік втекла з магістратури
Києво-Могилянської академії на
фронт, у зоні АТО стала фахівцем
з аеророзвідки, займається проектом „Жінки на війні, або Невидимий батальйон“). Марія Якимчук
зізналась, що писати про війну
мовою, якою писала вірші раніше,
неможливо — вона не може бути
метафоричною: „для мене тепер
поезія є засобом захистити людей,
які залишились там, підтримати їх“.
Марія Берлінська розповіла про гендерний бік війни: жінок, які йдуть

Відповідь для видавництва
„Наш формат“ очевидна —
відсутня серйозна бізнес-література. Тому, видаючи
з 2008 року історичні книжки,
чотири роки тому воно вирішило не лише озиратись на
минуле, а й дивитись у майбутнє — своїми перекладами
на українську топових бізнес-книг
дати зрозуміти українцям (у яких, до
речі, добра підприємницька інтуїція),
що не варто вигадувати велосипед.
Україномовних книг про стартапи,
вірусний маркетинг, розбудову бізнесу в умовах невизначеності досі
не було. Російською такі книги є, але
й ціна відповідна — 300 – 400 грн.
„Наш формат“ поставив максимальну роздрібну ціну — 100 грн., наполовину менше бути не може, бо
треба вкладати гроші в нові проекти — видавництво планує купувати
топи, але ті, що можна адаптувати під
український ринок. Проблема, з якою
зіткнулись, — несформованість термінології та мала кількість якісних
перекладачів (хочете спростувати це
враження — надішліть своє резюме).
„Моє життя та робота“ Генрі Форда — книга, яку слід прочитати насамперед, бо „це не бізнес, а філософія життя“. Її, як і книги Пітера Тіля,
Йони Берґера, Бена Горовіца та інших
авторів, звичайно, ліпше читати в оригіналі — англійською. Хоч видавцям
хочеться більшого — щоб на amazon’і
були книги українських бізнесменів,
перекладені англійською. І люди, яких
виховає їхня україномовна бізнес-література, залишались в Україні.
Наталя ЯЦЕНКО
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варті уваги

Найкращі книги Форуму

У

Львівському національному театрі опери та балету ім. Соломії
Крушельницької 10 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження переможців премії „Найкраща книга 22 Форуму видавців“.
Три книги з десяти, які подало на конкурс Видавництво Львівської
політехніки, здобули спеціальні відзнаки.

Гран-прі конкурсу отримало дослідження професора Варшавського
університету Олі Гнатюк „Відвага
і страх“, воно з’явилось друком у київському видавництві „Дух і літера“.
„Авторка пропонує відкрити таємницю особистого й індивідуального
в плинній та заплутаній історії однієї
з найбільших катастроф людства“ —
йдеться в описі до цього історичного видання про Львів часів Другої
світової війни. „Це якісна, глибока
й інтелектуальна проза, і те, що така
книжка отримала гран-прі, свідчить
про серйозні зрушення у свідомості
суспільства й літературної спільноти“, — вважає програмний директор
Форуму видавців Григорій Семенчук.
Основний список найкращих
книг Форуму:
1. Шептицький від А до Я/ Тексти:
Галина Терещук, Оксана Думанська.
Графічне опрацювання: Романа Романишин, Андрій Лесів. Львів: Видавництво Старого Лева.
2. Юрій Лоза. Історичний атлас
України. Київ: Мапа.
3. Історія європейської цивілізації/ за ред. Умберто Еко. Рим. Харків: Фоліо.

4. Джеймс Джойс. Улісс. Київ: Видавництво Жупанського.
5. Олена Галета. Від антології до
онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури
кін. ХІХ — поч. ХХІ століття. Київ:
Смолоскип.
6. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності/ за ред.
Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник. Київ:
Університет банківської справи НБУ.
7. Франсуаза Барб-Ґалль. Як розмовляти з дітьми про мистецтво.
Львів: Видавництво Старого Лева.
8. Іван Котляревський. Енеїда.
Київ: Видавничий дім „Школа“.
9. Блажен той муж.: Життєвий
шлях Митрополита Андрея Шептицького: фотоальбом/ автор ідеї
та керівник проекту Петро Мелень.
Львів: Манускрипт.
10. Софія Яблонська. Чар Марока.
З країни рижу та опію. Далекі обрії:
Подорожні нариси. Львів : Літературна агенція „Піраміда“.
11. Микола Стороженко. Мій
Шевченко: есе, мистецькі твори.
Київ: Майстер книг.
12. Мар’яна Князевич. Шустрик.
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

13. Пітер Померанцев. Нічого
правдивого й усе можливе. Львів:
Видавництво УКУ.
14. Оксана Пасіцька. Львів
і львів’яни: український соціум та
промисел (20–30-ті рр. ХХ ст.).
Львів: Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України.
15. Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання.
У 4-х т. Львів: Артос.
16. Зеновія Тканко. Мода в Україні ХХ століття. Львів: Артос.
17. Ірина Котлобулатова. Львів
на фотографії-3. Львів: Центр Европи.
18. Дмитро Тищенко. Їдишукраїнський словник. Київ: Арт
Економі.
Мале журі освітян (вища освіта)
відзначило книжку Оксани Микитюк
„Культура мовлення: особливості,
завдання, цікавинки“, що побачила світ у Видавництві Львівської
політехніки. Спеціальну відзнаку міського голови Львова Андрія
Садового отримала книга спогадів
видавництва Політехніки про батька-священика відомого перекладача Андрія Содомори „Батькова
рука. Земна й духовна ниви отця
Олександра Содомори“. „Львівська
політехніка на фотографіях. Львів:
Видавництво Львівської політехніки“ здобуло персональну відзнаку
президента Форуму видавців Олександри Коваль.
Н. Я.

фотофакт

Бібліотеки та інформаційне суспільство
Науково-технічній бібліотеці Львівської
політехніки у рамках 22 Форуму видавців
відбулася VI Міжнародна наукова конференція
„Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах
інформаційного суспільства“. У ній взяли участь
наукові працівники провідних бібліотек Києва,
Львова, Харкова, Дніпропетровська, Мукачева,
а також із польських міст — Кракова, Лодзя.

На урочистому відкритті
конференції її учасників
привітали директор бібліотеки Олександр Шишка та
проректор з наукової роботи Львівської політехніки
Наталя Чухрай. Якою буде
бібліотека нового типу? Однозначно — відкрита, спро-

| Світлина Ірини Мартин

У

щена, яка допомагатиме й консультуватиме
свого відвідувача. Під
час дводенної роботи
делегати конференції обговорили стратегію діяльності
бібліотеки в умовах інформаційного суспільства, історичний розвиток бібліотеч-

ної справи. Зокрема йшлося
про розкриття бібліотечних
фондів, а також про грані
взаємодії і технології біб
ліотечного обслуговуван-

ня сучасного користувача,
шляхи зближення вищого
навчального закладу і біб
ліотеки.
І. М.
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„Н

ація та едукація“ — ця назва об’єднала в рамках Форуму видавців заходи, на яких
говорили про актуальні освітні проблеми, вплив книжки на рівень освіченості: ЗНО,
впровадження уроків філософії у школі, літературу й війну, розвиток бібліотек, стан української
гуманітаристики і, звичайно, освітні реформи

Книжки, цифри
і гроші
Круглий стіл „Чи потрібна державі розумна нація?
Відповідність політики
влади стану книговидання і читання в країні“
президент Української
асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів
Олександр Афонін розпочав зі сумної статистики,
що засвідчує „катастрофічне падіння як виробництва, так і споживання
книг“: цей рік ризикує
стати в Україні одним із
антирекордних за кількістю виданих книжок,
а рівень купівлі їх впав
на 37–40 . Причини
О. Афонін вбачає насамперед у відсутності бачення перспектив із боку
українського суспільства
і держави, значною мірою і в електронному піратстві, що взагалі може
„вбити“ нішу підручників
для загальної середньої
школи. Цьому песимізму
опонував міністр освіти
й науки Сергій Квіт: хоч
цього року підручники
до учнів 4–7 класів потраплять пізніше, але
вони будуть безплатні (їх
друкують за кошти державного й місцевих бюджетів), по-друге, вперше відбувся відкритий
он-лайн конкурс підручників (не все було безпроблемно, тож у положення про конкурс мають
внести зміни). Загалом
для розвитку книговидання держава, на думку
С. Квіта, має фінансувати спеціальні програми
і створювати сприятливі умови для видавців
і книжкового ринку. Не-

обтяжливе оподаткування, меценатство, захист
від піратства і контрабанди, створення у державній системі управління
спеціального органу —
Інституту книги, який
займався б реалізацією
програм із книговидання,
розвитку бібліотек тощо
(нині книжкою опікується
Держкомтелерадіо) — все
це поліпшило б ситуацію,
певен Микола Княжицький, голова комітету ВРУ
з питань культури і духов
ності.
Популяризація українських видань — окреме
питання. Потрібні добрі
переклади, належна репрезентація у світі. Відтак
доволі сумним є той факт,
що участь України націо
нальним стендом в одному з найбільших у світі
Франкфуртському книжковому ярмарку опинилася під загрозою через довгу
бюрократичну процедуру.

Закони
і ментальність
Окрему зустріч присвятили актуальному законопроекту „Про освіту“. Він,
резюмував керівник МОН,
визначає зокрема такі поняття, як державно-приватне і державно-громадське партнерство, що
відповідно стосується фінансування й навчальних
закладів з боку приватних
структур, ролі громадськості, батьків в управлінні навчальним закладом; розмежовує освіту
формальну, неформальну
та інформальну (самоосвіта) і повноваження
центральної й місцевої
влади. Інші нововведен-

| Світлина Ірини Шутки

Освіта — на Форум

ня — 12-річна школа (перші діти, які вчитимуться
12 років, підуть у школу 2017 року), прив’язка
вчительської зарплати
до середнього значення
зарплат в індустрії (нині
вона вдвічі менша) і кваліфікованості фахівця. Із
ухваленням закону „Про
освіту“ очільник МОН не
радить „пов’язувати надмірних надій“: він не гарантуватиме приплив коштів, націлений передовсім на забезпечення якості
і доступності освіти:
— Українські діти повинні мати можливість
одержати якісну освіту…
Незалежно від того, чи це
школа в гірському районі
України, чи в Харкові або
Києві. Так є у країнах, на
які, як ми вважаємо, варто
орієнтуватись у середній
освіті, — це Фінляндія
і Канада.
— У нас не буде так, як
у Фінляндії, бо ментальність українців і фінів відрізняється. У нас стереотипне мислення педагогів.
Якщо вчитель незацікавлений, то реформи не буде:
де гарантія, що на місцях
не буде саботажу? — зреагував виконавчий ди-

ректор видавничої групи
„Шкільний світ“ Антон
Дмитрієв, наголосивши
також, що будь-які законопроекти мають спускатися
не згори, а їх мають писати
знизу, у випадку з освітою,
зокрема батьки учнів. Міністр у відповідь нагадав,
що над законопроектом
„Про освіту“ спершу працювали у відповідному
парламентському комітеті, тоді в МОН, із консультаціями закордонних
колег, потім — громадське
обговорення, долучитись
до якого міг кожен зацікавлений; зараз же працюють
юристи.
З нового року розпочнеться робота над оновленням ЗУ „Про загальну
середню освіту“, на часі
й закон „Про професійну
освіту“, до якої нині належить 1400 навчальних
закладів і який мав би запровадити нову форму
організації на цьому рівні — раду стейкхолдерів
(зацікавлених сторін),
що визначатиме стратегію розвитку профосвіти
відповідно до потреб конкретного регіону.
Ірина ШУТКА
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особливий гість

Варвара Горностаєва: „Мрію видавати
в Росії книжки про українську історію“
В
ідома російська журналістка і книговидавець, головний редактор видавництва Corpus Варвара Горностаєва говорила про пропаганду книговидання у часи
політичних потрясінь на круглому столі „Цензура і пропаганда. Книговидання у часи політичних потрясінь“.

Цінує незалежність
Видавництво, яке очолює гостя цьогорічного Форуму видавців, спеціалізується на випуску інтелектуальної
перекладної художньої літератури
й відоме завдяки високій якості та
рівню оформлення видань.
Попередніми місцями праці
Горностаєвої були видавництва
„Иностранка“ та „Колибри“. Однак
звідсіля журналістка пішла через
розбіжності у поглядах із керівництвом видавничої групи „Азбука-Аттикус“, яка поглинула видавництва.
Найбільше в роботі цінує незалежність та можливість займатися тим,
що насправді цікаво.
Окрім професійної діяльності,
Варвара Горностаєва бере активну
участь в акціях російської опозиції,
висловлюючи власну незгоду з напрямком, який обрала нинішня Росія.
Публічно засудила вирок українському режисеру Олегу Сенцову, якого
в Росії незаконно засудили. Організатором її візиту до Львова став книжковий онлайн-супермаркет Yakaboo.ua,
який під час зустрічі представив Артем
Литвинець. До розмови долучилася
головний редактор „Клубу сімейного
дозвілля“ Світлана Скляр та директор
„Фоліо“ Олександр Красовицький.
Розмова точилася навколо питання:
що змінилося в книговиданні двох
країн за останні два роки? Наскільки політична пропаганда впливає на
книговидання? І як цей вплив видавці
долають? Сьогодні хочеться викласти
думки російського книговидавця Горностаєвої, яка вважає, що головне —
мати чіткі переконання.

Пропаганда —
це жорстко і жорстоко
Коли О. Красовицький висловив
свою думку про те, що на сьогодні в Україні дуже мало пропаганди
з боку керівництва держави, саме
тому за кордоном мало знають, що

у нас насправді відбувається, а видання літератури, яка
пропагує Україну
і все, що з нею пов’язане, повинно бути
поставлене на державному рівні,
Горностаєва зауважила, що у Росії
з пропагандою жорстко і книговидавці реагують на це по-своєму:
— У нас безліч книжок антиукраїнського спрямування. У книгарнях їх
можна побачити без особливих зусиль.
Я навіть не можу назвати видавництво, яке наважилося б видати книжку документальну чи художню — не
те, щоб проукраїнську, а достовірну.
У нашому видавництві має з’явитися
одна з книжок, яка стосується української історії. З нетерпінням очікую
реакції… Вже сам факт видання прогнозує нездорове сприйняття. Навіть
не знаю, чи після того відбудеться наступна наша зустріч із вами…
Серед намірів та конкретних
планів Варвари Горностаєвої на
найближчий час — видати книжку
С. Лойка „Аеропорт“, яку презентували на нинішньому Форумі. І видавець заздалегідь знає, на якому
етапі можуть виникнути проблеми,
наприклад, книгарні відмовлятимуться її брати на реалізацію. А ще
вона мріє видати історичну книжку
Антонова „Про війну Росії проти
України“, у якій ідеться про події
1918-го, 1939-го і дальших років.

Цензури в Росії нема
Це офіційно. У Конституції все прописано. Інша річ — самоцензура, яка
поглинула всі закутки суспільства.
Видавець перш ніж видавати книжку, заздалегідь знає, чи зазнає на ній
втрат. Найперша реакція — це книгарня. У Росії насаджується думка,
що навколо нас — суцільні вороги…
Деколи навіть доходить до комічних
ситуацій. Скажімо, напередодні цьогорічного 9 травня антифашистський

комікс „Маус“ вилучили
з полиць книгарень. Усе
почалося в Будинку книги, де одній мамі, яка хотіла придбати своїй дитині цей комікс як нагороду за чудово зіграний
академконцерт, пояснили, що комікс зняли через зображення в кутку
його обкладинки сатири
„Гітлер у вигляді кота“.
Продавчиня пояснила, мовляв, якщо
дуже хочете, то продамо вам з-під
прилавка. Комікс прибрали й інші
книгарні — про всяк випадок, щоб
не мати неприємностей. І продавали
з-під прилавка. Про що це свідчить?
Про страх перед владою і про всі запобігання щодо неї.
— Так реагують і видавці, і ЗМІ —
словом, усі, хто не має твердої життєвої позиції щодо подій, які зараз відбуваються, — наголошує Горностаєва.
На думку російської гості, самоцензура — це найстрашніше, що на
сьогодні є. Чинні російські закони
породжують страх і боязнь, що трансформуються в бар’єр щодо дальшої
діяльності. Окреме питання — книги
для дітей, наприклад, для підліткового віку, на яких тим часом ставлять
позначку „18+“. Знову ж таки — через
самоцензуру.

Свобода —
можливість мати вибір
Кожен повинен мати вибір. Видавець, реалізатор, крамниця, читач, звісно, у межах законодавства.
У цьому, на думку, Горностаєвої,
суть свободи. Будь-яка заборона на
державному рівні є руйнівна.
— Однак, — наголошує Варвара, — у воєнний час усе по-іншому. І це
„по-іншому“ радше стосується України. Питання дуже складне. Але на те,
що діє згубно супроти державності,
у воєнний час повинна бути заборона.
Скажімо я як приватна особа ніколи не
дозволю собі видати книжку з умовною
назвою „Сталін — це наше все“, тому
що, на моє переконання, це діє вбивчо,
незалежно від часу, та особливо тепер.
Записала Ірина МАРТИН
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„Українська Друга світова“:
на шляху до правди

У

продовж трьох днів, з 10 до 13 вересня, в центрі Львова діяла фотодокументальна виставка „Українська Друга світова“. На 24 стендах
представили унікальні світлини та факти, які відкривають боротьбу
українців (понад 6 млн.) на всіх фронтах найкривавішої війни людства — від Атлантики до Тихого океану. Виставку підготувала команда
науковців із Українського інституту національної пам’яті у партнерстві з Центром досліджень визвольного руху.

— Говоримо про Україну і українців
у цій війні, про страшні втрати, яких
зазнала Україна (понад 10 млн. громадян), вклад українців у перемогу.
Говоримо саме зараз, бо нещодавно (2 вересня 1945 р.) світ відзначав
70 річницю завершення Другої світової війни — однієї із найкривавіших
воєн світу. Але, якщо спостерігати за
російським інформаційним полем, то
складається враження, що ця війна ніколи не завершувалася, що вона триває дотепер, що над світом досі висить страшна загроза фашиизму, але
тепер епіцентр її перемістився з Берліна до Києва. Якщо послухати російську пропаганду — вона переповнена

термінами, які були властиві радянській пропаганді часів Другої світової війни. На жаль, вона діє і багато
людей в Росії та Україні і досі вірять
міфам про війну, яку представляють,
як Велику вітчизняну війну, — розпочав презентацію виставки директор
Українського інституту національної
пам’яті, науковець Володимир В’ятрович. — Тому діяльність, яку провадить Інститут національної пам’яті —
не лише просвітництво, а донесення
правди. Бо доки існуватимуть у свідомості українців міфи і стереотипи,
доти нами маніпулюватимуть.
На виставці представили маловідомі сторінки історії війни. Зокре-

ма на стендах розмістили факти про
військовополонених, про українців-праведників (серед них ключова постать — Митрополит Андрей
Шептицький), які рятували євреїв,
про Голокост, депортацію кримських татар, про українців у лавах
армії союзників тощо.
— Більшість інформації маловідома, сподіваємося, що за допомогою цієї виставки донесемо інформацію ширшому загалу, і це стане
ще одним важливим елементом для
деконструкції міфів, які використовує сучасна російська пропаганда, —
додав історик.
У відкритті експозиції взяли
участь: міський голова Львова Андрій
Садовий, директор Національного
музею-меморіалу жертв окупаційних режимів „Тюрма на Лонцького“
Руслан Забілий, автори виставки —
Сергій Громенко, Максим Майоров,
Василь Павлов, Ігор Бігун, Лариса Зарічняк, Ольга Сало, Дмитро Вортман.
Після офіційного відкриття історик Максим Майоров провів екскурсію-лекцію біля стендів усім охочим,
серед яких було чимало молоді та туристів.
Наталія ПАВЛИШИН

Про інакших „східняків“

Ц

ьогорічний Форум видавців, окрім звичних презентацій нових
видань та дискусій, працював і в новому форматі — влаштував
виставки на історичну тематику. В Національному музеї-меморіалі „Тюрма на Лонцького“ впродовж форумних днів діяла виставка „Інакші. Дисиденти Східної України“, яку підготували історики та журналісти Харківської правозахисної групи.
го про діяльність Харківської
правозахисної групи, можливість безкоштовного доступу до
електронних форматів видань,
а також прослухати цікаву лекцію-екскурсію на самій виставці. Головний акцент зустрічі
робили на тому, що Східна
Україна була не менш активною
в боротьбі з тоталітаризмом,
про що свідчила досить велика
кількість громадських діячів, які
відбували покарання в радянських
таборах, багато з них загинули через
свої переконання. Цікавим доповненням були розповіді колишнього
політв’язня, публіциста, історика
дисидентського руху, співробітника Харківської правозахисної групи
Василя Овсієнка та голови Правлін-

| Світлина Наталії Павлишин

Виставку присвятили тим представникам дисидентського руху, життя
та діяльність яких значною мірою
пов’язані зі східними областями
України — Харківською, Донецькою
та Луганською.
Виставка охоплювала книжкові видання документалістики про
життя найактивніших борців із тоталітарним режимом, стенди з фотографіями та інформацією про їхнє
життя, а також виставкові вітрини,
де на огляд представили тюремні
особисті речі, витяги з кримінальних справ, книги Василя Стуса, Петра Григоренка, Василя Овсієнка,
Микола Руденка, Івана Дзюби тощо.
За час презентації присутні, переважна більшість — молодь, мали
нагоду дізнатися чимало цікаво-

ня Української Гельсінської спілки
з прав людини, директора Харківської правозахисної групи Євгена
Захарова (обидва на світлині) про
особисті знайомства і спільні переживання з дисидентами.
Наталія ПАВЛИШИН
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новинки Дня

Україна — не Росія, Росія — не Русь

ьогоріч на Форумі
видавців Всеукраїнська газета „День“
представила чотири
свої книжкові новинки — „Повернення
в Царгород“ (отримала
персональну відзнаку
співголів журі Форуму
видавців) і триптих —
„Котел“, або Справа
без терміну давності“,
„Я — свідок. Записки
з окупованого Луганська“ і „Катастрофа
і Тріумф. Історії українських Героїв“.

Переповнена зала об’єднала книголюбів різного віку.
На зустріч завітала також
і перша леді України — Марина Порошенко з дітьми.
Модерувала презентацію директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою
Львівської політехніки Ірина Ключковська. Вона привітала „День“ із 19-річчям,
акцентувавши, що книга
„Повернення в Царгород“
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особлива тим, що показує
траєкторію українського
руху від давнини і дотепер.
А публіцистичний триптих
про новітню історію України дає осмислення сьогодення.
Головний редактор
„Дня“ Лариса Івшина наголосила, що сьогодні
тисячолітня історія стала
гостро актуальною:
— Давно не новина, що
Україна — не Росія; топ-новина: Росія — не Русь.
Тому треба повернутися
до давньої історії, довчитися і використовувати ці

знання на практиці, показувати їх і переосмислювати. „Повернення в Царгород“ — чудова можливість
зрозуміти свою культурну
самодостатність і усвідомити сутність наших проблем.
На презентації були
присутні автори дослідження: історики Ігор
Сюндюков, Петро Кралюк,
Володимир Ричка, Володимир Панченко.
Упорядник книги Ігор
Сюндюков переконаний,
що „обох Майданів і війни на сході можна було б
уникнути, якби ми вихо-

дили з тисячолітніх традицій державотворення,
а не з традицій УРСР“.
Він наголосив, що книга
„Повернення в Царгород“
стане доброю зброєю в боротьбі з ворогом.
Новітню історію, її
осмислення розкриває публіцистичний триптих. Ці
книги — „екстракт нових
сил“, збірки „живих історій, які розкривають причинно-наслідковий зв’язок
між подіями, які відбувалися у 1990-х роках, і тим,
що маємо зараз. Упорядники триптиху, журналісти „Дня“ — Іван Капсамун,
Валентин Торба і Марія Семенченко.
Команда „Дня“ підготувала і модну сенсацію — хустку „Повернення в Царгород“. На ній
вперше на одній площині
„зустрілися“ чотири Софії:
Полоцька, Новгородська,
Київська і Константинопольська.
Наталія ПАВЛИШИН

проект

„М

айдан: усна історія“ — це
проект Українського інституту національної пам’яті. Суть його
в тому, щоб зібрати свідчення, спогади учасників Майдану про події,
що розгортались в Україні під час
Революції Гідності. У Львові проект
презентували у Тюрмі на Лонцького в рамках Форуму видавців.

Герої проекту — люди, які згадують
про Майдан,— різні: відомі загалу
й незнані; волонтери, митці, пенсіонери, студенти… Це, до прикладу,
сотник Першої Київської сотні ОУН
Микола Коханівський, лікар Ольга
Богомолець, співак Антін Мухарський. Згадують, як били студентів, як
протестували під Генпрокуратурою
України в Києві, як друзі пізнавали
тіла товаришів після розстрілів у центрі Києва, яким важким було про-

щання з героями під „Плине кача…“
і тишу багатотисячного Майдану…
Знаково, що проект розростається — реалізовується і в регіонах.
Зокрема у Львові працює робоча
група. Улітку історики, студенти
почали записувати відеоінтерв’ю
(вже є близько 20-ти, серед них Лев
Скоп (на світлині), о. Михайло Демид), продовжують шукати у Львові активних учасників Майдану, які
розповіли б свою-нашу історію. Ці
спогади ще дуже живі і болісні.
У реалізації проекту УІНП має багато партнерів — і в Україні (Майдан-SOS, УКУ), і за кордоном. Це,
наприклад, польський центр „Карта“, що має досвід у напрацюванні
усної історії (пов’язаної, скажімо,
з періодом діяльності „Солідарності“) і до другої річниці Майдану
готує книжку про ці події.
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Розказати нашу історію

На сьогодні в рамках проекту зібрано майже 900 спогадів, і робота
триває. Для УІНП важливо популяризувати ці матеріали. Відтак було
опубліковано інтерв’ю (зокрема
в УП), триває робота над першою
книжкою спогадів про Майдан. Основною ж метою є створення великого архіву „Майдан: усна історія“,
який був би доступний кожному.
Ірина ШУТКА
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особливий гість

Завжди треба залишати надію

Й

| Світлина Ірини Мартин

ого дратує непунктуальність українців, він не може змиритися з корумпованістю та бюрократією тут, але любить нашу країну. Підтримав Революцію
Гідності, стояв на Майдані. На запитання Британського медичного журналу, як
витратив би подарований мільйон фунтів, відповів, що половину грошей розділив би між своїми трьома дітьми, а другу віддав би на лікування поранених на
сході України бійців. Це все — про відомого у світі нейрохірурга, лицаря Ордена Британської імперії Генрі Марша, книжку якого „Історії про життя, смерть
і нейрохірургію“ презентувало Видавництво Старого Лева.

Британськоукраїнський
пролог
Понад 20 років тому Генрі
Марш уперше приїхав до
України. Причина була
досить-таки банальна, як
на перший погляд. Нейрохірург склав товариство
бізнесменові, який віз до
нашої країни медичну
апаратуру. Так професор
познайомився з Центром
нейрохірургії у Києві і став
його науковим керівником
та фундатором, консультантом, який регулярно
відвідує клініку, оглядає та
оперує хворих, що мають
складні пухлини головного
та спинного мозку.
Враження від першого візиту до України були
гнітючі. А те, що побачив
у медичних закладах, описує як просто примітивний стан. Але водночас
було очевидно, що його
українські колеги дуже
освічені й надзвичайно
інтелектуальні. І віддано
працювали в таких складних умовах.

— За цей час багато що
змінилося у кращий бік.
Найбільш помітно, що
українці дивляться вперед,
на відміну від росіян, які
постійно озираються в минуле. Тут мені пощастило
зустріти хорошого лікаря
Ігоря Курильця та його
колег, серед яких і Андрій
Мизак, перекладач книжки, яку тепер презентуємо. Приємно бачити, що
останніми роками українська медицина рухається
вперед, розвивається. І це
я кажу не лише про нейрохірургію, попри те, що проблем залишається багато.

цією людиною, я зробив би
те, на що зважилися багато моїх колег, які не могли витримати злиденності нашої медицини і тих
умов, у яких доводилося
працювати, та емігрували.
На запрошення Генрі Мар-

Етика стосунків
між лікарем
і пацієнтом
— Завдяки професорові
Маршу я свого часу відмовився від ідеї виїхати з України, а все-таки
вирішив працювати тут
і докладатися до розвитку
нашої медицини, — зізнається перекладач книжки,
нейрохірург Андрій Мизак. — Бо якби не зустріч із

ша я побував у Лондоні.
І коли повернувся додому,
вже чітко усвідомлював,
що потрібно щось змінювати.
В „Історії про життя,
смерть і нейрохірургію“ наскрізною темою є стосунки
лікаря і пацієнта. Автор переконаний, що на процес

одужання хворого впливає
безліч деталей: починаючи
від інтер’єру палати і закінчуючи задушевними бесідами з лікарем.
Багатьох людей, які
з різних причин спостерігають за операцією, вона
водночас лякає і захоплює.
Самого хірурга бентежить
не лише краса його дій,
а і їхня небезпека. Трапляється, дуже складно розрізнити страх і захват, на які
людина реагує однаково.
Такими є враження Генрі
Марша як фахівця:
— У цій книзі я намагався дуже точно і чесно
описати, на що схожі відчуття нейрохірурга під час
операції. Моя книга — і про
перемоги, і про помилки.
Адже наші перемоги стають
перемогами тільки тому,
що у нас були поразки. Я не
ставлю за мету підважити
довіру до нейрохірургів чи
медичної професії взагалі,
але сподіваюся, що завдяки
цій книзі люди зрозуміють,
з якими труднощами радше
морального, а не фахового
характеру, зіштовхуються
лікарі.
Етика стосунків між
лікарем і пацієнтом, тонка межа між гіркою правдою і крихкою надією — ці
теми наскрізні у розповідях
нейрохірурга, який часами
безуспішно намагається
знайти золоту середину між
потребою відсторонитися
та проявом співчуття до
хворого — здатністю, без
якої неможлива хірургічна
кар’єра.
Те, що питання, які порушує Генрі Марш, хвилюють нашого читача,
свідчив аншлаг охочих
послухати британського
лікаря у театрі Л. Курбаса,
серед яких були і його колеги. Книжку розкупили за
лічені хвилини…
Ірина МАРТИН
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коротко

Космологія та Всесвіт: через
науку, філософію, релігію
У

Нобелівський лауреат із
хімії, професор Роальд
Гоффман із Корнельського університету (США)
заявив, що Митрополит
Української греко-католицької церкви Андрей
Шептицький заслуговує
на звання „Праведника
народів світу“. Шептицький був одним із дуже
небагатьох лідерів Церкви,
який висловлювався проти
нацистських убивств. Його
дії під час війни були зразковими — його релігійні
заклади врятували багатьох
єврейських дітей, — заявив Р. Гоффман в інтерв’ю
канадській громадській організації „Ukrainian Jewish
Encounter“.
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дунаївські зустрічі

Організаторами заходу є адміністратор
Дунаївської римо-католицької парафії
св. Станіслава кс. Юзеф Куц, Міжнародна ініціативна група „Відродження
заради майбутнього“ під почесним патронатом ректора Львівської політехніки професора Юрія Бобала.
Цьогоріч „Дунаївські зустрічі“
охопили досить широку тематику —
„Космологія. Концепція Всесвіту від
Ренесансу до XXI століття“. Та, як наголосив у своєму вступному слові під
час відкриття конференції уродженець
села Дунаїв, Юрій Бобало, прагнення
уявити, як влаштований Всесвіт, завжди було однією із насущних проблем
людства. Зараз вивченням Всесвіту
займаються за допомогою сучасних
досягнень фізики, математики, хімії,
філософії, високоточного обладнання.
— Минулоріч на такій конференції
говорили про те, що Ренесанс в Україні розпочинався саме в Дунаєві з філософських читань у замку архиєпископа
і італійського гуманіста Калімаха. Тож,
мабуть, тому організатори обрали цей
період, оскільки саме в XVI ст. космологія розпочинала свій бурхливий
розвиток через дослідження Миколи
Коперника, Джордано Бруно, Галілео
Галілея, Рене Декарта. Саме в той час
з’явилися перші телескопи та фізичні
методи дослідження космосу, — наголосив Юрій Ярославович.
Гасло цьогорічної конференції —
„Від „тунелю“ до зірок“. Своєрідний
настрій створило Богослуження в давньому парафіяльному костелі Св. Станіслава (заснований у 1585 р.), в якому
взяло участь духівництво різних парафій. Додав атмосферності також виступ Львівського струнного квартету
„Фенікс“.

нікальна конференція просто неба,
за десятки кілометрів
від великого міста,
в особливій атмосфері,
що поєднує давнину
і сучасність, за участі
науковців і духівництва з України та
Польщі вже другий рік
поспіль відбувається
в селі Дунаїв Перемишлянського району.

Модерували зустріч письменниця,
лауреат Шевченківської премії Галина
Пагутяк та історик, економіст, координатор Міжнародного руху домашніх музеїв (м. Кудова-Здруй, Польща)
Броніслав Камінський.
Говорили про дослідників Всесвіту
(доктор філософських наук із Польщі
Кшиштоф Шиманський — „Улугбек —
астроном і володар XV ст.“), поетеса Лана
Перлулайнен — мала доповідь „Сторіччя
теорії відносності Альберта Ейнштейна“,
Броніслав Камінський — „Правда в космосі. Космологічні ідеї Карла Поппера
та Гоймера фон Дітфурта“. Письменниця Галина Пагутяк поділилася роздумами-дослідженнями „Між зоряним небом
і моральним інстинктом (українські гуманісти епохи відродження про Всесвіт)“.
Про те, чи існує космологія в Україні,
роздумували доценти Львівської політехніки Ігор Карівець та Андрій Кадикало
в своєму дослідженні — „Сучасна українська космологія: реальність чи вигадка?“.
На тему „Церква. Дослідження космосу“
доповідала доцент Львівської політехніки, голова Львівського астрономічного
товариства Любов Янків, на тему „Душа
в космології та її іконографія у мистецтві“
на прикладах художніх творів говорила
мистецтвознавець Анна Коржева.
До виступів також приєдналися учні
Дунаївської та Поморянської шкіл. Діти
ділилися враженнями про сприйняття
Всесвіту через молитву, своїми думками
про кінець світу тощо.
На думку організаторів, „Дунаївські
зустрічі“ сприяють глибшому розумінню сучасного світу завдяки спільному
аналізу розвитку науки, трансформації
віри, людської діяльності від Ренесансу
до сьогодні та на майбутнє.
Наталія ПАВЛИШИН

12 вересня, Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет помолився на
Личаківському кладовищі за загиблих героїв —
учасників АТО. Разом із
Філаретом помолилися
також владика Димитрій,
митрополит Львівський
і Сокальський УПЦ КП,
представники влади міста
та області, громадськість.
У рамках візиту Глава УПЦ
КП освятить храм на честь
ікони Пресвятої Богородиці
„Всецариця“ та здійснить
щорічну Всеукраїнську Патріаршу прощу до присілка
Заглина — місця чудесного
явлення Пресвятої Богородиці на Жовківщині.
В день зникнення Георгія
Ґонґадзе, 16 вересня, журналісти та медіаорганізації
закликали громадян України провести акції солідарності та вшанувати пам’ять
всіх загиблих журналістів
за часи Незалежності. Журналісти і медіаорганізації
зазначають, що журналістика не стає безпечнішою.
Загалом пік викрадень журналістів припав на квітень
минулого року, протягом
2014 р. у полоні побували
79 журналістів, загинуло —
семеро.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

палітра

коротко

Майстри пейзажу
з Харкова — у Львові

Фільм „Сильніше, ніж зброя“ потрапив до 10 фільмів-номінантів
7-го Міжнародного лондонського артфестивалю Passion For
Freedom. Це перша повнометражна
стрічка об’єднання документалістів
#BABYLON’13. Фестиваль Passion For
Freedom („Пристрасть до свободи“)
збере найяскравіших кінематографістів, художників, літераторів
з усіх куточків світу, які своїми творами виступають проти насильства,
диктатури й брехні, 21–26 вересня.
Відомий львівський художник
Василь Бажай уклав ексклюзивну угоду з творцями американських серіалів „Білий комірець“
та „Добра дружина“ на право
використання своїх картин у їхніх
епізодах. Полотна Бажая уважні глядачі вже могли побачити
у 14-й серії 3-го сезону „Білого
комірця“ — вони висять у будинку
колекціонера-злодія, який викрав
скрипку Страдіварі.
Президент Петро Порошенко нагородив премією ім. Олександра
Довженка режисера Мирослава
Слабошпицького та оператора
Валентина Васяновича. Про це
йдеться в указі №539 від 10 вересня, опублікованому на офіційному
сайті Президента. Нагороди авторам фільму „Плем’я“ присуджено
за видатний внесок у розвиток
українського кіномистецтва

У

же вдруге Харківський
художній музей пропонує для
огляду частину своєї колекції
в Національному музеї у Львові
ім. А. Шептицького. Цього разу
це твори чотирьох видатних
пейзажистів — Сергія Васильківського, Петра Левченка, Михайла Беркоса та Михайла Ткаченка.

Художники презентують той час
(1880–1910-ті роки), коли на тлі активізації національної свідомості
відбувалось особливе піднесення
культури України. На Харківщині як
прояв любові до квітучої щедрої землі домінував пейзажний жанр. Митці
набирались досвіду й вдосконалювали свою майстерність за кордоном,
що давало їм поштовх до творчих
пошуків. Сергій Васильківський,
Петро Левченко, Михайло Беркос
та Михайло Ткаченко розвивали національну лінію ліричного пейзажу
і в їхній творчості пошуки виражені
найбільш яскраво й масштабно.
Михайло Ткаченко, як і Сергій
Васильківський — художник неба
і степу, розмаїтий у сюжетно-тематичних пристрастях, але, крім цьо-

го, постає він і як відомий самобутній мариніст, котрий досяг у своїх
творах легкості світло-повітряного
простору. Петра Левченка надихало життя української провінції —
в нього домінують поетичний пейзаж та домашній інтер’єр. Михайло
Беркос — єдиний серед четвірки
митців одесит, який згодом переїхав
до Харкова і там викладав. Він — послідовний пленерист, що любив сонячні кольори.
Виставку експонуватимуть до березня наступного року в залі українського мистецтва 18 – 20 ст. на другому поверсі музею.

За матеріалами інформагенцій

Реалізм із присмаком сюр і експресіо
Д

опоки у Державній галереї мистецтв у місті
Сопот (Польща) триває виставка творів з колекції західноєвропейського рисунку XVIII ст. Національного музею у Львові ім. А. Шептицького, Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького виставляє живописні твори молодих польських
митців — Йоанни Русінек і Філіпа Кальковського.

Співпраця між галереями
триває вже п’ятнадцять років, тож ознайомлюватись
із мистецтвом найближчих сусідів львів’яни мають
нагоду щороку. Цьогоріч
у залах картинної галереї —
тематика екзистенційна.
Сюрреалістичність і експресіонізм, між якими — майже
фотографічний реалізм —
подружжя залучає глядача
до свого бачення дійсності.

— Найперше, що впадає у вічі, — вік авторів.
Здається, що вони є людьми, що прожили вже все
життя. Кожна робота —
вікно, яке затягує у свою
історію, котра апелює до
діалогу, — поділився враженнями від виставки мистецтвознавець Іван Дудич.
Йоанна Русінек говорить про себе просто:
„Малюю, рисую плакати.

Олівець і пензлик — мої
приятелі з дитинства“. Її
стиль дещо відмінний від
Філіпа — в ньому простежується певний емоційний
гротеск, на картинах — багато танцю, як процесу,
так і ще невидимого, коли

танцівниця тільки готується до нього, але її тіло
вже подумки ловить ритм.
Філіп Кальковський резюмує більш розгорнуто:
„Малюю кадри реальності,
те, що мене хвилює. Це мій
коментар до того, що відбувається в житті, показую
безсенсовість багатьох речей. Не люблю підписів під
своїми картинами“. Малий
син митців Бруно теж взяв
участь у виставці — кілька
його дитячих абстракцій
розміщені поряд із полотном, яке вони творили разом із Філіпом.
Сторінку підготувала
Наталя ЯЦЕНКО
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Склала Христина ВЕСЕЛА

Центр
космічних
польотів
США

Отвір у
броні
танка
Бог війни,
пекла у
слов’янських
міфах

Допоміжний малюнок з
натури до
картини

Колишня Додатконазва вий дохід
Астани з капіталу
Муза
ліричної
поезії

Надмірна
самовпевненість у
поведінці

Головний
герой
„Матриці“

Велетенська американська ропуха

Лаоська
розмінна
монета

Літера
грецької
абетки

Помісь
соболя і
куниці

Міністерство
оборони

Горілка з
яблучного соку

Річка в
Закарпатті
Український
письменник

Крок у
танці
Привабливість,
врода

Туз

Поле,
тимчасово без
посівів

Річка,
на якій
стоїть
Гомель
Одяг, спо- Різновид
сіб життя
рокз глянце- музики
з
вих журЯмайки
налів

Група
лідерів
велопробігу
Найяскравіша
зірка
сузір’я
Скорпіона
Місце
знаходження
житла
людини

Довга
глибока
западина
Коханка
Зевса, яку
Гера обернула на
корову

Одна з декартових
координат

Оберемок житніх стебел
з колосками
Кінний
візок для
далекої
дороги

Річка в
Західному
Сибіру

Тренувальний
бій
боксерів
Спільнота
людей
поза
батьківщиною

Стародавня
стратегічна
настільна гра;
японські шашки

Американський
кіноактор

Кавуновий мед
Невелика
рогата
домашня
тварина

Різновид
граніту
Прилад
для операцій над
числами
Переши- Столиця
йок у
Таїланді Марокко

Давньоєгипетський бог
Сонця

Газований напій
для розведення
джину

Видумана
країна
Л.Ф.Баума

Нота
Ріка в
ГонконгПівнічній
ська
Америці мафія

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 23
Горизонтально: 3. Пунктир. 9. Автогол. 10. Спагеті. 11. Долар.
13. Коала. 14. Брухт. 15. Ритон. 17. Ането. 19. Анімаліст. 22. Бергамо.
23. Пелікан. 25. Бестселер. 29. Кухар. 30. Особа. 33. Калам. 35. Кабул.
36. Апачі. 38. Антракт. 39. Теократ. 40. Ареопаг.
Вертикально: 1. Публіка. 2. Риксдаг. 4. Краватка. 5. Бандера. 6. Атол.
7. Перу. 8. Біатлон. 12. Рона. 14. Брат. 16. Телемах. 18. Ембарго. 20. Ірмос.
21. Ідеал. 24. Ексклав. 25. Бром. 26. Сомбреро. 27. Роса. 28. Магістр.
31. Екстерн. 32. Пліткар. 34. Літо. 37. Агра.

Літера- Індійська
турна
крадіжка кобра

Удав у
Р. Кіплінга

МайданЦиганка Тропіч- Молдавський Знеболю- чик для
М. Станий
вання молотьби
рицького циклон композитор
зерна

Розмовляють два приятелі;
— Знаєш, мені в понеділок хочеться на роботу прийти не
о дев’ятій годині, а так десь об одинадцятій — дванадцятій…
— Ні, у понеділок хочеться прийти на роботу у вівторок.
J J J
Розклад руху львівських маршруток:
6.00 – 9.00 — не запхнешся.
9.00 – 16.00 — щасливі години.
16.00 – 20.00 — залишитися б живим.
20.00 – 24.00 — не дочекаєшся.
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ІНФОРМАТОР

наш календар
19 вересня — День винахідника і раціоналізатора.
20 вересня — День батька.
20 вересня — День працівників лісу.
21 вересня — День миру.

Пам’ятні дати
17.09.1853 — народився Михайло Павлик,
український письменник, публіцист, громадський діяч.
17.09.1864 — народився Михайло Коцюбинський, видатний український письменник.
17.09.1939 — радянські війська вступили
на територію Західної України за пактом
Молотова-Ріббентропа.
18.09.1841 — народився Михайло Драгоманов, український історик, етнограф
i публіцист.
18.09.1875 — помер Олександр Афанасьєв-Чужбинський, український поет-романтик.
18.09.1929 — народилася Алла Горська,
українська художниця i діячка правозахисного руху 60-х років в Україні.
18.09.1956 — помер Іларіон Свєнціцький,
український філолог і мистецтвознавець.
Створив у Львові Національний музей.
19.09.1841 — народився Анатоль Вахнянин,
український композитор i письменник.
19.09.1953 — помер Климент Квітка, український фольклорист i музикознавець,
чоловік Лесі Українки.
20.09.1891 — народився Павло Филипович, український письменник-неокласик.
20.09.1929 — народився Iван Свiтличний,
український поет i правозахисник.
20.09.1991 — помер Зеновій Красівський,
крайовий Провідник ОУН, поет, в’язень.
21.09.1648 — козацькі полки здобули фортецю Кодак на Запоріжжі.
21.09.1832 — народився Петро Нiщинський, український композитор, поет
i перекладач.
21.09.1909 — помер Олександр Кошиць,
знаний український дириґент і композитор.
22.09.1835 — народився Олександр Потебня, видатний український мовознавець,
літературознавець і фольклорист.
22.09.1909 — помер Микола Мурашко,
український живописець і педагог.
23.09.1648 — перемога військ Богдана
Хмельницького над поляками під Пилявцями.
23.09.1872 — народилася Соломія Крушельницька, геніальна українська співачка.
23.09.1919 — спільне засідання Директорії та урядів УНР і ЗУНР, на якому ухвалено почати воєнні дії проти армії Денікіна.

проща

До Крехова на велосипедах
Львів’ян та всіх охочих 19–20 вересня запрошують на велопрощу
Львів — Страдч — Крехів.
Організовують захід Львівське обласне Товариство українських
студентів-католиків „Обнова“ спільно з Молодіжною організацією
„Добрий Пастир“ та громадським формуванням „Скеля“ у рамках
Єдиного молодіжного простору. Тема цьогорічної прощі — „Блаженні чисті серцем…“.
Зустріч о 7.00 год. на Святій Літургії в храмі Пресвятої Євхаристії.
Маршрут прощі: Львів — Рясна-Руська — Ямельня — Страдч — Розточчя — Великий європейський вододіл — Крехів — Брюховичі — Львів.
Ночівля у монастирі, зранку у неділю Свята Літургія, похід до
джерела та дорога додому на велосипедах.
Із собою обов’язково потрібно мати: велосипед, запасні камери для коліс, намет (за можливості), спальник, карімат, дощовик,
теплий одяг, аптечку, молитовник і сухий пайок (харчувати будуть
в Крехові: вечеря і сніданок). Важкі речі перевозитимуть автомобілем. Благодійна пожертва — 40 грн.
Телефони для додаткової інформації:
(096) 711-68-98 (Ірина), (093) 134-21-64 (Віталій).

для львів’ян і гостей міста
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. С. Крушельницької
17 вересня — „Весела вдова“. 18.00.
18 вересня — „Лебедине озеро“. 18.00.
19 вересня — „Набукко“ (опера). 18.00.
20 вересня — „Білосніжка та семеро
гномів“. 12.00, „Травіата“. 18.00.

Національний академічний
український драматичний
театр ім. М. Заньковецької
17 вересня — „Ромео і Джульєтта
в кінці листопада“. 18.00.
18 вересня — „Ханума“. 18.00.
19 вересня — „Блакитна троянда“. 18.00.
20 вересня — „Сільва“. 18.00.
23 вересня — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена

22 вересня —
„Спогад про Саломею“. 17.00.

Перший український
театр для дітей
та юнацтва
17 вересня — „Дикі лебеді“. 11.00.
18 вересня — „Дикі лебеді“. 12.00.
19 вересня — „О восьмій вечора
на Ковчезі“. 14.00.
20 вересня — „Попелюшка“. 12.00, 15.00.
22 вересня — „Троє поросят“. 12.00.
23 вересня — „Русалонька“. 12.00.

Львівський академічний
театр ім. Л. Курбаса
19 вересня — „Лісова пісня“. 19.00.
20 вересня — „12 ніч“. 19.00.

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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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

МНОГАЯ ЛІТА!

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження проректора з наукової роботи
професора

Колектив кафедри електронних обчислювальних машин ІКТА Львівської політехніки сердечно вітає із
60-ти річчям завідувача кафедри,
доктора технічних наук, професора

Наталію Іванівну
ЧУХРАЙ.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
і кожен день усміхнено радіє.
А доля подарує зорепад
здоров’я, миру, успіхів й надії.

Анатолія Олексійовича
МЕЛЬНИКА.
Щиро вітаємо Вас у день Вашого народження!
Нехай кожен прийдешній день творить для Вас
свято, несе Вам мир і достаток, любов і тепло рідних та близьких людей.
Бажаємо, аби Господь Бог дарував Вам щастя,
міцне здоров’я та многая і благая літ!!!

експрес-оголошення

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
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Вважати недійсними втрачені документи:
студентський квиток, виданий Львівським національним аграрним університетом на ім’я Фоки Ігоря Олеговича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Кифор Ірини Йосипівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Горін Уляни Зеновіївни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Вальків Марти Михайлівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Чернецького Романа
Антоновича;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Славича Дмитра
Дмитровича;
студентський квиток № 10334951, виданий Національним університетом
„Львівська політехніка“ на ім’я Куц Катерини Вікторівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Дністряна Віталія
Ігоровича;

студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Орач Любові Тарасівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Бончака Івана Володимировича;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Боєчко Ірини Петрівни;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Труш Оксани Сергіївни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Гриник Любові Вячеславівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Войніпко Сергія
Андрійовича;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська
політехніка“ на ім’я Пенгрин Вікторії
Володимирівни;
студентський квиток, виданий Націо
нальним університетом „Львівська політехніка“ на ім’я Куця Юрія Володимировича.
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