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Зачало STUDIUM CARPATORUTHENORUM 2012
11. юна 2012 o 18.00 годинї в їдални інтернату Пряшівской універзіты
(ПУ) в Пряшові на ул. 17. новембра
ч. 13 быв святочно отвореный уж
третїй річник STUDIUM CARPATORUTHENORUM – Міджінародной
лїтнёй школы русиньского языка і
културы.
Тройтыжденный едукачный проєкт,
котрый реалізує Інштітут русинь
ского языка і културы ПУ на челї
з директорков доц. ПгДр. Аннов
Плїшковов, ПгД., є заміряный на
здобываня знань з русиньского язы
ка, історії, літературы, културы і
етноґрафії карпатьскых Русинів. Лек
ції з даных дісціплін ся каждорічно
реалізують паралелно в русиньскім
і анґліцькым языку домашнїма педа
ґоґами (доц. ПгДр. Аннов Плїшкова,
ПгД., ПгДр. Кветослава Копорова,
Мґр. Ян Калиняк) і загранічныма учі
телями з Канады, США і Україны
(проф. ПгДр. Павел Роберт Маґочій, проф. Др. Патріція Крафчік і
Мґр. Валерій Падяк, к. н.).
Неоддїлнов частёв проєкту є мно
жество културных акцій і екскур

зій про участників школы в реґіо
нї северовыходного Словеньска. В
порівнаню з минулыма річниками,
міджі приголошеныма тогорічныма
участникам лїтнёй школы домінують
штуденты зо Словеньска. Окрем них
самособов і того року до Пряшова
пришли тыж загранічны участници: зо
США, Нїмецька, Чеськой републікы і
Україны.
3. річник Міджінародной лїтнёй
школы русиньского языка і културы
святочно отворив проректор про
науку, уменя і акредітацію Пряшів
ской універзіты проф. ПгДр. Петер
Коня, ПгД., што дало даній подїї
офіціалну уровень. З вступныма при
говорами выступили тыж проф. Др.
Павел Роберт Маґочій, презідент
Карпаторусиньского научного центра
в США, і доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., директорка ІРЯК ПУ. В
културнім проґрамі акції выступила
популарна русиньска співачка Анна
Сервіцька і акордеоніста Іґор Крета
з Пряшова.
-рфоткы: З. Цітрякова

Xто, коли і де выбудовав
Русинам дорогу до політічного
затрачіня?

Маме на Словеньску „Союз Руси
нів-Українців Словацької республі
ки“ (СРУСР) з центром у Пряшові,
„Фестиваль культури Русинів-Укра
їнців“ і „СНМ – Музей української
культури“ (МУК) у Свіднику. В тых
орґанізаціях і на їх акціях Русинів выголошують за Українцїв
а русиньску културу представляють як україньску. Тым порушують Рамковый договор на
охрану народностных меншын і
Европску харту реґіоналных або
меншыновых языків. На Українї
маме судом одсудженого о. Димит
рія Сидора, православного свяще
ника і жытеля Україны, зато же ся
на Українї жертвуює, терпить за
Русинів, бо од україньской влады
жадать Русинів узнати за стародав
ну (автохтонну) і самостатну народ
ность.
То суть штири смутны памятникы
бывшой марксістічно-ленїньской
народностной політікы в середнїй
Европі, котра Русинів жыючіх в нїй
політічно-адміністратівным спосо
бом неправом „змела зо стола“ і
послала до політічного затрачіня,
якбы нїґда перед тым Русинів у
середнїй Европі не было. З того полі
тічного затрачіня Русины в середнїй
Европі ся снажать „выкупити“. Затля
лем зо слабым сполоченьскым успі

хом і наперек тому, же в сучасности
на Словеньску ся все у бівшій мірї
голосять к своїм русиньскым корї
ням.
Чом є то так? Прічін є веце. Суть три
погляды на народностне одношіня
Русины верзус Українцї на Словень
ску, але ани єден не є правилный,
бо не выстигує прічіну поукраїнчіня
Русинів у минулости. Єдны говорять,
же проблем Русины верзус Україн
цї на Словеньску ся зродив аж по
роцї 1989. А ці перед тым не было
того проблему на Словеньску? Быв.
Также таке тверджіня поважуєме лем
за поверьхнїй приступ к русиньскій
народностній проблематіцї.
Другы говорять, же проблем міджі
Русинами і Українцями на Словень
ску є зато, бо влада СР не хоче
выслухати представителїв Русинь
ской оброды на Словеньску (РОС),
Словеньской асоціації русиньскых
орґанізацій (САРО) ці Здружіня
інтеліґенції Русинів Словеньска
(ЗІРС), ани Союзу Русинів-Укра
їнцїв СР (СРУСР). Тото тверджіня
не є правдивe. Є то лем выгварка
фукціонарьского нічнероблїня у дїлї
рїшаня народностной проблематікы
Русинів. Кібы влада СР і хотїла
выслухати єдных і другых, ани єдны,
ани другы бы не знали дати успо
коюючу одповідь на вопрос, ці сьме
(Продовжіня на 3. стор.)

• Участиків 3. річника Міджінародной лїтнёй школы 11. 6. 2012 привітала:
(злїва) директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ А. Плїшкова,
святочно отворив школу проректор ПУ П. Коня і участникам ся пригварив
презідент Карпаторусиньского научного центра в США П. Р. Маґочій.

• Святочну атмосферу до славностного отворїня Studium Carpato-Ruthenorum
2012 внесли співанкы популарной русиньской співачкы А. Сервіцькой у допроводї
гры на акордеонї І. Креты.

• Погляд на часть участників лїтнёй школы на славностнім отворїню.

• 26. 6. 2012 ректор Пряшівской універзіты у Пряшові проф. РНДр. Рене
Матловіч, ПгД. (другый злїва) прияв вшыткых педаґоґів тогорічной лїтнёй
школы русиньского языка і културы : (злїва) проф. Др. П. Р. Маґочія, доц. ПгДр.
А. Плїшкову, ПгД., ПгДр. К. Копорову, проф. Др. П. Крафчік, Мґр. Я. Калиняка і
Мґр. В. Падяка, к. н.
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Была удїлена Премія А. Духновіча за русиньску літературу
22. юна 2012 в пряшівскій рештаврації „U babičky“ ся одбыв
Літературный вечур лавретів Премії Александра Духновіча за
русиньску літературу споєный з передаванём премії за рік 2012.
Новым лавреатом ся став русиньскый поет з Кежмарку, родак з
русиньского села Остружніця – Юрко ХАРИТУН.
Каждорічно ся тота премія передає на основі рекомендації міджінарод
ной пороты, членами котрой в тім роцї были: проф. Др. Патріція Крафчік (председкыня) і проф. Др. Штефан Пю зо США, і доц. ПгДр. Валерій Купка, к. н., зо Словеньска. Премію удїлює Карпаторусиньскый
научный центер в Ґласпортї (США), на челї котрого стоїть презідент
проф. Др. Павел Роберт Маґочій.
Выголошіня выслїдків конкурзу на лавреата літературной премії А.
Духновіча уж по третїй раз ся одбыло в рамках Літературного вечора
як супроводной акції Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка
і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові – Studium СarpatoRuthenorum 2012, котру уж третїй рік орґанізує Інштітут русиньского
языка і културы ПУ.
Літературный вечур модеровала Др. Олена Дуць-Файфер з Яґе
лоньской універзіты в Кракові, котра є сучасно поетков, літературо
знательков і културнов актівістков Русинів/Лемків у Польску. Проґрам
мав літературну і музичну часть, в якім ся в музично-поетічнім реціталї
представив Петро Трохановскый із польской Криніцї. Поезію і урывкы
з прозы дотеперішнїх лавреатів премії зо Словеньска (Марії Мальцовской, Миколая Ксеняка, Штефана Сухого і Осифа Кудзея) чітали
герцї Театру А. Духновіча в Пряшові Ярослава Сисакова і Іґор Латта,
як і лавреат Штефан Сухый, а зо загранічных участників – О. ДуцьФайфер і П. Трохановскый-Мурянка з Польска.
Премію Александра Духновіча за русиньску літературу за рік 2012,
значіть, здобыв далшый поет зо Словеньска – Юрко Харитун. Нажаль,
лавреат із здравотных прічін не міг особно прийти на літературный
вечур, также русиньского літературного „Оскара“ за нёго наконець пере
взяла ёго жена Ева з рук В. Купкы, букету квіток – з рук П. Крафчік а
тісячдоларову фінанчну премію од меценаша Штефана Чепы з Торон
та – з рук П. Р. Маґочія. Перед передаванём премії ся чітали віршы з
оцїненых книжок автора – Мої жалї (Пряшів: Русин і Народны новинкы,
2010) і Мої сны (Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска,
2011), котры емоціонално вплинули на участників вечора, причім
каждый з них як дарунок выдавателїв міг собі книжку взяти.
На літературный вечур лавреатів спомянутой премії пришли і вызначны
гостї: повномічный представитель влады СР про народностны меншыны
ПгДр. Ласло Надь, пріматор міста Пряшова ЮДр. Павел Гадярі і
посланець Містьского заступительства Пряшова Мґр. Петро Крайняк,
котры тыж коротко выступили, поздравили публіку і зажелали Русинам
успіхы у далшій богатій літературній творчости і културно-освітній робо
тї. Треба оцїнити і то, же першов путёв Л. Надя в новій функції была
праві тота выдарена акція в рамках лїтнёй школы русиньского языка і
културы.
Петро КРАЙНЯК, Пряшів, фоткы: А. З.

• Главны протаґоністы Літературного вечора лавреатів Премії А. Духновіча
за русиньску літературу, орґанізованого в рамках лїтнёй школы: (злїва) Я.
Сисакова, І. Латта, О. Дуць-Файфер, Е. Харитунова, Ш. Сухый, В. Купка і П.
Крафчік.

• Великый простор на русиньскім літературнім вечорї 22. 6. 2012 дістав
талентованый поет, співак і лавреат Премії А. Духновіча за русиньску
літературу з року 2002 – П. Трохановскый з Лемковины.

Стрїча з поетков Маріёв Ґіровов

Не є над прямый контакт із
рус иньс кым
писателём.
Як
директорка Основной школы
в Кленовій, Сниньского окресу,
мушу повісти, же о тім нашых
школярїв і педаґоґів 5. юна 2012
пересвідчіла панї Марія Ґірова,
русиньска поетка і актівістка
на Снинщінї, тыж і председкыня
Окресной орґанізації Русиньского
културно-освітного общества
А. Духновіча у Снинї.
На наше позваня пришла до
нашой школы, жебы нам доказала, же русиньскый язык, котрый
быв у 1995 роцї кодіфікованый і
державов узнаный як списовный
літературный язык Русинів на
Словеньску, є язык, котрым ся
дасть прекрасно комуніковати,
писати, творити і пригваряти ся
нелем Русинам, але і вшыткым
славяньскым народам навколо нас.
Панї Марія Ґірова декламовала і
чітала свої новы стишкы, котры
приправує на выданя. Были то
головно стишкы о дїтёх і про дїти з

часів, кідь была она сама малов школярьков. Нашых школярїв од першой аж по девяту класу так заінте
ресовала єй декламація, же просили
ю чітати іщі дале. Правдаже, она
продовжовала і наконець по выше
годиновій стрїчі і бісїдї поетка сама
прекрасно заспівала свою співанку під назвов Выросло дївчатко, в
котрій ся говорить о односинах
дїтей к родічам. І ту щіры слызы
выпали учітельцї Когутовій. По
скінчіню той красной стрїчі і бісїдї
писателька взяла „до парады“ вітязів окресного конкурзу Духновічів
Пряшів із нашой школы і помогла
їм з декламаціов, з притисками,
высловностёв і чутливым проявом.
Дякуєме Марії Ґіровій за красну, хосенну і емоціоналну стрїчу
на нашій ОШ у Кленовій. Віриме,
же своёв творчостёв в русиньскім
языку ословила школярїв нашой
школы, котры уже теперь пробують писати по русиньскы.
Мґр. Анна Федоркова,
директорка ОШ у Кленовій

• Найчестнїшым гостём русиньского літературного вечора быв недавно
зволеный повномічник влады СР про народностны меншыны Л. Надь.

• Першыма ґратулантами при передаваню Премії А. Духновіча за
русиньску літературу, котру спонзорує Ш. Чепа, были: (злїва) презідент
Карпаторусиньского научного центра в США П. Р. Маґочій і председкыня
пороты конкурзу за рік 2012 Патріція Крафчік. Місто лавреата Ю. Харитуна
премію перевзяла ёго жена Ева.
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народностна полІтІка • ВЫТВАРНЕ УМЕНЯ

Xто, коли і де выбудовав
Русинам дорогу до політічного
затрачіня?

(Закінчіня із 1. стор.)
Русины, або Українцї. Правдопо
добно перед владов СР бы ся лем
зачали вадити. А то ніч не рїшать.
А тоты третї гварять, же найлїп
ше буде, кідь РОС, САРО, ЗІРС і
СРУСР зачнуть міджі собов спо
лупрацовати, наприклад, при орґа
нізованю фестівалу у Свіднику,
котрый ся доднесь зве Фестівал
културы Русинів-Українцїв, а то і
заслугов сучасного началства РОС.
Тота пропозіція є тов найгіршов зо
вшыткых, бо зраджує ідеалы народ
ного возроджіня Русинів і веде Руси
нів до вічного політічного затрачіня,
одкы не є навернутя. Хто, де і коли
выбудовав про Русинів дорогу до
політічного затрачіня?
Русиньскый народный рух по
роцї 1989 є властно боём проти
марксістічно-ленїньской народностной політікы у вшыткых штатах, де жыють Русины. Ніч інше
то не є. Русины Українцїв нїґда не
іґноровали ани не принижовали,
не мали нато прічіну, бо не мали
з нима ниякы контакты. Нам на
Словеньску треба зліквідовати
марксістічно-ленїньску народностну політіку, реалізовану працовниками на Міністерстві внутра
СР, де реґіструють марксістічноленїньскы обчаньскы здружіня, прикладом якых є СРУСР;
на Міністерстві културы СР і на
Урядї влады СР, де придїлюють
дотації на реалізацію Фестівалу
неекзістуючіх Русинів-Українцїв у
Свіднику з цілём утриманя тоталітной українізації Русинів, як і на
Ґенералній дирекції Словеньского народного музею в Братїславі,
де реалізують українізацію Русинів у практіцї, а то підпорованём
українізачного посланя Музею
україньской културы у Свіднику. Є роздїл міджі українізачным
і україньскым музеём в тім, же
українізачный музей выголошує
русиньску културу за україньску,
а то робить наш свідницькый
музей.
Петро Сокол, председа СРУСР,
на послїднім засїданю містьского заступительства у Свіднику
увів, же аж сейм СРУСР в Пряшові може змінити назву фестівалу в Свіднику, а то на Фестівал
културы Русинів і Українцїв, але
сейм буде аж в януарї будучого
року. То нам ясно назначує, же
Сокол або гунцутьскым способом
высмівать ся з резолуції нашого містьского заступительства,
або сі не усвідомлює важность
того правного документу. Дахто
повість, ведь то была лем рекомен
дація міста орґанізаторови фесті
валу. А місто Свідник не є орґані
затором фестівалу? То є правда,
але тота рекомендація была дана
не міджі камаратами при пиві, але
формов правоплатной резолуції
містьского заступительства. А то
уж є інша правницька форма. То
значіть, же быв зробленый правный
крок подля Закона о спранім дїяню.

То є то саме, як кібы у Свідни
ку было выдане правоплатне рїші
ня найвысшого орґану містьской
самосправы. А таке рїшіня є у Свід
нику платне про каждого, кому є
адресоване. А є платне і про пред
седу СРУСР у Пряшові.
Мы резолуціов містьского засту
пительства у Свіднику о змінї назвы
фестівалу в нашім містї на Фес
тівал културы Русинів і Українцїв
хочеме трансформовати і посла
ня фестівалу, котре буде в згодї з
правныма рїшінями і буде решпек
товати передовшыткым Русинів. Не
можеме доволити никому, жебы не
решпектовав у Свіднику резолуцію
містьского заступительства о назві
фестівалу – Фестівал културы Руси
нів і Українцїв. Мій погляд є такый,
же з боку леґіслатівного ся наше
містьске заступительство дістало
на „косу площіну“, зато потребує
одборну правну конзултацію о тім,
як дале. На косу площіну наше
місто привело і то, же на засїданя о фестівалї у Свіднику по
выданю резолуції міста о назві
фестівалу – Фестівал културы
Русинів і Українцїв – самостатно
были прияты на Містьскім урядї
у Свіднику лем представителї
РОС – В. Противняк, М. Кереканіч
і М. Крайковіч, а цїлу проблематіку фестівалу в Свіднику о
українізації русиньской културы
іщі веце скомпліковали, бо СРУСРу забезпечіли моралну підпору
про уж забігнутый сістем українізації Русинів і підпору сістемі
нерешпектованя міджінародных
договорів о людьскых правах
Русинів. Тоты люде зробили так, як
кібы даній проблематіцї абсолутно
не розуміли, але до проблему всту
пають лем зато, бо суть зволены до
ведучіх фукцій в РОС. А потім ся
не чудуйме, же выслїдок рокованя веджіня РОС із П. Соколом о
фестівалї є такый ділетантьскый,
же наконець із „воджатаїв“ РОС
ся стали споєнцї СРУСР в українізації Русинів. Сокол по догодї
з веджінём РОС выголосив, же
і того року фестівал буде дале
мати назву Фестівал културы
Русинів-Українцїв. Проти такым
ділетантьскым практікам на
рокованях о фестівалї у Свіднику
треба з боку Містьского уряду
у Свіднику радікално закрочіти.
Таку народностну політіку сьме не
мали до Свідника ани впустити уж
на самім зачатку рокованя о фесті
валї културы неекзістуючой народ
ности (Русинів-Українцїв), а не абы
сьме іщі кокетовали з таков проти
русиньсков політіков отворено, як
то теперь зробило веджіня РОС на
челї з председом В. Противняком.
Ай зато треба замінити сучасно
го председу РОС В. Противняка
компетентнїшым чоловіком, напри
клад, Інж. Міланом Мнягончаком.
Ян КАЛИНЯК,
члeн Oкресной орґанізації
Русиньской оброды у Свіднику
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Дві выставкы юбіланта
Андрія Ґая в Пряшові
21. юна 2012 любителї вытварного уменя ся зышли на вернісажи
выставкы русиньского маляря Андрія Ґая в Шарішскій ґалерії в Пряшові,
яка буде отворена до 16. септембра 2012. Далша вернісаж вытварных
робот А. Ґая ся одбыла 28. юна 2012 в „AG GALLERY“ на ул. Главній 66
у Пряшові, яку мож буде попозерати до 31. юла 2012. Обидві выставкы
были отворены к вызначному юбілею автора, родака з русиньского села
Суків, 80. народенинам.
Андрій Ґай ся народив 29. януара 1932. В
роках 1952 – 1958 штудовав на Высокій школї
вытварных умень в Братїславі на оддїлїню фіґуралного малёваня у професорів: Л. Чеміцького,
П. Матєйкы, Д. Миллого і Я. Желібского. По
приходї до Пряшова наступив робити як
вытварный редактор до україньского часопису „Дружно вперед“. В роках 1960 – 1973 быв
учітелём на педаґоґічнім інштітутї а пізнїше
на Катедрї вытварной выховы Універзіты П.
Й. Шафаріка (КВВ УПЙШ) у Пряшові. Од року
1973 став ся умелцём у слободній професії.
Коротко іщі учів на Народній школї уменя і КВВ
УПЙШ в Пряшові. В роцї 1982 быв оцїненый
металом За розвой окресу Пряшів, у роцї 1987
• Наш русиньскый юбілант, дістав Цїну КНВ в Кошіцях, 2008 року здобыв
академічный малярь із Пря- Цїну за мальбу на Міджінароднім малярьскiм
шова – А. Ґай. Фотка А. З.
біенале Вышеґрадьской штирьки в Требішові
а в роцї 2012 дістав Цїну пріматора міста Пряшів за довгорічный вклад до
вытварного уменя і за репрезентацію міста дома і за граніцями СР.
А. Ґай од року 1960 выставлёвав свої роботы на многых самостатных
выставках, быв участником многых пленерів і колектівных выставок дома і за
граніцями нашой отчізны.
З каталоґу к ёго выставцї в Шарішскій ґалерії у Пряшові хочеме зацітовати
холем пару речінь А. Дерфіняковой, авторкы статї о вытварній творчости
автора: „...І ґенеза Ґаёвого скоро 50-річного вытварного проґраму бесспорно
вказує на близкы контакты зо словеньсков културов, традіціями, історічным
і сполоченьскым богатством. Черпать з богатого фолклору і народопису
русиньского етніка, в котрім находить творчу іншпірацію, але і невычерпне
множество тем і мотівів про свою далшу творчость... Покы в ёго раннїй творчости домінує субєктівный лірічный приступ і поетічне віджіня країны на основі
ремінісценцій словеньского (позн. ред.: і русиньского) сільского оточіня... пізнїше, прихыляючі ся к монументалному выражіню країны, трансформує свій приступ поступно редукуючі образ, хоснуючі малярьску „скратку“ і богату сімболіку
фаребных акордів. Фарба зістає в творах вшыткых періодів умелця основным
выразовым інштрументом, єй інтензівность і наратівность не выужывать
лем при будованю образового простору і акцентованю матеріалной основы
країны, але через розважно зволены комбінації высловлює субєктівны почуткы.
Андрій Ґай створив почас свого скоро півсторічного творчого дїятельства
у Пряшові шыроке вытварне дїло. В нїм ся і як умелець, і як чоловік все голосить к Словеньску, к ёго народным традіціям. Своїм індівідуалным малярьскым
проґрамом, розвинутым до коморной і монументалной творчости про архітектуру, ся став єднов з вызначных умелецькых особностей выходословеньского
вытварного уменя другой половины 20. стороча.“
К многым ґратулантам к 80-ым народенинам Андрія Ґая і ёго двом
актуалным выставкам ся припоюють і членове редакції Русин і Народны
новинкы.
-р-

• Єден із выставленых образів у Шарішскій ґалерії в Пряшові – Почливость С.
Д., олій, 90 х 80 цм, од автора А. Ґая.
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Хочете штудовати русиньскый язык?
2. коло вступных екзаменів на ФФ і ФГПН ПУ

Вступны екзамены на академічный рік 2012/2013 на Філозофічній факултї
Пряшівской універзіты в Пряшові – 2. кoлo, бакаларьскый ступінь штудія
(денна фoрма, 3-річна презенчна форма штудія)
Ул. 17. новембра 1, 080 78 Пряшів, тeл.: 051/7570819, 7570830, 7570834, 7570831,
факс: 051/7570824, і-мейл: kovalaj0@unipo.sk, вебова сторінка: http://www.unipo.sk/
filozoficka-fakulta. Приглашкы ся приїмають до: 27. aвґустa 2012

• Абсолвенты курзу про будучіх учітелїв україньскых школ при Штатній
руській ґімназії в Гуменнім у 1952 роцї: О. Чанда, Ю. Сивый, А. Петрунчік, І.
Куцка, Ю. Леник, В. Гухлох, М. Демян, П. Круляк, М. Ванда, М. Лайчак (отець
теперїшнёго міністра загранічніх дїл СР), О. Гутнян, І. Чабра, В. Бандуріч,
М. Федорчакова, І. Штефанякова, О. Стренкова, А. Зозум, О. Семан, М.
Рогаль, М. Петрущак, Ш. Горковіч, А. Рошканин, І. Ґубик, А. Шкурлова, М.
Дуркотова, А. Гунджова, А. Євчінова, Г. Суха, А. Грішкова, Ю. Грічінова, А.
Гунчарова, З. Кундратова, М. Сейнова, М. Чічварова і А. Лащакова зо своїма
учітелями Ф. Віцом, А. Латтовов і О. Біліщаком (в 1. рядї 5., 6. 7.).

Пoплаток за матеріалны наклады на вступны екзамены: 34 €, бaнкa: Štátna
pokladnica, чісло рахунку: 7000066503/8180, вaріaбiлный сімбол: 101003,
конштантный сімбол: 0308, адреса: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický
útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, адреса на посланя приглашок: Prešovská
univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov. Выповнены
приглашкы мож передати і особно: на секретаріатї декана ФФ ПУ.
Штудійный проґрам: Учітельство академічных предметів і учітельство
умелецько-выховных і выховных предметів, предпокладане чісло приятых
штудентів: 20.
Приголосити ся мож на штудії русиньского языка і літературы в комбінації з:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приправа учітелїв
про україньскый язык

У школьскім роцї 1951/1952 было в русиньскых селах до школ
заведжено навчаня україньского языка, і хоць родічі не прияли рїшіня вымінити руськый язык за україньскый.
Было звыком, же кідь ся прияло Руській ґімназії у Гуменнім быв
рїшіня або резолуція высшых орґа отвореный єднорічный курз, в
нів, люде мали стати до позору і котрім было 29 дївчат і 18 хлопцїв.
нучена метода была надіктована Ведучов того курзу была учітелька А.
скоро у вшыткых русиньскых селах. Латтова-Лещішінова, далшыма учі
Были припады, же родічі свої дїти телями были: А. Крайнякова, І. і М.
до україньской школы не посылали Кудерявы, пан Зелік, А. Дуцар, пан
почас довшой добы, наприклад, у Лапутка, пан Петрашевіч, Ф. Віцо
селах Грабске, Колоніця і іншых. і іншы. По двох місяцях курз быв
Дакотры учены з Пряшова і теперь переложеный до Пряшова. По скін
суть того погляду, же заведжіня укра чіню того курзу ёго абсолвенты спо
їньского языка до школ у русиньскых чатку могли учіти в школах, а то в
селах „быв цїлком природный 1. – 5. класах з тым, же до двох років
процес“. Практіка указала, же то мусили зложыти заключный екза
так не было, бо по роцї 1960 у нас мен, а матурітны екзамены могли
україньске школство пропало і зіста зложыти на Педаґоґічній школї у
ло лем дакілько сел (мож было їх Пряшові. Тоты, котры так зробили,
зраховати на пальцях двох рук), в стали ся кваліфікованыма учітелями.
котрых україньскый язык ся учів уж Заключны екзамены і матуру (мату
лем як предмет.
ровали зо 6 предметів) складали по
У зачатках і пізнїше были вели екстерній формі штудій, зато же хоць
кы проблемы з насилным заво при споминаній педаґоґічній школї
джованём навчаня україньского была і вечерна школа про будучіх
языка.
учітелїв, абсолвентам курзу укра
Найвекшым проблемом была їньского языка не было поволено
некваліфікованость
учітелїв. ходити до вечерной школы. І таков
У роцї 1953 на україньскых шко формов была ліквідована неквалі
лах в 6. – 9. класах некваліфіко фікованость учітелїв на україньскых
ваность досяговала аж 90%. Зато школах (!?)
нашы уряды мусили зачати рїша
Зо своїх споминів написав
ти проблем кваліфікації учітелїв.
Іван БАНДУРІЧ, Бардеёв
В школьскім роцї 1952/1953 при
Фотка з архіву автора

анґліцькым языком і літературов,
французьскым языком і літературов,
нїмецькым языком і літературов,
російскым языком і літературов,
словацькым языком і літературов,
україньскым языком і літературов,
історіов,
естетіков,
етічнов выховов,
філозофіов.

Вступны екзамены на штудійный рік 2012/2013 на Факултї гуманітных і
природных наук Пряшівской універзіты в Пряшові – 2. кoлo, бакаларьскый
ступінь штудія (денна фoрма, 3-річна презенчна форма штудія)
Ул. 17. новембра 1, 080 78 Пряшів, тeл.: 051/7570620 – 624, 292, вебова сторінка:
http://www.fhpv.unipo.sk Приглашкы ся приїмають до: 31. aвґустa 2012
Пoплаток за матеріалны наклады на вступны екзамены: 34 €, бaнкa: Štátna
pokladnica, чісло рахунку: 7000066503/8180, вaріaбiлный сімбол: 1030,
конштатный сімбол: 03, адреса: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar,
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, адреса на посланя приглашок: Prešovská
univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra 1, 080 78
Prešov, адміністратівный поплаток треба послати поштовов поукажков тіпу „U“:
устрыжок о заплачіню налїпити на 3. сторону приглашкы, в іншім припадї при
глашка не буде акцептована!
Штудійный одбор Учітельство академічных предметів, штудійны
проґрамы в комбінації:
• еколоґія і русиньскый язык і література,
• фізіка і русиньскый язык і література.
Условія приятя на штудійны проґрамы:
• Нa бaкaларьскы учітельскы денны формы штудійных проґрамів
адепты будуть приниманы без вступных екзаменів на основі выслїдків із
середнёшкольскых штудій (середнє чісло кінцёрічных і матурітного свідоцтв).
Кідь кількость вгодных адептів перевышить капаціту можностей факулты, будуть
мати выгоду штуденты із лїпшым середнїм коефіціентом із середнёй школы:
з ґімназії – коефіціент 0,6, зо середнёй одборной школы – 0,8 a з середнёго
одборного учіліща 1,0.
• К приглашцї треба приложыти: жывoтoпис, пoтверджіня о здравотній способ
ности, овірены свідоцтва зо середнёй школы за 1. – 4. річникы і матурітне
свідоцтво.
-р-

Семінар о русиньскім школстві

Русиньска оброда на Словеньску 23. мая 2012 в Основній школї Михала
Сопыры в Радванї над Лабірцём зорґанізовала семінар під назвов Русиньскый
язык в школьскій сістемі на Словакії: сучасна сітуація і будучность.
Цїлём семінара было представити актуалну сітуацію в розвою школства
Русинів на Словеньску, становити основны проблемы і назначіти можности їх
рїшаня. Семінар вів Мґр. Александер Франко, член Выконного выбору РОС
одповідный за школьску проблематіку. В проґрамі выступили: Володимир Противняк, председа РОС (Місце освіты в русиньскім языку в дїятельстві РОС і
новы перспектівы), Мґр. Марек Ґай, учітель русиньского языка в радваньскій
ОШ і учітель контінуалной освіты про русиньскый язык Методічно-педаґоґічного
центра в Пряшові (Сучасна сітуація в розвою освіты в русиньскім языку), доц.

ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., директорка Інштітуту русиньского языка і културы
Пряшівской універзіты в Пряшові (Едукація будучіх учітелїв русиньского языка
і далшых одборників про карпаторусиністічны штудії), ПгДр. Кветослава
Копорова, ІРЯК ПУ (Русиньскый язык в практічных сферах), і ПаедДр. Марія
Ясикова, директорка Основной школы з навчалным языком русиньскым в
Чабинах (Статус учітеля русиньского языка в практічнім жывотї). Гостём
семінара быв Мґр. Ян Яраба, ведучій оддїліня школ з навчалным языком
народностных меншын Секції реґіоналного школства Міністерства школства
СР, якый в контекстї темы оцїнив задачу народностного школства в розвою
народной ідентіты каждой народностной меншыны і підкреслив шпеціфічну ёго
роль конкретно про перспектіву захованя Русинів на Словеньску. Практічным
выслїдком семінара окрем выданя зборника рефератів є нова ініціатіва на
створїня школьской комісії як порадного орґану РОС.
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