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Ó ÂÀÑ ª ÄÐÓÇ² ² ÏÐÀÃÍÅÍÍß ÄÎ ÑÂÎÁÎÄÈ, –
ÏÐÅÌ’ªÐ-Ì²Í²ÑÒÐ ÊÀÍÀÄÈ Â ÓÊÓ
У рамках візиту в Україну, 26 жовтня
2010 року прем’єр-міністр Канади
Стівен Харпер прибув до Львова. В
Українському католицькому університеті його зустрів ректор о. д-р Борис
Ґудзяк. Ректор запросив канадського
гостя до конференц-залу на зустріч зі
студентами та викладачами УКУ.
Виступаючи перед студентами УКУ,
прем’єр-міністр наголосив на принципах
та цінностях, які поділяють і Канада, і
Україна. «Наріжними каменями канадської зовнішньої політики є свобода,
демократія, права людини і верховенство права. І передусім свобода слова,
свобода, за яку загинув Ґонґадзе. Ми
віримо, що демократія, права людини
і верховенство права не можливі без
свободи, тому коли Україна приєдналася
до спільноти вільних країн, ми були першими, хто щиро зрадів. Пам’ятайте, що
у вас є друзі в Канаді, які захоплюються
і поважають ваше прагнення до свободи, дух національного самовизначення
та відвагу вашого народу, яка ніколи
не покидала вас, навіть у найгірші часи Ректор о. Борис Ґудзяк супроводжує
вашої історії».
прем’єр-міністра Стівена Харпера до Університету

ÍÎÂ² ÑÅÍÀÒÎÐÈ ÓÊÓ
Доктор Рафал Дуткевіч та Владика Володимир (Ющак) стали
новими сенаторами
УКУ. Вони вперше
взяли участь в засіданні сенату Універиситету 25 вересня
2010 року.

Доктор Рафал Дуткевіч
новий сенатор УКУ

Доктор Рафал Дуткевін уже вісім років
очолює мерію Вроцлава. Він є членом Комітету регіонів Європейського Союзу, в якому
займається питаннями
освіти. Владика Володимир (Ющак) очолює греко-католицьку
єпархію у Вроцлаві від
1999 року.

ÁËÈÇÜÊÎ Ì²ËÜÉÎÍÀ ÄÎËÀÐ²Â
ÌÅÖÅÍÀÒÈ ÓÊÓ Ç²ÁÐÀËÈ
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÓ ÒÀ ÍÜÞ-ÄÆÅÐÑ²
Цьогорічна збірка на потреби Українського католицького університету
в Нью-Йорку і Нью-Джерсі
видалася найуспішнішою
порівняно з усіма попередніми роками. Приятелі,
однодумці університету,
усі, хто вболіває за Україну, склали на потреби УКУ
понад 900 тисяч доларів.
13 -14 листопада 2010 р.
о. д-р Борис Ґудзяк спілкувався із меценатами Університету в Чикаго. А 20-21
листопада зустріч відбулася
у Вашингтоні. Цьогорічні
зустрічі з меценатами УКУ
збіглися з 50-літнім ювіле-

єм ректора о. д-ра Бориса
Ґудзяка.
6-7 листопада 2010 р. у
Нью-Йорку Комітет приятелів УКУ на чолі з Орестом
Кизиком й Андрієм Ленциком у співпраці з Українською католицькою освітньою фундацією з нагоди
50-ліття о. Ґудзяка організували три різні імпрези. На
першій з них ішлося про
побудову університетського містечка УКУ у Львові.
Друга зустріч була присвячена ювілярові й відбулася
у помешканні Надії і Зенона
Матківських в Нью-Джерсі.
На завершення відбулася
зустріч у Нью-Йорку.
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ßÐÎÑËÀÂ ÃÐÈÖÀÊ – ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀË 2010 ÐÎÊÓ

ÞÂ²ËÅÉ ÐÅÊÒÎÐÀ ÓÊÓ

З понад 100 претендентів, за
рішенням Капітули культурологічного часопису «Ї», обрали
трьох, яких поєднує високий
інтелектуальний рівень. Цієї
громадської відзнаки, удостоєні історик Ярослав Грицак,
дослідниця Александра Гнатюк, поет і перекладач Мойсей
Фішбейн.

Ректор Українського католицького університету о. д-р Борис
Ґудзяк 24 листопада 2010 р.
святкував 50-ліття. Студенти, викладачі та працівники університету дякували Богові за дар його
життя у Святій Літургії та привітали отця співом многоліття.
Вітання для ректора УКУ також
лунали від членів спільноти
«Лярш», друзів з «Віри і Світла»
та «Джерела».

Професор Ярослав Грицак,
доктор історичних наук, належить
до найбільш активних сучасних
істориків України. Автор більше
400 публікацій, він вирізняється
власною чіткою життєвою позицією.
Також Ярослав Грицак став першим українським істориком, який
отримав престижну австрійську
премію Антона Ґінделі. «Історик,
який вивчає Україну ХІХ–ХХ століть, є також активним учасником
злободенної суспільної дискусії не
лише на батьківщині, а й у масштабах Європи. Цього енергійного
та космополітичного енциклопедиста треба було відзначити вже
давно», – пише Буркгард Бішоф в
австрійській Die Presse.

ÌÈÐÎÑËÀÂ
ÌÀÐÈÍÎÂÈ× ÎÁÐÀÍÈÉ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÏÅÍ-ÊËÓÁÓ
Проректора з питань призначення та місії Українського католицького університету Мирослава Мариновича обрано
президентом Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
Це рішення було одностайно
схвалено на загальних зборах
13 вересня 2010 року у Києві.

Ярослав Грицак викладав у
елітних університетах США – Гарварді та Колумбії, 14 років є гостьовим професором у Центральноєвропейському університеті
Будапешта. З 2006-го професорує
в Українському католицькому
університеті у Львові.

ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÇÀ ÌÎÐÀËÜÍÅ
Ë²ÄÅÐÑÒÂÎ
Ректор Українського католицького університету о. д-р Борис
Ґудзяк 1 листопада 2010 р.
вручив відомому українському
літераторові та дисидентові,
правозахисникові та публіцистові Євгенові Сверстюку
нагороду «Світло справедливості» за моральне лідерство.
Церемонія вручення відбулася
у Київському міському будинку
вчителя.
Нагороду «Світло справедливості» як відзнаку для найвизначніших моральних лідерів нації
заснувала цього року канадійка
українського походження Анастасія Шкільник на честь свого
батька д-ра Михайла Шкільника
(1891-1972), видатного юриста,
громадського й політичного діяча
часів визвольного руху в Україні
1917-1920 років.
«Ця нагорода відзначає особливих людей за їхню здатність
запалити світло справедливості
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Ректор УКУ не любить помпезно
святкувати свій день народження,
«і це особливо вирізняє постать о.
Бориса Ґудзяка: він радше сам воліє
дарувати, аніж приймати дари від
когось, а якщо й приймає, то лише
для інституційного розвитку УКУ,
сповідуючи просте й водночас вічно глибинне кредо: «Подбай про
ближнього!», – з відкритого листа з
нагоди 50-річчя о.Бориса Ґудзяка.
Відкритий лист підписали: Марія Зубрицька, Михайло Комарницький, Іван Вакарчук, Андрій
Содомора, Тарас Возняк, Ярослав
Рущишин, Мирослав Сеник, Оксана Винницька, Мирон Юсипович,
Тарас Фініков, Павло Хобзей.

у темних щілинах людської душі
та вказати дорогу до людянішого
суспільства», – зазначила Анастасія Шкільник. Вона також започаткувала стипендію для активних у
громадській праці та успішних у
навчанні студентів Українського
католицького університету.
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ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÄÎÁÐÎ×ÈÍÖ²
ÏÎÆÅÐÒÂÓÂÀËÈ
100 ÒÈÑ. ÄÎËÀÐ²Â ÍÀ ÓÊÓ
Близько ста тисяч доларів
приніс Українському католицькому університету
ІІІ Благодійний бенкет, що
відбувся 30 жовтня 2010 р.
в Києві в приміщенні готелю
Hyatt Regency Hotel.
Серед майже 160 гостей були
колишній Президент України
Віктор Ющенко з дружиною,
посли Канади та Німеччини,
відомі представники бізнесу,
депутати Верховної Ради, інтелектуали, митці.
Від імені Почесного комітету гостей Бенкету привітав
Блаженніший Любомир Гузар
та отець д-р Борис Ґудзяк. Патріарх УГКЦ подякував усім
жертводавцям Університету:
«Ми всі знаємо, чому ми тут
– щоби висловити слова подяки тим добрим людям, які
допомагали впродовж багатьох
років Українському католицькому університетові, щоби
всім вам сказати сердечне спасибі. Дивіться на себе не як на
жертводавців, а як на знаряддя
Боже».

«ÐÓÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÈ»
ÄËß ²ÊÎÍÎÑÒÀÑÓ
Â ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜÊ²É
ÊÀÏËÈÖ²
У Львові відбувся аукціон «Рука допомоги», кошти з якого підуть на розпис
іконостасу університетської каплиці
УКУ. Лотами на аукціоні стали речі, виготовлені руками студентів, викладачів, працівників, та картини художників з Івано-Франківська, Хуста, Львова
та Києва. Випускники УКУ виготовляли
намиста з бісеру, а самі студенти пропонували за годину навчити гри на
гітарі, танців та інших ремесел.

Блаженніший Любомир
та меценат Благодійного бенкету
Василь Данилів

Ректор УКУ у своєму виступі зазначив: «УКУ буде
допомагати молодим людям
не боятися, відчувати свою гідність. Коли ми не боїмося, ми є
готовими до ініціативи».
На Бенкеті усі охочі також
мали нагоду взяти участь у благодійній лотереї, лоти до якої
були надані щедрими спонсорами: посольствами, фірмами
та приватними особами.

Майбутня університетська каплиця буде
найменована на честь апостола Івана Богослова. Вже зараз для каплиці виготовляють
одноярусний іконостас з явора, на якому
намалюють вісім намісних ікон. За словами
іконописця Богдана Турецького, храм не
матиме стінопису: «Натомість написані авторські ікони розмістять на стінах каплиці.
Розпис відповідатиме всім канонам іконопису», – зазначив іконописець.
Богдан Турецький є автором численних
храмових іконописів в Україні, Австрії та
Канаді. Він розписував найбільший грекокатолицький храм поза межами України
в канадському місті Міссісаґа, церкву та
іконостас в м. Брендон (Канада), іконостас
у старовинній церкві XVII ст. в Зальцбурзі
та храм Покрова Пресвятої Богородиці у
Львові.

Ó ËÜÂÎÂ² ÏÐÎÉØÎÂ
²²² ÅÊÓÌÅÍ²×ÍÈÉ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÒÈÆÄÅÍÜ
У Львові пройшов ІІІ Екуменічний
соціальний тиждень. Всеукраїнський суспільний форум у Львові
проходив з 4 по 10 жовтня 2010 р.
під гаслом «Довіра. Відповідальність. Філантропія». Учасниками
Екуменічного соціального тижня
є Церкви, влада, бізнес, громадський сектор, освітні заклади
України та світу.
На Соціальному тижні фахівці
обговорили питання становлення
та розвитку філантропії, довіри та
відповідальності як основи соціального партнерства між Церквами
та владою, бізнесом і соціальними
організаціями, питання особистої
відповідальності, ролі ЗМІ у вирішенні суспільних проблем, а також
християнського виховання молоді
та специфіку викладання християнської етики.

За словами голови секретаріату ІІІ Екуменічного соціального
тижня Ірини Кітури, знаковим
для ЕС Т став приїзд відомих
людей, а саме голови Світового
банку в Україні, Молдові та Білорусі Мартіна Райзера, директора
неприбуткових адміністративних
програм Університету Нотр-Дам,
США Марка Гарді, голови Наглядової ради Фонду «Україна 3000»
Катерини Ющенко.
Екуменічний соціальний тиждень
є важливою подією як для соціальних служб, соціальної сфери регіону, так і для широкої громадськості
загалом; він має особливе значення
в науковому житті суспільства.
Проект «Екуменічний соціальний
тиждень» успішно стартував три
року тому. Він став свого роду
унікальним явищем в українському масштабі та згуртував широке

інтелектуальне коло релігійних
діячів, представників політикуму
й соціального сектора.
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ÎÑÂßÒÈËÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ
ÍÎÂÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÑÜÊÎÃÎ
Ì²ÑÒÅ×ÊÀ
5 вересня 2010 р. у Львові освятили фундамент
майбутнього університетського містечка УКУ.
Блаженніший Любомир
(Гузар) разом з єпископами з України, Західної Європи, Америки,
Австралії та священиками заклав капсулу у
фундамент майбутнього житлового корпусу
Університету.
«Генеральний план університетського містечка
передбачає будівництво
бібліотеки, інформаційного і конференційного
центру та музею, – зазначив проректор УКУ

з зовнішніх зв’язків о.
Богдан Прах. – Будівництво містечка планують
завершити в 2020 році».
Нове університетське
містечко УКУ, наріжний
камінь якого освятив
Папа Іван Павло ІІ у червні 2001 року, буде розташоване на вул. Стрийській між Стрийським
парком та майбу тнім
бізнес-центром міста.
У проекті першої фази
будівництва університетського містечка Українського католицького
університету передбачено
зведення таких об’єктів:
академічного корпусу, бібліотеки, Церкви й пасто-

рального центру, студентського колегіуму (будівля
розрахована на 180-200
студентів). Тут також буде

спеціальне житло для людей із особливими потребами зі спільноти L’Arche
(Ковчег).

ÏÐßÌÀ ÌÎÂÀ
ОСОБЛИВА
МІСІЯ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ
ПРОСТОРІ
Єпископ
Дімітріос Салахас
(Греція)
«Католицький університет у Львові з його поєднанням віри
та науки є прикладом втілення християнських цінностей для
українського та західноєвропейського суспільства. Існування
УКУ є водночас місією і завданням, які покладають на нього у
пострадянському просторі. Він є середовищем формування
нової християнської культури в Європі, яка, на жаль, перестає
цікавитися вірою. Я бачу, що в цьому Університеті відкриваються
факультети, створюються спеціалізовані навчальні програми. Все
це творить нові можливості не тільки для самого Університету, а
й для зовнішнього середовища, в якому живуть ті, хто тут працює
або навчається».
ВІРА
СПРОЩУЄ ШЛЯХ
Наталія Яковенко
Історик, професор
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Український католицький університет чи не єдиний дає студентам віру, а віра зміцнює і спрощує життєвий шлях людини. УКУ
пов’язує знання з вірою, і, можливо, у цьому гострому стикові
– незалежності та служіння – можна знайти спосіб поведінки
і для себе. Найголовніше – пам’ятати вічне гасло: Sapere aude!
(зважся мислити)
4

НАЙКРАЩЕ
РОЗУМІТИ ПОТРЕБИ
СУСПІЛЬСТВА
Пітер МакКормік
Професор Міжнародного
інституту філософії в Парижі
«Сьогодні перед Українським католицьким університетом
відкривається надзвичайно важлива нагода. Вам не потрібно
навчати і виховувати філософів лише для того, щоб вони були
високоосвіченими інтелектуалами. Філософія у вашому Університеті має допомагати знаходити шлях до найкращого служіння
суспільству та забезпечення його потреб. Виняткові ситуації
в суспільстві вимагають особливих засобів для їх вирішення.
Філософія має звільнити нас від упереджень у підходах до
розв'язання проблем. Це однаково важливо як для вирішення
питання імміграції в Західній Європі, так і освітніх чи політичних
питань в Україні».
ЗАГОЮВАТИ
РАНУ РОЗДІЛЕННЯ
ЦЕРКВИ
Владика Венедикт
(Алексійчук)
«У світі є багато католицьких університетів, але УКУ має унікальну місію – загоювати ту рану розділення Церкви Христової, яка
з’явилася в ХІ ст. через гріховність і гординю людську. Дай Боже,
щоби та єдність Сходу і Заходу, всеохопна єдність у Христі, наповнила цей Університет і осявала цілу нашу Церкву, Україну на
цілий світ».
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ÑÒÓÄÅÍÒÈ-²ÑÒÎÐÈÊÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÌÓÒÜÑß Ó ÂÀÐØÀÂ²
Студенти Українського
католицького університету після закінчення
навчання, окрім державного диплому УКУ,
зможуть отримувати
дипломи Варшавського
університету. З вересня
2011 року у Львові відкривається програма
«Східних студій», на якій
студенти-історики УКУ
будуть навчатися один
семестр у Варшавському університеті.
Польський університет належить до переліку 400 провідних світових університетів 2010.
«Спільна організ ація
навчання полягатиме
в обов’язковому перебуванні студентів УКУ в

Інституті східноєвропейських досліджень у Варшаві один семестр, – сказав Проректор зовнішніх
зв’язків УКУ о. Богдан
Прах. – Обов’язковою
умовою для реалізації
проекту буде узгодження

«Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ» Ð²ÇÄÂÎ
В УКУ відбулося
святкування Різдва
за участю багатьох
волонтерів Університету з-за кордону. За
дві години учасники
та гості святкування
«побували» у різдвяному Римі, Берліні, Парижі, Лондоні,
Нью-Йорку, Оттаві.
15 грудня 2010 р. волонтери різних країн
та на ціона льностей
представили різдвяні
звичаї народів світу.
Ініціаторами святкування стали лідери англомовного та німецькомовного клубів УКУ
Крісті Ен Гофланд та
Констанція Ака. Студенти представляли

різдвяні вистави, співали традиційні різдвяні пісні різних країн
світу. Наприкінці святкування прозвучала
колядка «Тиха ніч» англійською, німецькою,
італійською та українською мовами.
«Ми пропонуємо
студентам УКУ різні
нагоди вдосконалити їхні мовні навики,
– говорить керівник
проекту «English across
the curriculum» Іванка
Могиляк. – Ця чудова
подія ще раз дозволила
студентам Університету отримати насолоду від спілкування
англійською та іншими
мовами з волонетрамиіноземцями».

програми навчання між
Варшавським університетом та Українським
католицьким університетом. Правила та деталі
реалізації навчання будуть предметом окремої
угоди», – додав він.

ÙÅ ÄÂÎª
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â
ÓÊÓ ÇÄÎÁÓËÈ
ÄÎÊÒÎÐÀÒÈ
Докторські наукові ступені здобули ще два
працівники УКУ. Захисти докторських праць
відбулися у знаних католицьких освітньонаукових осередках
Польщі.
25 листопада 2010 р.
у Люблінському католицькому університеті
ім. Івана Павла ІІ докторат з психології релігії та
соціальної психології на
тему «Риси особистості
як модифікуючий чинник
у зв’язках міжособистісних стосунків та стосунків з Богом» захистила
працівниця Ду ховнопасторального відділу
Олена Яремко. А 15 грудня докторат з біблійного
богослов’я на тему «Термін ζητέω в Євангелії від
св.Луки» в Опольському
католицькому університеті захистив духівник
УКУ о. Юрій Щурко.

ÔÀÊÒÈ
Європейський філософський
симпозіум зібрав в УКУ близько
сорока науковців з України,
Франції, Італії, Польщі та Бельгії.
Представники Католицьких університетів та інститутів Європи
10-11 2010р. вересня говорили
про сучасні виклики для релігії,
культури та суспільства з перспективи філософії. Наукову
зустріч у Львові організували
Світовий конгрес філософських факультетів Католицьких
університетів та кафедра філософії УКУ.
14-16 жовтня 2010 р. в УКУ
відбувся семінар, присвячений розвитку академічного
підприємництва та інновацій
в контексті вищої освіти у Західній Україні. Співорганізатори
семінару – Коледж Східної Європи і Генеральне Консульство
США в Кракові. Під час семінару
представники десяти університетів з Тернополя, Львова,
Луцька, Вінниці та Рівного обговорювали проблеми та досвід
створення центрів підтримки
інновацій, розвитку технологій
та локального бізнесу.
В УКУ відбулась конференція
на тему «Засуджені, але не
відкинені», котра проходила 3
грудня 2010 року в рамках IV
Суспільних днів УГКЦ. «В’язень
є особою, яка покарана за правопорушення, тому позбавлена
найбільшого дару від Бога –
свободи. Наша мета – допомогти ув’язненим пізнати правдиві
цінності», – зазначив Владика
Венедикт (Алексійчук). За даними Департаменту з питань
виконання покарань, за станом
на 1 липня 2010 року в Україні
відбуває ув’язнення 150 тис. 724
особи. Від УГКЦ у в’язницях
України душпастирює близько
сорока капеланів.
Член-кореспондент Папської академії Pro Vita, декан
філософсько-богословського
факультету УКУ, о. д-р Ігор Бойко
2 листопада 2010 р. провів вебсемінар про історію та причини
виникнення біоетики. Також
науковий співробітник Інституту історії Церви УКУ отець
Тарас Бублик 21 грудня провів
другу частину вебінару з історії
Церкви на тему «Питання ліквідації та формування підпільної
Української Греко-Католицької
Церкви (1946 – 1972 рр.)».
5
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Â ÓÊÐÀ¯Í² Â²ÄÊÐÈËÈ ØÊÎËÓ
ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÊÎÍÑÓËÜÒÓÂÀÍÍß
В УКУ учасники Школи психологічного консультування вивчатимуть психологію за напрямком
когнітивно-поведінкової терапії. На
програмі викладатимуть психотерапевти, дитячі та підліткові психіатри, клінічні психологи з України,
США та Західної Європи.

ФОТОФАКТ

Навчальна програма Школи складається з теоретичного та практичного
курсу. Заняття відбуватимуться тричі
на тиждень. Компоненти програми передбачають вивчення основ вікової та
соціальної психології, патопсихології та
психодіагностики, групової та сімейної
терапії, християнської духовності та
духовного супроводу в психологічному
консультуванні.

6

Юрист зі світовим іменем Філіп Сендс розповів про унікальний внесок львів’ян у розвиток
міжнародного права.
«ДНК Львова лягли в
основу міжнародного
права. Це місто має
інстинкт і пам’ять справедливості», – зазначив
він під час відкритої
лекції в УКУ 29 жовтня
2010р.
Докторант університету
Неймеген в Нідерландах
Кармен Фотеску прочитала лекцію в УКУ на
тему «Сирійське Християнство? Terra Incognita?
Коротка історична і візуальна ілюстрація Сирійського світу».

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ
ÄÎÏÎÌÀÃÀª ÌÅÍ²
ÂÈÕÎÂÓÂÀÒÈ
ÄÅÂ'ßÒÜÎÕ Ä²ÒÅÉ

Студентка першого курсу УКУ Наталка Ребро
навчається заочно на гуманітарному факультеті (кафедра загальної та соціальної педагогіки) і виховує дев’ятеро дітей, з них семеро
прийомні. «Психологія, педагогіка стала змістом мого життя. У мене є діти, треба вчитися
з ними якось жити, виховувати їх. Адже вони
специфічні, зі специфічною психікою, з певним
минулим, і я просто не хочу наробити помилок у своєму та їхньому житті, тому і вчуся.
Соціальна педагогіка допомагає виховувати
дітей. Мені дуже подобається навчатися в
УКУ, жоден викладач тут не є байдужим. Усі
предмети надзвичайно цікаві».

Â²ÇÈÒÈ

Також Наталка Ребро дуже активна людина:
займається парашутним спортом, їздить на
гірських лижах та полюбляє туризм.

Ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк зустрівся з
представниками Католицького університету
Айхштет з Німеччини.
«Український католицький університет готовий
до спільних партнерських програм з Католицьким університетом
в Айхштеті. Обмін студентами, викладачами
та співпраця в науковій
і богословській сфері
відкриває нові можливості для двох університетів», – зазначив о. д-р
Борис Ґудзяк на зустрічі
16 вересня 2010 р.
Бізнес-мислитель світу, один з найвідоміших вихідців з України
у світі бізнесу Адріан
Сливоцький, провів в
УКУ майстер-клас для
бізнесменів. 17 вересня 2010 р. у Львівській
бізнес-школі УКУ він розповів про сім стратегій
перетворення великих
загроз у можливості для
великого зростання.
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ÍÎÂ² ÂÈÄÀÍÍß Â²Ä ÖÅÍÒÐÓ «ÅÌÀÓÑ»
У вересні Центр духовної підтримки осіб з
особливими потребами Українського католицького університету
«Емаус» презентував
дві книги.
Це новий твір Олега Романчука «Коли вам сниться музика» та український
переклад книги Жана Ваньє «Потойбіч депресії».
Автор книжки «Потойбіч депресії» Жан Ваньє – відомий духовний

письменник сучасності.
Він – антрополог у найглибшому сенсі цього слова. Багаторічний досвід
життя у спільноті «ЛяршКовчег» з людьми розумово неповносправними дає
Жанові Ваньє можливість
говорити про реальність
депресії з тонким відчуттям її лабіринтів. У цій роботі, сповненій натхнення
та співчуття, автор описує
шлях, яким можна вийти
з депресії – з темряви до
світла.

Â ÓÊÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÀÐÕ²ÂÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ²Â ÌÈÐÎÑËÀÂÀ ÀÍÒÎÍÎÂÈ×À
ÒÀ ²ÃÎÐß ÑÎÍÅÂÈÖÜÊÎÃÎ
Діяльність нідерланд- біографічні матеріали,
ського «Візантійського книги, листування та звухору», наукові праці козаписи лягли в основу
Мирослава Антонови- архіву Ігоря Соневицього.
ча, його листи до україн- Про нього розповіли Маських та європейських рія Качмар та Ганна Шпінауковців представили левська. Особливе місце
25 листопада 2010 року в архіві займає колекція
на семінарі в Інституті нот Артема Веделя та Нестора Нижанківського,
літургійних наук УКУ.
творчій спадщині яких
Учасники семінару Соневицький присвятив
також ознайомилися з основну увагу. У збірці
творами композиторів виявлено декілька невідоцерковної музики та влас- мих концертів Веделя.
Електронний каталог
ними композиціями Ігоря
архівів Мирослава АнСоневицького.
Про історію і діяльність тоновича та Ігоря Соне«Візантійського хору» вицького розміщений на
розповіла Євгенія Лазаре- інтернет-сторінці Інститувич. Музикознавчі праці, ту літургійних наук УКУ.
ÏÅÐØÈÉ Â ÓÊÐÀ¯Í²
²ËÞÑÒÐÎÂÀÍÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÀÍÃË²ÉÑÜÊÈÉ
ÑËÎÂÍÈÊ ÍÀÐÎÄÍÎ¯ ÌÓÄÐÎÑÒ²

Компакт-диск містить
близько 30 000 висловів
народної творчості. Це
сталі і крилаті вирази,
прислів’я і приказки, афоризми, ідіоми, прикмети,
повір’я та метафори.
Програмне забезпечення словника дозволяє
швидко знайти потрібні
слова і вислови, використовувати алфавітний
покажчик та робити тематичні вправи українською
і англійською.

Словник презентували 19 жовтня 2010 р. в
конференц-залі УКУ його
укладачі й упорядники –
студенти Тарас Береза і
Роман Чернявський. За
словами авторів, «словник створений для популяризації української
мови в сучасному світі
крізь призму народної
мудрості. Він дозволяє
вивчати англійську мову
за допомогою виразів,
закорінених в українській
творчості».

ÒÐÈ ÂÈÄÀÍÍß ÓÊÓ ÏÎÒÐÀÏÈËÈ
Â ÐÅÉÒÈÍÃ «ÊÍÈÆÊÀ ÐÎÊÓ 2010»

Шес титомник «Вибране» Мирос лава
Мариновича став
лауреатом ХІІ Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року 2010»
у номінації «Софія»,
підсекція Українська
гуманітаристика.
До «Коротких списків
кращих видань року»
(по сім у кожній номінації) на XII Всеукраїнському рейтингу

«Книжка року 2010»,
що проходив у Києві
23-24 грудня, увійшли
ще два видання УКУ:
номінація «Минувшина», підсекція Біографії
/ мемуари: Роман КОРОГОДСЬКИЙ. Брама світла. Шістдесятники; номінація «Минувшина»,
підсекція Дослідження /
документи: Фердинанд
ЗАЙБТ. Блиск і вбогість
Середньовіччя. Історія з
початком і кінцем.

Школа української мови та культури УКУ
ЛІТНЯ ПРОГРАМА 2011
ЗАПРОШУЄМО:
Літня Українознавча Школа у Римі
10-24 липня
Дистанційні курси української мови
Літня програма української мови та культури у Львові
20 червня – 9 липня
11 липня – 24 липня
1 липня – 20 серпня
З нами Ви зможете одночасно вдосконалити Ваші знання
української мови, отримати кредити на навчання та
відвідати два найгарніші міста Європи - Львів та Рим!
Викладачами є професійні українські філологи, які мають
великий досвід роботи з іноземними студентами
Культурні заходи
Відвідування театрів, музеїв, презентації
фільмів, екскурсії у мальовничі місця
Західної України
Проживання у Львові
Гуртожиток/квартира – 1 & 2 особи в кімнаті
Українська родина – 1 & 2 особи в кімнаті
Як стати учасником
Надіслати заповнену анкету на
адресу: studyukrainian@ucu.edu.ua
вул. Іл. Свенціцького, 17
м. Львів, Україна, 79011

Тел./факс: 38 /032/ 240 99 40, 240 99 50
Ел. пошта: studyukrainian@ucu.edu.ua

Веб-сторінка:

www.studyukrainian.org.ua
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ÂÍÅÑÎÊ Ó Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ
ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÈÉ ÐÓÕ

У Львові визначили фіналістів регіонального конкурсу
«Кращий Ст удент Львівщини». У номінації «Громадський
діяч» переможцем став студент
філософсько-богословського
факультету УКУ Роман Грибовський (на фото ліворуч).

У рамках підготовки до Євро2012 львів’яни пропагують волонтерський рух. В Українському католицькому університеті
16 листопада 2010 р. відбулась
презентація організації «United
Nations Volunteer» (Волонтери
Об’єднаних Націй). Присутні
мали можливість не лише ознайомитись з її діяльністю, а й
приєднатися до цього руху.
Учасники презентації дізналися, як стати національним
або міжнародним добровольцем
ООН, отримали відповіді на усі
запитання. Водночас вони ознайомилися з волонтерською програмою Львова до Євро-2012, яка
спрямована на поліпшення обслуговування гостей, які прибудуть
на фінальні футбольні матчі.
Кожного року близько 7500 волонтерів ООН працює у понад 150
країнах світу. Волонтерство дає
професійний досвід, гарт і новий
погляд на життя. Сьогодні лише
40 українців на добровільних засадах діють як волонтери ООН
в Україні та за кордоном. Вони
допомагають іншим, діляться

ÊÐÀÙÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ
ËÜÂ²ÂÙÈÍÈ ÑÒÀÂ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ ÓÊÓ

Кон к у р с п р ов од и ла ЛОГО
«Центр Ініціатив Львівщини»
спільно з Молодіжною радою
громадських організацій при голові Львівської ОДА у межах всеукраїнського конкурсу «Кращий
студент України». Організували
конкурс ВГО «Студентська Республіка» за підтримки Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України.
У конкурсі взяли участь понад
20 учасників з більшості провідних
ВНЗ Львова, лідери молодіжних
організацій. Комплексну характеристику «Кращий студент Львівщини» здобула представниця ЛНУ
ім. І. Франка Марія Удуд.
досвідом та знаннями у різних
галузях – медицині, екології, соціальній роботі, політичних науках,
управлінському менеджменті.

ENGLISH CLUB

ФОТОФАКТ

Студенти УКУ мають можливість
покращити свої знання з англійської мови завдяки регулярним
зустрічам English Club.

Театра льний
колектив УКУ
продовжує традиції університету. На фото:
презентація вистави «Знайти
спасителя».

Ïðî ðåäàêö³þ:

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÒÎËÈÖÜÊÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ

Ðåäàêòîðè:
Ïàâëî Õóä,
Âåðîí³êà Ñàâðóê
Ðåºñòðàö³éíå
ñâ³äîöòâî ËÂ 558

Óêðà¿íà, 79011, ì. Ëüâ³â,
âóë. ²ëàð³îíà Ñâºíö³öüêîãî, 17
òåë.: (38-032) 240-99-40
ôàêñ: (38-032) 240-99-50
e-mail: info@ucu.edu.ua
www.ucu.edu.ua

8

«Щотижня студенти збираються
на тематичні зустрічі, щоб поспілкуватися англійською, – розповіла
лідер English Club, волонтерка з
США Крісті Ен Хофланд. – Окрім
тематичних зустрічей, ми маємо
практичні семінари – як писати
есе, мотиваційні листи, проходити
інтерв’ю для навчання за кордоном
тощо». Також учасники разом
святкують свята – День подяки,
міжнародне Різдво.
Крісті Ен Хофланд уже другий
рік поспіль викладає в УКУ.

UKRAINIAN CATHOLIC EDUCATION FOUNDATION
in USA: 2247 W. Chicago Ave.
in Canada: 263 Bering Ave.
Chicago, IL 60622-8957
Toronto, ON M8Z 3A5
phone: (773) 235-8462
phone: (416) 239-2495
fax: (773) 235-8464
toll free (in Canada): 1 (866) 871-8007
e-mail: ucef@ucef.org
fax: (416) 239-2496
Publications Mail No. 40884051
e-mail: ucef@ucef.ca

ASSOCIATION EDUKRAINE
in Europe: 26 rue de la Loi
1040 Bruxelles
phone: 0474-08-05-07
fax: 02-280-34-39
e-mail: info@edukraine.org
www.edukraine.org

