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ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ 2 і 3 СТОРІНОК

Олександр УШЕНКО, проректор з наукової роботи:

“Високий рейтинг – не самомета,
а стратегічний підхід”
Наш кореспондент зустрівся з проректором з навчальної роботи ЧНУ О.Г. Ушенком
і запросив його до цієї розмови. Привід? 12– 16 вересня ц.р. у Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича, Буковинському державному медичному університеті
і готелі "Буковина" відбулася Міжнародна наукова конференція.
– Олександре Григоровичу, статус Міжнародної наукової конференції "Correlation Optics 2011" у Чернівцях, без сумніву, подія, яка уже традиційно відбувається саме у такому форматі у стінах ЧНУ. Що скажете
про її перебіг цього року?
– У чому особливість цієї конференції? Насамперед, це
представницький форум, на якому періодично, раз на два
роки, обмінюються новітньою науковою інформацією у галузі оптики, оптичних приладів, застосувань сучасних діагностичних методів у напівпровідниковому матеріалознавстві, біології, медицині. Ось така глобальна інформація – в
центрі уваги вчених всього світу.

Dear Prof. Angelsky,
it was a great pleasure to participate to the conference,
which I have found very interesting and of very high level.
I would like to thank you again for the kind invitation and
to apologize for my early departure. In fact, the period
was not very ideal for me because of concomitant starting
of the semester and of very important deadlines in the
same time.
_______________
Sincerely yours,
Prof.Germano Montemezzani, France
Шановний проф. Ангельський О.В.
Було вельми приємно взяти участь у Вашій конференції,
яка надзвичайно зацікавила, а її високий рівень
перевершив усі сподівання.

інша подія відбувається у Чернівецькому університеті, це
означає: їм є про що сказати і про що почути.
Наголошую, цей форум підтриманий низкою провідних
світових оптичних організацій.
– Назвіть, будь ласка, до вже згадуваних також інші.
– Фізичне товариство, Всесвітня спілка оптичної інженерії та інші.
– Що було цікавого на конференції з наукового погляду?
– По-перше, вчені визначили головні здобутки, яких досягнули за останні два роки, тобто, так би мовити, за час
буковинської перерви, у галузі застосування лазерної техніки для діагностики складних як неорганічних, так і органічних об’єктів, включаючи організм людини.
По-друге, рівень наукових праць, які подали наші науковці, мають широкий інтерес для міжнародної громадськості. Є схвальний відгук про буковинських учених,
скажімо, головного оптика Канади. Це – свідчення того,
що далеко не кожен ВНЗ може надрукувати у провідних
журналах Америки і Європи свою точку зору на те чи інше
досліджуване явище. Наші розробки стали класичними з
точки зору наукового підходу, на глибоке переконання західних колег. Тобто йдеться про правильні шляхи щодо запровадження унікальних розробок прикладних методик.
Як приклад, діагностика раку шкіри з допомогою лазерних методів, які запроваджують у Канаді. Можна звернути увагу і на інше.
– Яка особливість конференції з прагматичного
боку саме для буковинського університету?
– Насамперед, висока відповідальність і гордість. Не
деінде, а у стінах ЧНУ відбуваються міжнародні форуми,
що саме тут – на Буковині – є плеяда широковідомих і ви-

Не стала винятком і чергова конференція, яка зібрала
представників із 27 країн світу. Зокрема, вчені США, Австралії, Японії, Росії, Німеччини, Великобританії, Франції, Данії,
Швеції, Фінляндії, Білорусі, Молдови, Румунії та інші. Треба відзначити, що цей форум Фотомить із роботи конференції
має надзвичайно високий і якісний рівень.
Скажімо, наш університет може пишатися
не тільки широкою географією міжнародної
присутності, але й неабияким рівнем учених.
На представницький захід приїхали провідні
фахівці цих країн. Наприклад, Президент Європейського оптичного товариства, Президент Американського оптичного товариства,
директор Інституту точної механіки і оптики
зі Штутгарта (Німеччина), головний оптик
Канади, головний оптик Японії, заступник,
віце-президент Міжнародної оптичної комісії
тощо. Тобто такий високий рівень представництва обумовлює не тільки, скажімо, повагу
до цього, але й визначає високий науковий
ступінь тих, хто працює у рідному університеті. Бо такі люди мають щільний, точно розписаний на перспективу графік. І коли та чи
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знаних у світі науковців. У першу чергу – це професор
О.В. Ангельський, світовий рейтинг якого визнаний всіма
оптичними товариствами. Потужну підтримку Олегу Васильовичу надають професори І.І. Мокунь, П.В. Полянський,
П.П. Максим’як. Друга хвиля – молоді науковці К.Ю. Зенкова, С.Б. Єрмоленко, Ю.О. Ушенко, М.П. Горський та багато

Prof. Angelsky,
I wanted to thank you, your colleagues, students, and staff
for your hospitality and generosity during my visit to
Chernivtsi. It was an experience I will remember for a
long time. I look forward to the Applied Optics special
issue and to the article you plan to write for Optics and
Photonics News (OPN).
____________________
Dr. Joseph N. Mait,USA
Senior Technical Researcher (ST) for Electromagnetics
US Army Research Laboratory
RDRL-SER
Проф. Ангельський О.В.
Я хочу подякувати Вам, вашим колегам, студентам
і персоналу за гостинність упродовж мого візиту до
Чернівців. Це була моя експериментальна поїздка, до якої
я довго готувався. Чекаю від Вас спеціального випуску
журналу Американського оптичного товариства
“Прикладна оптика”,присвяченого конференції, а також
статті, яку Ви маєте намір опублікувати у журналі
“Новини оптики і фотоніки”.
інших. До речі, це не єдиний фактор. Усі наукові праці конференції проходять ретельний відбір з боку західних рецензентів. Вимогливість надзвичайно висока. Кожну працю розглядають три зарубіжні рецензенти. І тільки після цього вона
буде надрукована у США у найпрестижнішому журналі. Друк
у поважному виданні – це ім’я автора праці, ім’я університету, по суті, їх високий рейтинг у міжнародній системі координат, якими опікується провідна наукометрична база даних
Scopus. Нині ми посідаємо престижне десяте місце серед
всіх наукових закладів України у рамках такої класифікації.

Dear Oleg!
Thank you very much for the Conference and for your
great hospitality. It was my real pleasure to be in Chernivtsi.
The conference Information Photonics is planned for
16 (Monday)-19 (Thursday) September 2013.
It is the subsequent event after Information Photonics
2011 which was held in Ottawa, Canada.
http://www.ip2011.org/
It would be good to arrrange the date of your CorrOpt
2013 in such a way that some people will participate in the
two conferences. As you probably know, Polish optician
Wojciech Rubinowicz was born near Chernivtsi and
studied in your University. Polish Physical Society and
Polish Photonic Society would like to install in Chernivtsi
a table to commemorate him. Please, take a look at his
page in http://en.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Rubinowicz Would you be so kind and ask your authorities if
installation of such a table would be possible?
_______________
With best regards,
Prof.Tomasz Szoplik, Poland
Дорогий Олег!
Щиро дякую за конференцію та Вашу гостинність.
Це було справжнє задоволення побувати в Чернівцях.
...
Польське фізичне товариство і Польське товариство
фотоніки хотіло би встановити в Чернівцях
меморіальну дошку на згадку про видатного польського
оптика Рубіновича, який працював у Чернівецькому
університеті.
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На фото: професор Олег Ангельський

Dear Oleg,
thank you very much for invitation. Honestly, I’m happy
to come to Chernovtsi every time, even just to talk to you
and Igor, not to mention other great people you manage to
attract (I had a very nice chat till 2am with Ari Friberg,
and next day with Boris Spektor).
Sorry I had to leave early and please be assured that I will
keep in mind our exchange to find common topic. As we
discussed, a short summary (Russian is perfectly fine) on
your capabilities and interests will be helpful.
______________________________
With very best wishes from Rhodes,
Anton, Australia
Дорогий Олег!
Щиро вдячний за запрошення. Я щасливий приїздити
в Чернівці кожного разу, хоча б для того, щоб поспілку
ватися з тобою та Ігорем, не кажучи про інших великих
людей, яких Ви запрошуєте на конференцію.
...
Як ми домовились, я чекаю на стислу інформацію про
результати Ваших досліджень і можливі напрямки
плідної співпраці.
Після конференції, сподіваюся, зможемо на крокдругий, а точніше, на щабель піднятися вище у цій системі.
Це не є самомета тішитися тією позицією, яку посідаєш, –
це стратегічний підхід, оскільки передбачено поступовий
перехід щодо фінансування університетів, які у розвинутих
країнах Заходу переважно функціонують завдяки врахуванню цієї рейтингової шкали.
Отже, підсумок такий. Наша діяльність, зокрема провід-

Олег, поздравляю с прекрасно организованной
конференцией и великолепным представительством
зарубежных ученых!
__________________
МС, НАН Украины
них фахівців своєї справи, перебуває у полі зору науковців
світової еліти. А це, тим паче, уже традиційно, надає нам
право постійно бути господарями Міжнародного форуму і
нікому не віддавати цієї першості. З іншого боку – це й пропаганда буковинського краю.
– Олександре Григоровичу, насичена робота упродовж п’яти днів неможлива без відпочинку. Який він
був для гостей?
– Показали їм свою перлину, яка високо котується у
культурному світі і увійшла до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім цього, само собою зрозуміло, Чернівці,
Хотин і Кам’янець-Подільський. Історичні місця та архітектурні пам’ятки, дивовижні і мальовничі картини природи
– це також входило до п’ятиденної програми Міжнародної
конференції.
– Два роки – як два дні...
– Готуємося до наступної. Час і наука кваплять.
Спілкувався і взяв інтерв’ю Василь ДЖУРАН
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ПОДУМАЙМО РАЗОМ

Буковинська

марка

Ні, мова не про філателію. Швидше за все, оту
святу землю на горбистій місцині Чернівців, яка стала точкою опори, а отже, відліку епохи у площині національного здвигу, що силами вчорашніх дітей селян
ринув до найдальших закапелків букового краю. В особі перших вчителів Чернівецького університету, який
у ці дні святкує свої 136 роковини.

І

сторія зберегла, майже все, що має стосунок до буковинської перлини ув обрам’ї пишному жовтневої
парчі. Погляньмо з іншого боку, хоча він теж має історичне
забарвлення. На щастя буковинців, зеленоврунна закутина
не стала колонією Австро-Угорщини. Як і ще один красно
мовний факт. На відміну од інших зайд і поневолювачів,
нова влада мала і оберігала вогнище культури, плекала
світлі думи, які й спричинилися до з’яви на теренах Буковини університету. Що характерно – для усіх верств, які
народилися чи поповнили з тих або інших причин український етнос.
Мандрівник-неруйнівник, як виняток, став не агресором, а мудрим і поміркованим подорожнім. Це й дало
змогу відкрити навстіж – і на усі двері – свої аудиторії.
У тому числі, і для дітей селян.
Скажемо, що Чернівці із сірої провінції перетворилися
у маленький Відень. Архітектура – вишукана і довершена.
Розвій творчих літературних сил – найунікальніший і найпривабливіший. Письменники з усіх усюд мали всілякі
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шанси друкувати власні твори у буковинських виданнях.
У них на місцях на слово накидали табу.
Австро-Угорщина проповідувала демократію. Якщо нема
погоні за українським словом, хіба це не привід для актуальної теми?
Там, в не Австро-Угорщині, підживлювався культ нищення не лишень слова, культури, інтелігентності, а й самих людей, які за своєю природою і вдачею були світильниками.Там доконечно знали, що слово – живий факел-смолоскип. Тому й множили укази та циркуляри. Проти інших
культур і літератур. Буковинський бастіон як явище у просторі і часі палахкотів на семи вітрах історії, ширив через
закони мудрого слова знання. А ті, що їх почерпнули із жагою, ставали високопомислими патріотами не лишень Буковини, але й України. Хіба це не оранжерейні умови Університету, у яких виплекалося плем’я, краще когорта, гідних синів і дочок української землі?
Утім, може, як ні в чому іншому, справедливість сама
розставила всі крапки над "і". У такий спосіб зрівняла селян
із заможними. І це ще у які роки!
Це – відбиток внутрішньої культури, отой живчик, що
схожий на нуртівливі джерела буковинського краю. Завойовник не став завойовником. Через те, що мав у генах
щось світле, те, що рівняється на високий рівень культури.
І ось чергова річниця з Дня народження Чернівецького
національного університету, неперевершений ансамбль
якого увійшов до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і вже став
своєрідною родзинкою смарагдової закутини, де розкошує
віками букова віть.
Університет – наша перша якісна марка, якою ми звістили про себе світові разом з Йозефом Главкою. Замовляймо
музику преніжну із нагоди світлої народження її – марки.
Зі 136 Днем-святом тебе, УНІВЕРСИТЕТЕ!
Із читачами "Університетського вісника"
роздумував Василь ДЖУРАН

ГІДРОЛОГІЧНИЙ З’ЇЗД

Уперше в Чернівцях
відбулася V Всеукраїнська
наукова конференція
Для багатьох ВНЗ України вступна кампанія – 2011 стала болісним
явищем, для декількох – фатальним. Чернівецький університет гідно завершив літній сезон. 31 серпня до резиденції злетівся галасливий рій першокурсників. Навіть більший, ніж торік, бо погода потішила теплом.
Віднині за змінами її настрою спостерігатимуть 14 пар зірких очей.
Майже півтора десятка абітурієнтів зголосилося навчатися за напрямом "Гідрометеорологія". 70-літню традицію підготовки гідрологів та
кліматологів у ЧНУ, перервану у 80-х роках минулого століття, нареш
ті відновлено.

Н

инішній рік ознаменувався ще однією важливою подією в житті географічного факультету: відтепер тут захищатимуть кандидатські
дисертації за спеціальністю "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія".
Нещодавно ж колектив кафедри гідрології, водопостачання та водовідведення став господарем V Всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія,
гідрохімія, гідроекологія". Це вперше вона відбулася у Чернівцях. Досі вчені
зустрічалися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(2001), Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті
(2003, 2006) та Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (2009).
"Невипадково цього року гідрологи зібралися саме в нашому місті, – зазначила проректор з навчально-виховної роботи професор Т.В. Марусик. – Адже у
червні комплекс колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації вклю-

чено до списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Центр освіти, науки, культури й духовності буковинського краю,
один із найстаріших класичних університетів України, ЧНУ незмінно приваб
лює вчених".
До слова, у гідрологічному з’їзді
взяли участь представники 35 вітчизняних і 6 зарубіжних установ. Вони підготували понад 120 доповідей на
основі гідрохімічних, гідробіологічних
та гідроекологічних досліджень, дослідження водних ресурсів, морфології та
динаміки природних і штучних водних
ресурсів.
Завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
професор В.К. Хільчевський, один із
ідейних натхненників та фундаторів
конференції, висловив радість з приводу участі в ній молодих учених: "Ми
прагнемо, щоб аспіранти і здобувачі
якнайшвидше захищалися. Проте маємо визнати: хоча в їхніх роботах є раціональні зерна, на заваді стає дефіцит
уміння доповідати. Молодь не звикла
до публічності. Тож цей з’їзд – хороша
нагода випробувати свої сили в колі
фахівців".
Учасники конференції побували на
екскурсії Буковиною та Гуцульщиною.
Світлана ТЕЛЕШМАН
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Українсько-польські взаємини
привертають увагу дипломатів
Нинішній вересень для нашого університету видався багатим на міжнародні зустрічі. Започаткував цю традицію представник ООН в Україні Олівє
Адамс, котрий навідався до ЧНУ першого числа.
До списку гостей можна долучити Надзвичайного
і Повноважного посла Литви в Україні Петраса
Вайтекунаса. А 19 вересня відбулася 6-та робоча
зустріч Консорціуму українських університетів
і Варшавського університету. Такі зустрічі відбуваються почергово у всіх містах, університети яких є
членами Консорціуму. Особливістю нинішньої є те,
що разом з науковцями участь у дискусії брав представник найвищої польської дипломатії – Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща
в Україні Генрик Літвін.

П

ринагідно згадаймо той факт, що Консорціум заснований 16 січня 2008 року з ініціативи Варшавського університету. На початках до нього входили лише
західноукраїнські університети, а нині – й інші ВНЗ України.
Сьогодні це 11 престижних вишів.
Керівництво університету взяло участь у зустрічі та не
могло не поділитися з почесними гостями радісною новиною – внесення архітектурного ансамблю колишньої Резиденції до списку пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Консорціум у нас відбувся уже вдруге. Передбачалося,
що це буде або у Києво-Могилянській академії, або в нашому університеті. Оскільки на Буковині сталася подія державної ваги, прийняли рішення провести міжнародну зу-

стріч в Чернівцях, – наголосив Степан Васильович. – Бути
у списку ЮНЕСКО – важливо не лише для нашого міста,
університету. Це має вагу для усієї країни і усього світу загалом".
Учасники ділової зустрічі працювали злагоджено та
плідно. У результаті укладені угоди між Студіями Східної
Європи Варшавського університету та Центром славістичних студій ЧНУ. Серед основних завдань Центру можна вирізнити організацію наукового та мовного стажування, обміну студентами, аспірантами та викладачами обох сторін,
обмін інформацією та науковою літературою, бібліографіч-
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ними джерелами, підготовку до друку та видання спільних
збірників матеріалів конференцій тощо.
Також підписані угоди з Українським католицьким університетом у Львові, з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка про створення спільного наукового часопису для молодих вчених і студентів,
додаток до угоди стосовно реалізації Східних Студій Європи підписав Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника.
Програма Східних Студій Європи, яка діє у рамках Консорціуму, успішно триває у Києво-Могилянській академії.
Уже є перші здобутки, бо четверо їхніх студентів поїхали на
навчання до Варшави.
"Проте це далеко не все. Швидше навпаки – добрий початок. Є інші навчальні заклади, які бажають реалізувати
подібні програми, наприклад, Національний університет
"Острозька академія", – зауважив "батько" Консорціуму
і його постійний натхненник зустрічей директор Східних
Студій Європи Варшавського університету Ян Маліцький. –
І я переконаний, що ця ідея буде реалізована".
У цьому не сумнівається і посол Генрик Літвін: "Україна
є важливою частиною Європи. Розвиток українсько-польської співпраці і процес євроінтеграції України – це одне
ціле. Хочу підкреслити, що для Польщі Україна – найважливіший партнер, і ми будемо розвивати наші відносини
й надалі активно. Переконаний, що наукова праця є дуже
важливою, бо університети готують інтелектуальну підставу та майбутнє наших добросусідських відносин".
"Академічна співпраця і робота з інтелектуалами – один з
найважливіших пріоритетів роботи посольства. Нам важливо якнайширше відчиняти
двері польської науки і польського академічного світу для українських викладачів та студентів, – додала радник посла з питань науки Анна
Кузьма. – Завжди, коли з’являються кризові
ситуації, звертайтеся до нас. Я спробую допомогти та разом розв’язати проблему".
У другій частині зустрічі учасники Консорціуму, керівники університетів з Києва,
Луцька, Тернополя, Житомира, Львова, ІваноФранківська обговорювали проблеми стосовно використання стипендіальних фондів
у 2011-2012 н. р., зокрема "Стипендіальної
програми уряду Республіка Польща для молодих науковців". Укладені нинішні угоди з
Варшавським університетом надаватимуть
додаткові преференції при поданні заяви до
участі в цих програмах. До речі, п’ятеро наших випускників уже стали стипендіатами.
Не так давно вони повернулися із Польщі, де
стажувалися у провідних університетах.
Теплою згадкою про офіційну зустріч у ЧНУ стане українсько-польський-польсько-український словник, презентований гостям з Польщі завідувачем кафедри міжнародних
відносин, професором Ю.І. Макаром, який уже багато десятиліть розвиває українсько-польські взаємини на Буковині.
P.S. Посол Генрик Літвін висловив ініціативу, що наступне засідання Консорціуму відбудеться в Резиденції посольства Республіки Польща в Києві за участі послів європейських держав. Відтепер згідно зі Статутом головуватиме аж
до наступного засідання ректор ЧНУ Степан Мельничук.
Наталія ПАВЛОВИЧ
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"Був серпень нечуваного тембру" –
в цій місткій метафорі класика української
літератури Юрія Яновського, кинутій на
папір у цілковито відмінній від нашої ситуації, якнайповніше вмістилися враження групи чернівчан від недавньої поїздки до Негостини – справжнього
оплоту українства на території сусідньої Румунії. Як нам розповідали в цьому
селі, тут не боялися викладати українською мовою в місцевій школі навіть у
часи чаушесківських гонінь.

У гостинній
Негостині
П

оїздка відбувалася напрочуд
сонячної днини, 21 серпня,
безпосередньо перед святом української незалежності, на запрошення
СУРу (Союзу українців Румунії). Керував нею багатолітній голова Чернівецького товариства "Україна – Румунія", член Національної спілки письменників України Василь Довгий. До
складу делегації входив завідувач кафедри української літератури Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича та почесний
професор Сучавського університету
"Штефан чел Маре", доктор філологічних наук Володимир Антофійчук й
автор цих рядків. Уже в Негостині ми
застали фольклориста і композитора
з Кіцманя Кузьму Смаля, котрий перебував тут упродовж кількох днів перед приїздом і мав виїхати додому
після нашого від’їзду: він готував новий пісенний збірник з творами українців Румунії.
Через густий зелений коридор по
обидва боки траси від Чернівців ми
швидко добралися до кордону, всього за вісім хвилин (спасибі українським і румунським прикордонникам,
а відтак і нашому очільникові) подолали його, як і міст через Серет, й
опинилися в однойменному містечку,
пов’язаному з громадською (директор гімназії і бургомістр в 1909 –
1918 рр.) та літературною (низка
художніх творів, брошура "Тарас Шевченко – поет протесту і любові”) діяльністю українського письменника
Сильвестра Яричевського, що знайшов тут і довічний спочинок.
Звісно, не можна було не навідатися на місцевий цвинтар і не вклонитися могилі з написом на пам’ятнику:
"Сильвестр Яричевський. Професор.
1871 – 1918", а відтак не побувати на
вулиці його імені та в його родинному
будинку, позначеному меморіальною

дошкою з відповідним написом, але,
на жаль, тільки румунською мовою і
без зазначення, що його колишній
господар – письменник український.
Його нинішнього власника, письменникового внука Сильвестра Пинзару, ми не застали вдома, але, на нашу
втіху, невдовзі підійшла сюди пані
Стефанія, інша родичка письменника, яка живе й учителює нині в Яссах.
З ласки поважної жінки, ми завітали в
колишній кабінет С. Яричевського, де
збереглося його бюрко (письмовий
столик), великий фотопортрет письменника, з якого тиражуються його зображення для видань творів та інші
речі. Пані Стефанія люб’язно показує
нам альбом з фотографіями, поштові
листівки (в т. ч. дуже оригінальне зображення Шевченка-засланця), першо
видання багатьох книжок письменника.
З дозволу його родички В. Антофійчук робить деякі фотокопії. Та водночас думається, що ці речі мали б
стати експонатами музеїв – чи то румунських, чи то чернівецьких.
Оскільки заощадили шмат часу
при переїзді кордону, маємо змогу
відвідати до початку негостинських
урочистостей родину активістів СУРу,
давніх приятелів В. Довгого – подружжя Юрія та Клавдії Пережуків,
їхню доньку Юстину. За милою розмовою при щедрому столі, як переконуємося з подальшого перебігу подій,
було не зайвим підкріпитися перед
здійсненням основної нашої місії.
А відтак – дорога до села, при
в’їзді до якого румунською та українською мовами написано: Негостина.
Навпроти будинку культури нас зустрічає погруддя Тараса Шевченка,
чий постамент підперли барвисті вінки, а при вході до великої, на кілька
сот місць глядацької зали – меморіальна дошка із зображенням Назарія
Яремчука та словами про те, що він

співав тут у 1993 році. Згодом довідуємося, що негостинці збираються
назвати свій Будинок культури іменем Народного артиста України, лауреата Шевченківської премії. Виступав тут і видатний український поет
Іван Драч та інші знаменитості.
Із розповідей господарів та гостей
Негостини (а серед них – заступник
українського консула в Румунії Василь Неровний та перший заступник
голови СУРу, очільник його Буковинського округу Іван Боднар), які прибули сюди раніше, входили, так би мовити, в курс справи, у нинішню нашу
місію. З’ясовується, що разом із
20-річчям незалежності України святкується і 60-річчя української культурної діяльності в Негостині.
Переглядаємо матеріали, пов’яза
ні із цією діяльністю. На стінах – фотографії, що зафіксували участь негостинців у виставах за п’єсами "Наталка
Полтавка" Івана Котляревського, "Сватання на Гончарівці" Григорія КвіткиОснов’яненка та іншими творами української класики, картини сільських
художників. У бібліотеці – краєзнавча
література, книги літераторів – вихідців
із села та гостей. Серед них бачимо і
недавні чернівецькі видання, в тім
числі том художніх творів С. Яричевського, підготовлений доцентами університету Оксаною Івасюк і Валентиною Бузинською, тримовну (в німецькому оригіналі та в перекладах українською і румунською мовами) працю
про Т. Шевченка, споряджену професором В. Антофійчуком.
У переповненій залі веде основну
частину врочистого дійства уродженець села, відомий літератор і фольклорист Іван Кідещук. У співавторстві
з Кузьмою Смалем він видав кілька
книг, у т. ч. – "Буковино, рідний краю"
(Бухарест, 2009) з народнопісенними
творами українців Південної Букови-
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ни, а на черзі том фольклорних записів з уст задунайських українців.
Професор В. Антофійчук зробив
на святі вельми приємний подарунок
І. Кідещукові: вручив сигнальний примірник виданої напередодні в Чернівцях його книги "Клич висот", укладеної з творів художньої прози та статей
наукового і публіцистичного характеру. Книга відкривається передмовою
чернівчанина, а ще має присвяту батькам автора, що навчили його "шанувати рідне українське слово".
Вітаючи аудиторію зі святом, чернівчани дарують негостинцям власні
книги: В. Довгий – збірник п’єс "Колесо" та роман "Розсекречений об’єкт",
автор цих рядків – навчальний посібник "Українська поетична шевченкіана", виданий у співавторстві двотомник "Письменники Буковини", а також
біобібліографічний покажчик "Олекса
Романець" зі своєю передмовою.
Звучить поетичне слово, привезене з Чернівців. А Юрій Павліш із Мараморощини читає триптих, звернутий
до української незалежності, з думкою: "І віримо, що й у нас вірять на
Україні". Михайло Волощук із Негостини веселить публіку гумором із щойно виданої у Бухаресті збірки "Розумний папуга".
Автор низки оригінальних книжок
лірики Іван Козмей із села Калінешти

не читає віршів, а розповідає про те,
що в чернівецькому "Букреку" готується до друку двомовне видання
Шевченкового "Кобзаря" з його румуномовною версією цієї священної для
кожного українця книги.
Увінчували ювілейні урочистості в
Негостині виступи вокально-хореографічних ансамблів.
Перед виступом першого з них,
"Негостинські струни", його керівник
Микола Майданюк нагадав, що ансамбль також ювіляр: йому минає десять років. З немалим успіхом виступав у Румунії та в Україні, в т. ч. на
Чернівеччині. Наприкінці 2007 року
наша обласна держадміністрація нагородила колектив 18-ма дівочими
концертними костюмами. Ансамбль
показував своє мистецтво і на сцені
палацу "Україна" в Києві, завоював нагороди на міжнародному фестивалі.
Ось і тепер під мандоліновий передзвін звучить виконувана там українська народна пісня "Ой у полі нивка", а також низка інших: "Ой чий то
кінь стоїть", "А зорі, а зорі…", "Ой на горі
цигани стояли" тощо, румунська –
"Хто не любить любити", а ще – у
сольному виконанні Андрія Федюка –
"А я все дивлюся". Лунає імпровізація
"Многая літа панові Майданюкові".
А його є за що величати. Вже після
концерту я почув його спомин з Києва.
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Вражені організованістю та акуратністю Майданюкових підопічних, москвичі
запитали його: "А как вы наказываете
их, что они такие послушные?" Керівник
негостинців відповів: "Караю оком і
жартом". Ось така педагогіка!
Далі брали залу в полон "Голоси
Негостини" – вокальний ансамбль жінок різного віку, танцювальний ансамбль "Негостинка" у складі юнаків і
дівчаток у барвистих українських
строях. Танцювали вони неповторно.
А це був їхній дебют, як і їхнього керівника, румуна за національністю, Валентина Вледжі.
"При таких дітях ми ніколи не постаріємо!" – не стримував захоплення Іван
Боднар, перший заступник голови
СУРу, головний координатор торжеств
у Негостині. І додавав: "Ми святкуємо
Україну в Румунії, бо ми друзі". З ним
солідаризувався Віктор Семчук, голова
Ботошанського відділу СУРу. А Вікентій
Ніколайчук із Радівців побажав, аби Негостина залишалася центром української духовності в Румунії.
Ми також такої думки після негостинських зустрічей, сповнених неповторного тембру.
Богдан Мельничук, професор,
член правління Чернівецького
об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка

ВАЖЛИВА ТЕМА

Година “ПІК”ає:
час збирати каміння
Нарешті! Збулося омріяне. Стрілки годинника уже не переводитимуть.
Благо! Воно засвідчило неабияку можливість попіклуватися про наше здоров’я.

С

тарше покоління помірковане. Чи не
тому, що пройшло крізь горнило стресів, які нам і не
снилися? Натомість для нас
– інші проблеми. Зокрема, і
ця, пов’язана зі втручаням
до так званої циферблатної
контори. Воно б нічого, якби
жили, як у країнах з високим
рівнем життя. Утім, де й така
ж планка, кажу про це зі
власної дзвіниці світлих, не
заздрісних, почувань, життєвого віку. Коли переважно
чи не все європейство після
виходу на пенсію починає
жити по-новому. Тобто вивчають географічну карту
світу і курсують за своєрідним компасом, куди тільки
їм не заманеться.
Ми ж до них не належимо. Ледве ноги волочимо
до пенсійного порога. А тут
іще грання із переведенням
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стрілки годинника. Шкода
од цього надзвичайно величезна. Насамперед, для завтрашньої зміни. Найбільше
потерпали вихованці дитсадків, учні молодших класів,
люди, які зчаста хворіють.
"Ніззя!" – ось таку формулу можна вивести із усього
оцього, що тривала у сірих
буднях із нами. "Економія
часу" – такий присуд владоможців. А здоров’я? Про яке
здоров’я можна запитувати
у часи хронічних шкідництв
і антипатій, коли усе це зло
вросло у наші гени, гараздово вжилося у них і, у такий спосіб, ставало суцільним гальмом?
Але шкода – зухвала і очевидна – проторювала собі
дорогу уперед. Суспільство
хворіло буквально на очах.
Зате з волячим терпінням
мовчало.

Як у тому анекдоті: сім
років відмучишся, а на восьмий звикнеш.
Нарешті! Сталося! Буде
так, як і мало би бути. Дивує
інше. Чому нас у цьому знову
залишили позаду одні й інші
сусіди? Ми побачили – і собі
за ними. Чому не зважаємо
на власний годинник, який
мав би пробити годину "ПІК".
Годилося б збирати розкидане каміння. На щастя,
віднині година "пік"атиме,
як і давно колись, аби
зберегти наше пошарпане здоров’я. Це ж так
легко: є сигнал – одразу
відреагувати. І все буде гаразд. Ще не навчилися!
Тільки те й робимо, що
хочемо наздогнати сусідів у
самому центрі Європи. І ці
спроби такі невизначені, що
думаєш ось про що. Невже
ця "потуга" лишень з легкої

руки наступної передвиборної кампанії, яка має відбутися 2012 року? Певний
штрих у моменті істини є.
Для того, аби "сподобатися" електорату?
Шкода, бо це – велика
шкода для народу. Все
одно, година "ПІК"ає не для
грошей, а – здоров’я.
Нарешті!

Над двома вагами і
перевагами логіки
звичних речей розмірковував
Василь ДЖУРАН

8
ре фо
по то
рт –
аж

Вересень 2011

На Михайлове чудо –

яким є духовна скарбниця ЧНУ ім. Ю.Федьковича –
Збіг обставин закономірний. Але тільки для Наукової бібліотеки ЧНУ. Маємо дві події, про які мало хто у цей забіганий час
і подумує. Без жодних секретів. Утім, така знахідка зародилася сама сабою. 30 вересня – визнане в Україні свято бібліотекарів. Саме у день Віри, Надії, Любові і Софії. Що й казати! Найкращого числа не придумати. У контексті професійного свята
– чернівецька прелюдія, оскільки її справжній день народження – 29 вересня, тобто відкриття уже далекого 1852 року.

пані-господарка на тротуарі. Певно, чекає гостей. А перед нашим
• "Прямо підеш – скарби віднайдеш"
ей фоторепортаж веду, так би мовити, з порога зором уже постає у всій красі і величі Наукова бібліотека. Оте дівулиці Університетської. Розпочинається вона од- тище, яке бачив 161 рік тому Михай Зотта.
Зупиняюся. Віднайшов скарб. Рівно 600 кроків від початку Уніразу з центральної площі, де колись переважно курсуваверситетської. Колись Боплан відміряв 2000 кроків від
ли фаетони та підводи. 161 рік тому приКуяльника до моря. Тому залишив інформацію для нас.
їздив на фіакрі до Чернівців і він – вік
• Відкриті обійми святині
нянський поміщик Михай Зотта. З тим,
хід до Наукової незвичний. Ніби обійми. Широаби зацікавити однодумців у вельми
кі і привільні. Для відвідувачів.
нагальній і потрібній справі – заснувати
Директор бібліотеки Михайло Зушман розповідає:
на Буковині Крайову публічну бібліоте– Передбачалося, що бібліотека має стати осередку. З його легкої руки всесвітньовідоком культури для широких верств населення, відкримий піаніст, учень Фредеріка Шопена
тим для всіх і кожного, безкоштовним і доступним.
і майбутній директор Львівської бібліотеки Карл фон Мікулі пожертвував усю
виручку – 1030 флоринів – із зимових
концертів 1850-1851 років. Зацікавлені
люди 26 березня 1851-го завітали до
крайового президента Адальберта фон
Геннігера, котрий схвалив цей почин.
На фото: Михай Зотта
… Іду слідами свого колишнього односельчанина. До храму науки, земельну ділянку під яку він викупив.
Ще не так давно, ось тут, скраю, Укртелеком потопав у повені картин
художників. Своєрідна
перекличка – перегук
через вулицю – з такою
ж повінню книжкових
столів. Гейби тільки-но
вийшли друком у друкарні Чопа. Будинок під
номером 8. Тут же. Кіо
ски захищають його од
західних вітрів. У цьому
приміщенні світилося
газетне слово першого
демократичного вида
ння краю "Буковина" уже
з 1885 року. "Піонером"-
Відкриття готувалося 23 січредактором мав бути
ня 1852 року, однак через низку
Омелян Попович. Але в останню мить він схилив, як капроблем, зокрема з відповідним
жуть, шальки терезів на користь троюрідного брата –
приміщенням, відбулося тільки
Юрія Федьковича.
29 вересня цього ж року. БачиТрішки зрізуємо кут. Саме там, де сільські буковинки
те, і тоді були біди.
продають соковиті грушки, налиті літом. Смак осені 2011!
Період з 1852 по 1875 роки –
Витвір природи – оцей нектар-напій. Ніби із саду Михая
На фото: Перша печатка
перший
організаційний період існуЗотти, що поспішав до Чернівців до своїх друзів-однокрайової бібліотеки
вання бібліотеки. 4 жовтня 1875-го
думців, аби столиця мала Крайову бібліотеку.
Вже й приміщення громадських організацій – прес- Крайова публічна бібліотеки Буковини стала університетською.
клубу реформ, товариства "Знання України" та Буковин- Все її майно передали університетові. За інвентарним обліком,
ського центру розвитку і реконструкції. Виникла конфлікт книжковий фонд нараховував 15 544 примірники.
З нагоди відкриття університету з усіх усюд надходили вітання
на ситуація з … дахом над головою. Лінія наступу і оборони
стала зримою напередодні Михайлового чуда. І не вір на- і дарунки – книги. Уряд виділив кошти на придбання необхідної
родним повір’ям, що сформувалися у процесі творення літератури для навчання студентів. За ці кошти закупили декілька
приватних бібліотек у Мюнхені, Лінці, Празі, Відні та інших містах.
самої історії?
Ще один негострий кут, після того, як тролейбуси і марш- Наприкінці 1875 року в університетських фондах уже було понад
рутки повертають направо, до університету. Біля кав’ярні 31 тисячу томів.

Ц

В
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до Михайлового дива,
одна з найдавніших і найцінніших бібліотек України
У 2004-му змонтовано локальну обчислювальну мережу під операційною системою Windows. Бібліотека – член Асоціації "ІнформатіоКонсорціум" (користувачів електронних інформаційних ресурсів).
З 2009-го бере участь у проекті "Електронна бібліотека України:
створення Центрів знань в університетах України". Мета – інтеграція
української академічної спільноти до світової науки, подолання відірваності від світового наукового контексту.
• Ті, хто ключі мав золоті скарбниці
– Пане директоре, сьогодні Михайлове чудо, але таке враження, що ми завітали до вашого, Михайлового
дива, оскільки двоє тезки із Зоттою. Для тих, хто
тільки-но переступив поріг університету і вже
навідується до бібліотеки, цікаво знати, хто
свого часу був директором цього закладу.
– Історія зберегла послідовність років і прізвищ:
1861-1875 – Євсевій Попович.
1875-1903 – Карл Райфенкугель.
1903-1913 – Йоганн Полек.
1913-1919 – Франц Баумгакл.
1919-1923 – Нектарій Котлярчук.
1923-1930 – Константин Мандичевський.
1930-1940 – Єуджен Пеунел.
1940-1949 – М.П. Салтикова, О.М. Ільїна,
На фото: Михайло Зушман
М.П. Перлина.
1949-1952 – В.Р. Загуменний.
1952-1955 – М.Т. Плахтій.
1955-1956 – А.Д. Звєрєв.
1956-1965 – М.В. Ніколаєв.
1965-1985 – М.І. Дереворіз.
1985-2002 – А.Я. Волощук.
2002-2004 – І.В. Жалоба.
2005-2009 – О.І. Шилюк.
• Приємність віншувати творчий колектив
– Невзабарі ваше професійне свято. Традиційне. Всеукраїнське. Має буковинське підґрунтя, оскільки між ним і заснуванням Крайової бібліотеки, незважаючи на роки, всього-на-всього
тільки день.
– З цієї нагоди щиро вітаю весь творчий колектив, хто так чи інакше причетний до цієї важливої справи. Здоров’я, щастя, добра і всіляких гараздів на життєвій ниві, яку поєднали з духовною спадщиною попередніх поколінь. Ми посередники – як у прямому, так і у
переносному значеннях цього слова – між глибокою історією і днем
нинішнім.
На фото: Трудовий колектив Бібліотеки
Так само здоровлю і наших читачів-відвідувачів.
мовами – 428 853, наукової літератури – 1,2 млн., наP.S. №1. Царство книг незнищенне. Вчуваю гомін, що його озвувчальної – 196 тис., художньої – 97 тис., журналів – 649 чує крізь несогбенний час цокання копит поміщицького коня, погейтис., газет (комплекти) – 1,8 тис.
кування кучера і заливна мелодія на чернівецькій бруківці поспішної
Понад 70 тисяч документів зберігаються у відділі карети, у якій – Михай Зотта.
рідкісних та цінних книг.
Якби ще мелодію збагнути учня Фредеріка Шопена Карла фон Мікулі,
Щорічно всі структурні підрозділи обслуговують по- що одразу зголосився фінансовою підмогою для Крайової бібліотеки!
над 40 тисяч користувачів, видається понад 600 тисяч
Усе сплинуло. На найголовнішій вулиці Чернівців залишилася
примірників документів, число відвідувань становить пам’ятником карета тих часів.
320 тисяч.
Чим не привід для нас, за найкращими зразками попередників,
До речі, завважмо (Авт.), чому саме вхід у архітек- долучатися до вельми потрібного усім нам, як свого часу і Крайова
турному сенсі нагадує широкі крила обіймів, – чи то пак бібліотека. Лишень би лінія дотична й милостива од душі і серця.
– національний рушник, яким зустрічають із хлібом шаP.S. №2. На день професійного свята Тетяна Мурашевич повідоновних гостей.
мила, що перша бібліотека, про яку подбав Михай Зотта, містилася
Нестандартність сходинок, з’ясовується, передба- у будинку, де сьогодні Палац урочистих подій. Фантастика! Саме там
чена на оці 320 000 відвідувачів.
нині карета... М. Зотти. Закономірна справедливість історії.
Крім цього, у бібліотеці – 5 абонементів, 7 читальБруківкою із минулого у сьогодення йшов
них залів на 480 робочих місць.
і вів цей фоторепортаж Василь ДЖУРАН.
Структура Наукової – це й 11 підрозділів.
Фотоколаж Романа ПАЗЮКА
… Торкаюсь книг і стін цієї Світлиці, що має 7 поверхів (магічна цифра!). Відчуваю пальцями подих віків
і епох. Той світ, що мав великодушних меценатів. Культуру творили навіть поміщики, які ставали ініціаторами
добрих справ.
Михайло Богданович вловлює цікавість. Мовляв, є подарункові книги. Його Величності кайзера Франца-Йосифа. Переважно це дублети, виділені із бібліотеки
кайзера Фердинанда І, і книги із фамільної бібліотеки
імператорської родини. Завдяки цьому
книгозбірня збагатилася на 1056 томів, серед яких унікуми, розкішно оформлені видання, і ті, що з гравюрами.
– А як на сьогодні? Який книжковий
фонд бібліотеки?
– На 1 січня 2011-го він – це 2 629 168
примірників. З них: українською мовою –
272 691, російською – 1 927 624, іноземними
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Закордонні моделі?
Вітчизняні!
У суспільстві завжди є попит на людей талановитих і цілеспрямованих.
Парадоксально, але дієвий формалін для таланту – молодість. Тому чи не
найкращим об’єктом для капіталовкладень, для вкладення зусиль і часу вважаємо студентство. Про його проблеми й перспективи розвитку студентського руху в Україні розповів голова Комітету з регіонального розвитку
Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національний студентський союз" (НСС), голова Студентського наукового економічного товариства ЧНУ, асистент кафедри фінансів та кредиту Роман Жебчук.
– Романе, ця осінь розпочинає новий навчальний рік і колообіг звичних турбот. Чи встигли влітку попов
нити запас життєвої енергії?
– Відпочивав – працюючи. У липні
побував на Міжнародному пленері з питань студентського самоврядування
в Коблево (про це йшлося у поперед
ньому випуску газети "УВ". – С.Т.).
А з 30 серпня по 3 вересня брав участь
у роботі ХХІІ Європейської студентської конвенції в м. Лази.
– У польській Рив’єрі?
– Зауважу, не надто теплій наприкінці літа. Тож у Балтійському морі багато не купався. Натомість увесь час
присвятив семінарам і тренінгам.
– З ким мали нагоду спілкуватися?
– Цьогорічна конвенція об’єднала
більше 100 представників із понад
40 держав. З України, окрім мене, були
віце-президент НСС Віктор Артеменко, член секретаріату Всеукраїнської

дентський ректор Сумського державного університету Богдан Постольний.
– Наша держава є постійним учасником таких заходів?
– Якраз навпаки. Лише нещодавно
почала долучатися до подій, ініційованих Європейським студентським союзом (ЄСС). З усіх наших найбільших
студентських організацій, а це НСС,
ВСР та Українська асоціація студентського самоврядування, лише остання
є членом ЄСС. Решта хочуть вступити.
– Наскільки виправданим і близьким до втілення є це бажання?
– Європейці – чудові дипломати.
Вони декларують загальнолюдські цінності, не вдаючись до крайнощів.
Просто намагаються передати свій
досвід. Якщо дослухаємося до порад,
станемо членами ЄСС. Зазначу, що
ця організація, як і Європейський
Союз, має певні пріоритети. Україна –
один із найважливіших.

студентської ради (ВСР) Дарія Нагаївська, голова Студентської ради Волинського національного університету
імені Лесі Українки Яна Цапук і сту-

– Невже?
– У нас багато студентів, а в ЄСС –
можливостей для розв’язання їхніх
проблем.

– Що це за проблеми?
– Упровадження Болонського процесу, мобільність молоді, захист її
прав та ін.
– Проблема мобільності непокоїть нині чимало студентів.
– І це зрозуміло. В Україні вона є
особливо актуальною. Ідеться, на жаль,
навіть не про зовнішню мобільність –
навчання у закордонних ВНЗ, а про
внутрішню. До прикладу, наш третьокурсник не може змінити один вітчизняний заклад освіти на інший посеред навчального року. Його стримує
невідповідність між дисциплінами, кількістю модулів тощо. Європейці знають, як забезпечити мобільність студентів на світовому рівні. Тому обмін
досвідом на згаданій конвенції вважаю корисним.
– Обмінювалися англійською?
– Здебільшого. Робочою мовою слугувала англійська, однак часом дискусія розгорталася російською: це ми
так спонтанно контактували зі східними сусідами (усміхається. – С.Т.).
Англомовні члени виконкому ЄСС, що
головували на тренінгах, були подивовані.
– Чи варто українському студентському самоврядуванню приміряти закордонні моделі?
– Універсальної моделі не існує.
Нам треба побудувати найбільш адекватну сучасним умовам і тенденціям в
Україні. Річ у тому, що кожне національне об’єднання студентів має власний
колорит, а кожна держава – своє освітнє законодавство. Десь про органи
студентського самоврядування піклується уряд, а в інших країнах вони є
громадськими товариствами із системою членських внесків. Угорський
HOOK, до прикладу, фінансує влада.
Він дбає про права студентів і є консультативно-дорадчим органом Міні
стерства. Тобто поєднує дві речі, на-
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вряд чи поєднувані в Україні. Чому?
Бо в нас не такий високий рівень демократії.
– Але ж ви оцінили демократичність листа Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від
14 вересня 2011 року № 1/9-705
"Про недопущення обмежень прав
мешканців студентських гуртожитків"?
– Вважаю це демократичним кроком з боку Міністерства і новим досягненням НСС. У всьому має бути
логіка. Мені видається логічним дозвіл на цілодобовий вхід у гуртожитки
його мешканців. Уявіть, ви студентка.
Повертаєтеся після вихідних на на-

“УВ”

вчання. Зима, морозно. Потяг прибуває о третій ночі, тож у гуртожиток вас
не пускають. Що робити? Чому так?
Адже ви там проживаєте. Додому ж
можна втрапити будь-коли. Це обмеження руху людини. У поляків, скажімо, бібліотеки в сесійний період працюють цілодобово. Там навіть можна
подрімати у спеціальних надувних
кріслах для відпочинку.
– Що на порядку денному в українського студентського самоврядування?
– Пошук активістів. У європейців,
до речі, теж. Складно знайти людину,
яка б мала гідний рівень знань і була
соціально активною. Пошук талано-

витих, допомога в їх розвитку, захист
інтересів – це основні вектори студентського самоврядування.
– Які стимули використовуєте
для залучення до роботи перспективних?
– Найрізноманітніші: Грамоти, призи, стипендії...
– Чим свого часу заохотили вас?
– Мені просто було замало навчання (усміхається. – С.Т.). Насправді, я
люблю свою справу. Бачу іскру таланту, і якщо можу роздмухати її, роблю
це. А ні – допомагаю тим, хто здужає.
– Дякую за розмову.
Бесідувала Світлана ТЕЛЕШМАН

ПОСВЯТА

Кіндер-сюрприз для “першачка”
на високогірному перевалі Німчич
Велика еліптична, як Земля,
загадка, покрита молочним шоколадом – солодким передчуттям дива – такою бачиться
першокурсникові посвята у студенти. Надто якщо це юний
географ. Дарма старші колеги
лякають складним маршрутом
із численними випробуваннями
тіла та духу. Йому все одно
кортить зазирнути досередини яйця-таємниці: що там за
іграшки?

А

би виправдати сподівання нових друзів і побратимів, четвертокурсники – організатори посвяти –
відправилися в урочище Лужки, що на Вижниччині, за два
дні до її проведення. Треба було розбити наметове містечко, узгодити всі сценарні ходи і, нарешті, вивчити 12-кілометровий гірський маршрут – один із найскладніших у історії геофаку.
"Ми з нетерпінням чекали цього дня, – зізнається студентка 404-ої групи Інна Погинайко. – Досі згадуємо власну посвяту в урочищі Стебник (Сторожинецький район. –
С.Т.), веселу, феєричну і… болотисту. Я таки загрузла у
в’язкому місиві по коліна. Пам’ятаю, спочатку з нього діставали мене, потім мої гумаки, а тоді вже бруд із чобіт (сміється. – С.Т.). Тільки не подумайте, що нинішнє свято –
своєрідна помста. Ні, це багаторічна традиція".
Отак, не через помсту, а за звичаєм, цьогорічні першокурсники місили болота коліньми, заїдали цибулю буряком, а часник – лимоном. Ще вони милувалися довкіллям,
співали пісень ("Червона рута", "Я піду в далекі гори", "Розпрягайте, хлопці, коней" та ін.), вигукували слогани ("У природи є закон: геофак – це чемпіон!", "Від Донбасу до Карпат кращий з кращих – геофак!" тощо). У їхньому кіндерсюрпризі знайшлося місце для гуцулів, митників, канібалів,
відьми, лісовика, мавок, лижника, гувернанток, швейцара,
медсестер, терористів, циган – словом, для химерної країни найнесподіваніших образів.
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Студенти-актори подбали і про костюми, і про змістову
наповненість ролей. На одну з них, до речі, влаштували
кастинг. Четверо юнаків позмагалися у декламуванні, аби
на якийсь час перевтілитися у бога Гео – символ географічного факультету. Найпереконливішим виявився четвертокурсник Любомир Зеліско. Його поява в божественному
образі стала апогеєм дійства.
"Наша посвята (2003 р. – С.Т.) – остання, коли Гео спускався опівночі, – не приховує ностальгії асистент кафедри
географії та менеджменту туризму В.В. Фостій. – Тоді й раніше студенти їхали в гори з ночівлею". Але, треба визнати,
ні тоді, ні раніше не куштували такого смачного напою,
яким пригощався на посвяті нинішній перший курс.
"Традиційно для цього дійства готується противне пійло. Ми ж вирішили здивувати й потішити поповнення геофаку, – розповідає куратор 405-ої групи, доцент кафедри
географії та менеджменту туризму Г.Я. Круль. – Те, що не
випили в горах, студенти понабирали у пляшки і повезли
додому: аби й батьки спробували".
Цікаво, що то за нектар? Гаразд, читайте і запам’я
товуйте: до води треба долити трохи вина і спирту, вкинути
кардамону, гвоздики й кориці. Ну от, маєте смакоту. Утім,
постривайте! Отакої, мало не забула головного: готувати
напій обов’язково у казанку, під пильним оком перевалу
Німчич, з любов’ю до геофаку!
Світлана ТЕЛЕШМАН
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НЕ ЗАБУТИ

Важливим днем в історії України є 16 вересня. На жаль, з цією датою нас
пов’язує сумна подія – смерть відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе.

День вшанування пам’яті
загиблих журналістів

О

динадцять років тому молодий, талановитий та правдолюбний
журналіст зник безвісти. А в листопаді його безголове тіло знайшли в лісі біля Таращі (районний центр Київської області). Слідство затягнули на довгі десять років, та злочинців досі не покарано.
У Чернівцях цей день відзначили скромно. Обласна організація Національної спілки журналістів України організувала вшанування пам’яті всіх
загиблих журналістів (за роки незалежності України загинуло 63 працівники медіаструктур) на Центральній площі міста біля пам’ятника Т.Шев-

ченку. Вшанувати пам’ять прийшло близько
20 представників різних ЗМІ Чернівців, викладачі кафедри журналістики ЧНУ.
Юлія ПОПОВИЧ,
студентка напряму "Журналістика"

Зустріч студентів
з редактором газети “Час”
Третьої п’ятниці вересня вшановують пам’ять загиблих та зник
лих безвісти українських журналістів. Цьогоріч цей день припав на
16 вересня – саме тоді 11 років тому зник відомий опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе. Тож напередодні згаданих подій кафедра журналістики ЧНУ організувала зустріч студентів ІІ та V курсів цього
напряму з головним редактором газети "Час", заслуженим журналістом України Петром Кобевком, а також з поетом, журналістом, членом редколегії газети "Університетський вісник" Василем Джураном,
який і розпочав розмову з аудиторією.

Н

асамперед пан Василь поділився
думками щодо зникнення безвісти багатьох відомих журналістів,
особливо акцентував на подвигові Тараса Процюка, прочитав
перед студентами вірш, присвячений пам’яті цього телеоператора.
Розмова із Петром Кобевком була більш тривалою та навіть дещо дискусійною. Спочатку голов
ний редактор газети "Час"
розповів про загальний
стан журналістики в Україні та Чернівецькій області. Зокрема, давав студентам поради щодо професійної майстерності на
кшталт "не боятися своєї професії, не піддаватися маніпуляціям влади, не зважати на будь-які погрози", а також розповідав про проблеми, з якими стикався
впродовж чималого періоду своєї професійної діяльності.
Головний редактор газети "Час" відзначив потенціал наших студентів, у руках яких омріяне майбутнє України.
Наприкінці зустрічі Петро Кобевко зачитав список журналістів, які загинули
або зникли в період з 1991 року. І хвилиною мовчання присутня аудиторія вшанувала пам’ять тих 63 борців за свободу слова в Україні, серед яких – Микола
Бакланов, Вадим Бойко, Юрій Гончар, Олексій Єфименко, Віктор Овсієнко,
Віктор Фреліх та ін.
Іванна ШКРОМИДА, студентка напряму "Журналістика"

“Згадають мене всі:
і близькі, і далекі...”
Г. Дущак
“Скрасімо пам’ять
щедрою сльозою”
Д. Вікнянський
Ï à ì ’ÿ ò i

телеоператора
Тараса Процюка
Вола свідомість. І сльоза – з душі.
Ячить серцями лячно мартиролог.
Ти з ними теж стояв на тій межі.
Що ж курс змінило і перебороло?
Стояв ти на межі – сто самотин.
І зримо-зримо бачив за межов’ям,
Як плакав матері чиєїсь син
З висот над Придніпров’ям,
Придністров’ям.
Вже їхніх зір на небі не було.
На орбітальній станції – лиш душі.
А їх у Вічність стільки намело –
Ніхто-ніхто замети ці не зрушить.
О, люди, журналісти, що від пер,
Із перлами думок щонаймудріших,
Я, певне, б зміг, і небо би підпер,
Якби не Бог там, Повелитель рішень.
Хто на відході – зорі у траву.
Летять, трасують вись.
І – нескінченно.
Як же для тих, хто ще би довго був,
Оскільки термін зав’язі у генах.
Їм ще б творити на увесь огром –
Репортажі писать з гарячих точок.
У вічність рано відплива пором.
Не треба метрики од них. Це – точно.
Знервоване перо у мить оцю.
І аритмія серця – так затято...
Побачив із межі: Тарас Процюк
Прощавсь зі світом, телеоператор.
Василь ДЖУРАН
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ІНТЕРВ’Ю

Іван ДЕРДА:

“В пісні з України
вслухались елліни”
Заслужений артист України, соліст Чернівецької обласної філармонії,
доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича Іван Дерда упродовж 15 днів виступав на вельми представницькому і поважному 49 фестивалі світових культур, що відбувся у Греції.
Після повернення додому кореспондент "Університетського вісника"
взяв інтерв’ю у відомого артиста для читачів газети.

– Пане Іване, скажіть, будь ласка,
що це таке – 49 фестиваль світових
культур на землях давньої Еллади?
– Дійство феноменальне. Господарі
підготувалися до цієї події із завид
ною відповідальністю. І їх можна зрозуміти, бо наступний пісенний форум –
50-ий. Атмосфера – зразок зразків.
Це не просто загальник щодо відтворення реальної картини мистецького
апофеозу, а значно ширше поняття.
Можу передати так: острів Лефкас,
Іонічне море, казка. Саме тут два тижні
тривало пісенне диво.
– Кого переважно запрошують
греки на оцю імпрезу?
– Цьогоріч велике щастя побувати
на омріяному заході мали такі країни:
Україна, Італія, Китай, Кіпр, Литва, Португалія, Росія, Сербія, Туреччина, Чилі
та Греція.
– Скільки колективів із кожної?
– По одному-два. Україну представляли ваш покірний слуга і чудовий колектив "Горлиця" із Кам’янця-Поділь
ського. Керівник, Заслужений праців-
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ник культури України Володимир Сєдін. До слова, разом ми побували не
на одному такому святі. Зокрема, в
Іспанії.
Не знаю, але щасливі з того, що нам
випала нагода виступати від імені
України у державі з давньою історією.
– І все-таки, з якої легкої руки ви
відкрили для себе пісенну Мекку,
оскільки – це лишень подумати! –
49 фестиваль.
– Наша участь у цьому багатокультурному заході народів світу відбулася за підтримки посла України у Греції
Володимира Анатолійовича Шкурова. Він знає чимало творчих колективів, слідкує за їх виступами. Мабуть,
ознайомлений і з нашим, коли запросив до Греції.
– Як єдиний гість Буковини вважає: чому Греція започаткувала так
звані сезони пісні і танцю за участі
інших країн саме у себе вдома?
– Гадаю, наголосили на тому, яке
неоціненне значення має культура, у
тому числі світова. Нині – це один із

найважливіших чинників, як модно
говорити, пріоритетних напрямків.
До того ж ця країна ніби стверджує,
хто саме один із перших стояв у світі
біля витоків усього, що є гармонійне,
мистецьке, а отже, вічне.
Вражає неймовірна послідовність.
За будь-яких часів і змін, що так чи
інакше втручаються у колообіг проблем (Греція переживає одну з них),
тут мають, так би мовити, слово, цінують високі правила етикету. Тому й на
порозі 50-літнього ювілею подвижницької творчості.
– Який доробок представив і прикрасив дійство світових культур буковинський маестро, які пісні греки і наші співвітчизники сприймали
на "біс"?
– Повір, земляче, доконечно не зміг
відшукати межі, хоча про яку межу
може йти мова, коли виконуєш те, без
чого людині не жити. Доволі баласту,
марнославства і всього чужого, що
лихе, випадає у наші дні. А ось пісня
зворушує, торкається глибоких струн,
які має, я так вірю, душа кожного із нас.
Насамперед, що світлом лягло на
душу у Греції, це: "Два кольори", "Чорні
брови", "Ніч яка місячна", "Марічка",
"Ой зійшла зоря" (про Почаївську Божу
Матір), "Човен хитається" та інші.
– Інтонаційний наголос – на якій
із них?
– Не відчував ні меж, ані кордонів.
Здавалося, пісні вливаються в Іонічне
море.
Може, трішки перевага була на боці
"Двох кольорів", але не хочу ділити їх.
Одне слово, в пісні з України вслухались елліни та, зрештою, і не лишень
вони, оскільки у Греції чимало заробітчан-земляків.
– Хто відважився нагадати своїм
голосом про це?
– Пані Марія зі Львова мовила сльозами, Марина і її батьки з Первомайська. Найщемливіше було на серці,
коли призналася пані Олена з Чагра.
Сльози котилися з її обличчя ще й
тому, що надто довго перебуває там.
Жертовність у тім, що, здається, приречена жити великою і малою Батьківщинами тільки на відстані.
– Коли сльози вгортають душу,
чи не складно співати?
– Хвилювався, як Іонічне море хвилеплином. Однак пересилив себе.
Як мовиться, пішла нота. Бо коли на
відстані руки блищить сльоза українська, тоді маєш зробити якомога більше. Емоційний стан – спромога чинити так, а не інакше.
– Що вам пропонували на "десерт"? Маю на увазі екскурсії?
– Острів Лефкас зі своєю столицею –
Левкада – унікальна можливість озна-
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йомитися з народним мистецтвом
багатьох країн світу. Лефкас – батьківщина Одіссея. За свою багатовікову
історію Левкада перебувала під пануванням венеціанців, французів, турків, англійців, росіян. По суті, своєрідне перехрестя мов, отож і пісень.
А яка глибока історія стародавнього
міста Нірікос – першої столиці Лефкаса! Цими фактами нас просвітили у
місцевому Археологічному музеї. Тут
побачив цілком схожі на моєї бабусі
Параски налавники. Дивуватися не
треба. Володимир Великий привніс у
нашу культуру чимало запозиченого.
– Яка грецька кухня? Адже співати треба…
– Проста (сміється – В.Д.) за складом. Насичена рибою, морепродуктами, овочами та солодощами.
– Що іще запало в душу у пісен-

“УВ”

ному розвої в обіймах хвиль Іонічного моря?
– Старожилка із курортного містечка Василкі. Їй, мабуть, понад 100 років. Слухала пісні з незбагненним подивом. А мені пригадалися слова
нашого Юрія Федьковича:
В широкому світі народів чимало,
Народів великих, народів святих:
Ви виділи, браття, як вни виростали,
Як вни просвіщались, – дивіться на тих
Та й нас просвітіть так!
І буде вам слава!
– І це означало…
– Кинути у хвилі Іонічного моря копійки, аби, за повір’ям, знову сюди
повернутися. Бодай ще раз.
– В Іонічне монети, щоб іонізувалися.(Знову сміється – В.Д.)
– Дорога додому…

– Спостерігав на зворотній дорозі,
що Балкани з боку Греції нагадують
Карпати. Від Сербії – скелясті. Дорога по високому гірському хребту з тунелями до 600 метрів.
– Гості нічого не казали?
– Здається, цими днями, не без допомоги Надзвичайного та Повноважного Посла України у Греції Володимира Шкурова отримали запрошення на
50-ий, ювілейний Міднародний фестиваль, який відбудеться уже у Афінах.
– Іван Дерда – співак і композитор. Чи не годиться написати з
цього приводу фестивальну пісню
і виконати її в Афінах?
– Постараюся! Обов’язково! Це ж
50-ий.
– І дякую за інтерв’ю!
Інтерв’ю вів Василь ДЖУРАН

ПРО МИЛУ ПОДРУГУ

Наспівала доленька
Наталії Співак...
Крута, складна та норовиста життєва дорога. І пройти
її складно, якщо доля не зводить з людьми, які у тяжку хвилину завжди допомагають, а в радості – радіють разом з тобою. Такою людиною є Наталія Миколаївна Мельничук, з якою
мені пощастило працювати і товаришувати протягом багатьох років, і якій із глибокою вдячністю та щирою повагою
присвячую цю коротеньку розповідь з нагоди її ювілею.

В

исокий професіоналізм і національна самосвідомість, а також моральна відповідальність за зроблене і сказане, – це
три невід’ємні складові життя Наталії Миколаївни.
Народилася ювілярка 16 вересня 1951 року в селі Кривчунка
Жашківського району Черкаської області в сім’ї вчителів. Шкільні
роки минули в рідній Кривчунці, де й 1969 року закінчила середню
школу. Цього ж року вступає до Чернівецького ордена Трудового
Червоного Прапора державного університету на філологічний факультет, який закінчує в 1974 році і отримує диплом за фахом філолог,
викладач української мови та літератури. Буковина стала другим домом для Наталії Співак. Тут зустріла свою долю – Богдана Івановича
Мельничука, тут народила доньок Ярославу та Іванку, тут вже підростає улюблений онук Юрасик, але свою Кривчунку вона не забуває.
Недаремно народилася восени, адже 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек, а перші дні жовтня дарують нам тепле і радісне
свято – День учителя. Саме цим двом професіям присвятила своє
життя пані Наталя. Після закінчення університету працювала вчителем української мови та літератури в середніх школах Чернівців
№№ 1, 6, 11, викладачем, погодинником, вечірніх підготовчих курсів
при ЧДУ та у Чернівецькому медичному інституті. У 1982-му доля так
розпорядилась, що Наталія Миколаївна педагогічну діяльність змінює на бібліотечну. Спочатку – бібліотекарем, редактором у відділі
наукової обробки літератури. 12 років – завідувачка відділу культурно-просвітницької роботи. Наталя Миколаївна виявила високі професійні та організаторські здібності у пропаганді книги, фондів Наукової бібліотеки ЧНУ, а саме: понад 30 наукових повідомлень і доповідей на Всеукраїнських і вузівських конференціях, 20 виступів на

радіо і телебаченні, виступи на шпальтах буковинських газет та "Університетському віснику".
П’ятнадцять років Н.М. Мельничук – голова профбюро бібліотеки.
Сьогодні Наталія Миколаївна на заслуженому відпочинку, але вона ні на мить не пориває
зв’язків із книгозбірнею, цікавиться бібліотечним життям і є порадником та натхненником у
нових починаннях. Колеги від усієї душі вітають
Наталію Миколаївну з Ювілеєм! Бажають їй найміцнішого здоров’я, благополуччя, Господнього
благословення.
Хай повниться міцним здоров’ям
І ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії і думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедра доля усміхалась не раз.
Від імені колективу НБ ЧНУ
Тетяна МУРАШЕВИЧ

“УВ” № 7 (1730)

15

Вересень 2011
“УВ”

Ї

ЦИМИ ДНЯМИ

З Києва –
до alma mater!

ї чекали рідний Чернівецький університет, викладачі і студенти.
І вона, Галина Тарасюк, завдяки творчому відрядженню і неймовірному бажанню побачити столицю Буковини
саме цієї золотої пори, усе-таки відірвалася од клопотів національного
мегаполіса, аби трішки зануритися із
сірої буденності у сонячну буковинську юність.
Про що мова в alma mater? Читайте у наступному числі "Університетського вісника".
Наш кор.

“УВ”

ІНФОФАК

Вереснева спека...

Н

а факультеті педагогіки, психології то соціальної роботи розпочалась
вереснева спека, ні, не подумайте, що я про погоду! Розпочався навчальний рік і, звичайно, перший місяць його завжди гарячий: нові предмети,
нові викладачі, нові знайомства, а головне – нові першокурсники. Саме для них
факультетське правління організувало усі умови адаптації до навчального процесу та цікаве дозвілля, зокрема, екскурсії містом і рідним ЧНУ. Також наш факультет активно готується до святкування свого двадцятиріччя. 1 вересня всі
студенти прослухали лекцію "З ювілеєм, рідний факультете – ровеснику незалежної України". Основні заходи – педагогічні читання, імпровізована постановка "Міні-Майдан’s", міжнародна науково-практична конференція, святковий
концерт, майстер-класи та ще чимало цікавого передбачено на жовтень. Отож
робота кипить, а нам лише залишається сказати: "Віват, наша alma mater!"
Галина ЛАПШИНСЬКА, голова парламентської групи
факультуту педагогіки, психології та соціальної роботи

Вітаємо ювілярів!

Із 70-річчям:
Бзового Еммануіла Георгійовича
Стінкового Тараса Степановича

Із 65-річчям:
Макогоненка Володимира Микитовича
Із 60-річчям:
Купчика Володимира Івановича
Руснака Василя Стефановича
Явкіна В’ячеслава Григоровича
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Із 50-річчям:
Рідуша Богдана Тарасовича
А також наших чарівних жінок:
Баюру Марію Георгіївну
Ващенко Галину Андріївну
Владику Тетяну Іванівну
Турик Марію Григорівну

