
О
дному з авторів цієї статті у

далекому 1991 році пощас-

тило познайомитись у Відні

та потоваришувати з австрійським хі-

рургом-трансплантологом Ігорем Іва-

новичем Гуком — професіоналом най-

вищого ґатунку, людиною щедрої ук-

раїнської душі, всебічно освіченою та

обдарованою людиною.

З того часу і до сьогодні І.І. Гук під-

тримує тісні зв'язки з КНК1 та іншими

установами України. Це симптоматич-

но. Оскільки не у всіх, хто щиро та не-

підробно у 1991 р. вітав нашу незалеж-

ність, вистачило любові, самопожерт-

ви та терпіння на довготривалі відно-

сини та співпрацю з Україною, КНК

зокрема.

Ось як ми пишемо про це в книзі,

присвяченій 20-літній історії КНК:

"Звичайно, багато важили особисті

стосунки членів КНК. Випадкові "зайди

в Україну" у КНК довго не затримува0

лись, їм тут робити було нічого —

особливого прибутку не давали, бізнесом

не власкавлювали. Тут потрібно було

працювати для України, не чекаючи ви0

нагород. Тому КНК спирався на людей,

які мали, образно кажучи, "українську

душу".

Це про І.І. Гука ми можемо сказа-

ти: не відцурався від свого роду і

пам'ятає свої витоки; зберіг рідну ук-

раїнську традицію та знає історію і

культуру свого народу; докладає усих

зусиль для сприяння входження Ук-

раїни на партнерських рівноправних

засадах до родини демократичних ци-

вілізованих розвинених країн; йому

"болить за Україну" і зовсім не байду-

же, якою мовою в Україні розмовля-

ють і розмовлятимуть.

Впродовж 1992-1999 рр. КНК ви-

конував ряд проектів, що сприяли на-

лагодженню та розвитку українсько-

австрійської співпраці. Професор Ігор

Гук з австрійської сторони був ініціа-

тором, організатором, партнером та

найактивнішим учасником з виконан-

ня проектів комітету.

Стисло наведемо окремі найяскра-

віші сторінки хроніки виконання Ук-

раїнським міжнародним комітетом з

питань науки і культури при НАН

України впродовж 1992-1999 рр. про-

ектів з українсько-австрійської спів-

праці.

КНК: хроніка українськоB
австрійської співпраці 

1992B1999 років

4 лютого 1992 р. відбулось розши-

рене засідання Президії Комітету нау-

ки і культури для зв'язків з українцями

за кордоном при АН України, на яко-

му розглядалось питання про співпра-

цю з Австрійським лікарським това-

риством, яке представляв проф. І. Гук.

Він прибув в Україну у складі урядової

делегації як представник Міністерства

науки й інформації Австрії. І. Гук по-

відомив, що у 1991 р. для України було

виділено 100 стипендій для місячного

стажування науковців. Уже пройшли

стажування 46 осіб. На 1992 р., як по-

відомив Прем'єр-міністр Австрійської

Республіки д-р Е. Бусек, Україні виді-

лено 300 стипендій, і, окрім того, є ок-

ремі стипендії на ті чи інші спеціаль-

ності. 

Гранти на місячне стажування в

Австрії видаються на конкурсній ос-

нові. На першому етапі конкурсу
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Ігор Гук Ігор Гук 
у сузір'ї імен Українськогоу сузір'ї імен Українського

міжнародного комітетуміжнародного комітету
з питань науки і кулььтуриз питань науки і кулььтури

при НАН Українипри НАН України

КНК — Український міжнародний комітет з питань науки і культури, ствоB
рений у структурі Академії наук УРСР 18 липня 1990 року.

Ярослав Яцків

академік НАН України
голова КНК при НАН України,

м. Київ

Ірина Ізотова

канд. фіз.�мат. наук
вчений секретар КНК 

при НАН України 1996�2004 рр.,
м. Київ
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справи розглядалися українською ко-

місією, до складу якої входили члени

КНК при АН України. Далі працювала

австрійсько-українська комісія у скла-

ді д-р М. Губер (представник Австрій-

ського Міністерства науки і дослід-

жень), д-р В. Венінгер (тимчасово пові-

рений Австрійської Республіки в Ук-

раїні) та проф. І. Гук; акад. НАН Украї-

ни Я. Яцків (відповідальний за відбір

кандидатів у Києві та на сході Украї-

ни), проф. Б. Білинський (Львівський

медичний інститут, відповідальний за

відбір у Львові та на заході України) та

проф. Т. Кияк (Чернівецький універ-

ситет ім. Юрія Федьковича, відпові-

дальний за відбір в Чернівцях та об-

ласті). Відзначено важливість фахової

підготовки кандидатів та знання іно-

земної мови.

21 травня 1992 р. відбулось розши-

рене засідання Президії Комітету нау-

ки і культури для зв'язків з українцями

за кордоном при АН України, на яко-

му розглядалось питання "Про підсум-

ки відбору кандидатів на стажування

до Австрії та перспективи співпраці з

Австрійським Міністерством науки і

досліджень". У роботі брали участь за-

прошені: проф. І. Гук, представник а

встрійського Міністерства науки і до-

сліджень д-р М. Губер, тимчасово по-

вірений Австрійської Республіки в Ук-

раїні В. Венінгер, віце-президент АН

України акад. В. Бар'яхтар, начальник

Управління міжнародних зв'язків Пре-

зидії АН України Р. Білодід, заступник

академіка-секретаря Відділення меди-

цини АН України А. Бикоріз, професор

Б. Білинський (Львівський медичний

інститут). На засіданні д-р М. Губер

розповів про систему освіти в Австрії

та структуру Австрійського Міністер-

ства науки і досліджень. В кінці розпо-

віді д-р М. Губер подякував академікові

Я. Яцківу за проведену роботу з відбору

кандидатів на літні школи та стажу-

вання. Окрім того, д-р М. Губер зая-

вив, що Австрія готова фінансувати

перебування в Україні австрійських

лекторів, які викладатимуть в Україні.

1 червня 1992 р. Президія академії

наук Української РСР прийняла по-

станову № 16 "Про створення україн-

сько-австрійського наукового центру

АН України", у числі основних поло-

жень якої були:

— створити в м. Львові при Захід-

ному науковому центрі АН України

українсько-австрійський науковий

центр АН України;

— доручити Відділенню історії,

філософії і права АН України (чл.-кор.

АН України І. Курас) разом з КНК при

АН України (акад. АН України Я. Яц0

ків) розробити основні напрями спіль-

них українських і австрійських дослід-

жень з питань, що становлять взаєм-

ний інтерес;

— доручити КНК АН України ви-

конувати функції Наглядової ради

центру і контролювати його діяльність.

21B24 серпня 1992 р. у рамках

програми Всесвітнього форуму укра-

їнців комітет організував і провів круг-

лий стіл на тему "Проблеми розвитку

науки в Україні та її інтеграція у світо-

ву систему", на якому головував акад.

АН України Я. Яцків. У роботі кругло-

го столу взяли участь 65 науковців з

восьми країн світу — Австрії, Бразилії,

Канади, Німеччини, Росії, США, Ук-

раїни, Франції. У дискусії виступили

близько сорока провідних вчених та

керівників наукових осередків і цент-

рів з України, східної та західної діа-

спор. Серед них — Голова Держкоміте-

ту з питань науково-технічного прог-

ресу д.ф.-м.н. С. Рябченко; заступник

Голови Комітету Верховної Ради Ук-

раїни з питань науки і освіти чл.-кор.

АН України П. Кислий, професор Ві-

денського університету І. Гук, профе-

сор Паранського університету О. Бору0

шенко (Бразилія), проф. Б. Осадчук

(Німеччина), Голова НТШ в Україні

чл.-кор. АН України О. Романів, Голо-

ва НТШ у Європі проф. А. Жуковський

(Сарсель, Франція), проф. Я. Бар0

вінський (Канада), директор Інституту

теоретичної фізики АН України акад.

АН України О. Ситенко, директор

Інституту електродинаміки АН Украї-

ни академік АН України А. Шидлов0

ський, директор Інституту молекуляр-

ної біології і генетики АН України

акад. АН України Г. Мацука та ін.

В результаті зацікавленого і ком-

петентного обговорення проблем було

вироблено ряд науково-практичних

рекомендацій, спрямованих на прис-

корення інтеграції української науки у

світову систему, зокрема, відзначено

необхідність:

— створення українських науково-

культурних центрів у країнах прожи-

вання української діаспори;

— розширення практики спільних

міжнародних проектів з різних галузей

науки;

— створення українських інформа-

ційних центрів у діаспорі та в Україні

для широкого знайомлення зарубіж-

ної наукової громадськості з українсь-

кою наукою;

— громадським науковим орга-

нізаціям України (НТШ, УНА та ін.)

активніше використовувати міжна-

родну впливову організацію ЮНЕСКО,

щоб отримати необхідні умови для

реалізації своїх проектів;

— прискорення процесу входжен-

ня українських наукових центрів, спі-

лок, асоціацій тощо у відповідні між-

народні структури.

3 жовтня 1992 р. у м. Львові відбу-

лося урочисте відкриття філії Австрій-

ського Інституту Східної та Південно-

Східної Європи (АІСПСЄ), який по-

чав своє функціонування з 1 липня ц. р.

при Українсько-австрійському центрі

АН України. Цього ж дня було відкри-

то відділ австрійської книги у Львівсь-

кій науковій бібліотеці ім. В. Стефани-

ка, який налічує близько 3 тис. ав-

стрійських книжок з різних галузей

науки, культури, художньої літератури

тощо. На ці урочистості до м. Львова

прибула представницька австрійська

делегація у складі віце-канцлера Ав-

стрійської Республіки, Федерального

Міністра науки і досліджень Австрії д-

ра Е. Бусека, керівника секції Мініс-

терства закордонних справ Австрійсь-

кої Республіки д-ра Б. Штільфріда,

директора АІСПСЄ д-ра О. Губера,

проф. І. Гука, тимчасово повіреного

Республіки Австрія в Україні д-ра

М. Венінгера та керівника Львівської

М. Припхан і Я. Яцків



54 Світогляд №1, 2012

Наші сучасники

філії Австрійського Інституту Східної та Південно-Східної Європи магістра Е. Матльшвайгер та ін. Україну представляли:

голова та заступник голови Західного наукового центру АН України академіки І. Юхновський та В. Панасюк відповідно,

заступник міністра закордонних справ України В. Ліпатов, голова КНК академік Я. Яцків, академік-секретар Відділення

історії, філософії і права АНУ чл.-кореспондент АН України І. Курас, директор Українсько-австрійського центру АН

України к. т. н.  Р. Крип'якевич та ін. У зустрічі австрійської делегації та урочистостях взяли участь представник Президента

на Львівщині О. Давимука та Голова Львівської міської ради народних депутатів В. Шпіцер. Австрійську делегацію прийняв

Блаженніший Мирослав Іван Кардинал Любачівський. Телебачення і преса (як українська, так і австрійська) однозначно

позитивно оцінили розширення українсько-австрійської співпраці.

19B22 квітня 1993 р. за ініціативи Австрійського товариства хірургії китиці (проф. Г. Міллезі), І-і хірургічної клініки

Віденського університету (проф. І. Гук) та Київського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної

хірургії (професори О. Шалімов, В. Саєнко, М. Дрюк) проведено І-й Європейський інтенсивний курс з хірургії китиці.

Організаторами-меценатами цього наукового форуму виступили Міністр науки і досліджень Австрії д-р Е. Бусек, Міністр

закордонних справ Республіки Австрія д-р А. Мок; академіки АН України Я. Яцків та Ю. Кундієв. 

В інтенсивному курсі найбільше уваги надавалося невідкладній

допомозі при пошкодженні китиці, реконструктивним операціям на

китиці та лікуванню при пошкодженні периферійних нервів.

Пленарні засідання відбувалися в Київському будинку вчених.

З доповідями виступили: з української сторони — М. Дрюк,

Ю. Лісайчук, С. Галич, І. Дроботун, О. Борзих, О. Штунін, О. Крав-

ченко, А. Погорелик, В. Гайович, А. Лябах, І. Курінний, С. Страфун,

А. Резніков, Ю. Дольницький, В. Карчемський; з австрійської

сторони — Г. Міллезі, Ф. Русе, А. Пахуцкі, С. Пехлянер, Г. Матушка. 

21B22 квітня 1993 р. в м. Києві працювала австрійсько-

українська комісія з відбору кандидатів на отримання стипендії

Австрійського міністерства науки і досліджень. Очолювали комісію

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Украї-

ні д-р Г. Вайс та Голова бюро названого міністерства Ф. Герхардус. До

складу комісії увійшли: науковий секретар Українського лікарсь-

кого товариства Австрії професор І. Гук; голова КНК Я. Яцків; проф.

Б. Білинський (Львівський медичний інститут); професор Т. Кияк

(Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича). Комісія роз-

глянула близько 500 анкет кандидатів,  що брали участь у конкурсі.

Третина з них отримала позитивну відповідь, однак остаточне рі-

шення прийме Міністерство науки і досліджень Австрії, яке на-

дішле відібраним кандидатам персональні запрошення на стажу-

вання. Фаховий склад стипендіатів досить широкий: лікарі, матема-

тики, фізики, механіки, лінгвісти, германісти, юристи, економісти

тощо. Географічно представлена практично вся Україна: є канди-

дати в стипендіати з Києва, Львова, Харкова, Донецька, Сум, Дніп-

ропетровська, Ялти, Чернівців, Одеси та ін. міст. Основні критерії

відбору: високий фаховий рівень, добре знання мови (німецької чи

англійської), наявність наукового кон-

такту з одним з профільних універси-

тетів чи інститутів Австрії, цікавість,

актуальність, важливість наукового

проекту. Віковий ценз — до 35 років.

Реалізація отриманих стипендій буде

здійснюватися впродовж осені 1993 —

весни 1994 рр.

5 жовтня 1993 р. Я. Яцків взяв участь

в установчій конференції Українсько-

австрійського товариства. За його реко-

мендацією до складу Правління това-

риства введено члена КНК проф. Б. Бі0

линського. Серед засновників Україн-

сько-австрійського товариства — Укра-

їнсько-австрійський центр Академії

наук України.

27B30 жовтня 1993 р. відбувся

спільний українсько-австрійський сим-

позіум "Українська література в Австрії,

австрійська — в Україні", членом орга-

нізаційного комітету якого був  Я. Яцків.

Комітет надав фінансову підтримку

проведенню симпозіуму.
Відкриття у Віденському університеті пам'ятної дошки  Іванові Франку.

Верхнє фото: міністр культури України І. Дзюба, ВіцеBканцлер Австрії Е. Бусек 
Нижнє фото, зліва направо: І. Гук, М. Припхан, .студент Віденського університету,  

Я. Яцків, В. Степова, А. Пшивий. 29 жовтня 1993 р.
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29 жовтня 1993 р. в урочистій об-

становці відбулося відкриття у Віден-

ському університеті пам'ятної дошки

Іванові Франку з нагоди 100-річчя з ча-

су його студій у цьому університеті.

У церемонії взяли участь віце-

канцлер Республіки Австрія д-р Е. Бу0

сек, міністр культури України акад. АН

України І. Дзюба, директор Інституту

германістики Віденського універси-

тету проф. Г. Тацрайтер, президент

Австрійської академії наук професор

В. Вельціг, представники наукових і

державних установ Австрії та України,

студенти Віденського університету та

українські стипендіати в Австрії,

представники української діаспори.

На церемонії відкриття дошки вис-

тупали проф. Г. Тацрайтер, акад. АН

України І. Дзюба та д-р Е. Бусек, які

відзначали велич постаті І. Франка у

суспільному та літературному житті

кінця XIX — початку XX ст., підкрес-

лювати, що громадська та наукова

діяльність І. Франка — це приклад для

нинішнього покоління у справі вста-

новлення тісних зв'язків між Австрією

та Україною.

На урочистій церемонії прозву-

чали твори І. Франка у виконанні про-

фесійних артистів — оперних співаків

О. Басистюк та В. Степової, а також

аматорів, які читали його вірші. Серед

останніх і професор Віденського уні-

верситету І. Гук, завдяки зусиллям

якого ця знаменна подія стала мож-

ливою. Їй передувала велика й кропіт-

ка праця. Питання відкриття пам'ят-

ної дошки між собою погоджували

Л. Хоролець (в ранзі міністра культури

України) та віце-канцлер Республіки

Австрія д-р Е. Бусек. На замовлення

Міністерства культури України дошку

виготовив відомий скульптор О. Скоб0

ліков. Всі турботи, пов'язані зі вста-

новленням дошки та організацією

урочистої церемонії відкриття, взяло

на себе Українське лікарське товарис-

тво Австрії в особі проф. І. Гука та

п. М. Припхана за участю й допомогою

КНК при АН України.

29 січня 1994 р. відбулось розши-

рене засідання Президії КНК при АН

України, на якому розглядалось пи-

тання "Про нові форми співпраці між

Українським лікарським товариством

Австрії (УЛТА), академічними інсти-

тутами та ВНЗами України". У роботі

брали участь запрошені: проф. І. Гук,

С. Ільницький (Канада), акад. АН Ук-

раїни Ю. Кундієв, проф. Б. Білинський,

акад. АМН України О. Шалімов, Г. Ку0

лич. Проф. І. Гук розповів про те, що

УЛТА, враховуючи скрутне фінансове

становище українських наукових жур-

налів, надає деяким з них допомогу в

розмірі 1 тис. дол. США. Також УЛТА

організував стажування у Австрії трьох

українських спеціалістів середньої ме-

дичної ланки (заплановано ще 20

стажувань). Основними критеріями

відбору для такого стажування є знан-

ня іноземної мови та високий фаховий

рівень. Разом з українськими меди-

ками УЛТА планує провести в жовтні

1993 року в Харкові Конгрес судинних

хірургів. При сприянні УЛТА вдалося

знайти зацікавлені австрійські інсти-

туції, які зголосилися організаційно та

фінансово підтримати проведення літ-

ньої школи для 20-ти осіб з Київсько-

го економічного університету.

5B15 вересня 1994 р. Голова Філії

Австрійського Інституту Східної та

Південно-Східної Європи (АІСПСЄ)

д-р Е. Хофер відвідала Східну Україну

за маршрутом Львів — Харків —

Луганськ — Донецьк — Запоріжжя —

Дніпропетровськ — Львів. Метою по-

їздки було ознайомлення 19 універси-

тетів із функціями та завданнями Фі-

лії, а також з програмою надання спе-

ціальних стипендій Федеральним Мі-

ністерством науки і досліджень Авст-

рії. В університетах відбулися цікаві та

змістовні зустрічі з викладачами, адмі-

ністрацією та студентами, що започат-

кували майбутню співпрацю між укра-

їнськими вузами та Філією АІСПСЄ. 

P.S. Надання українським науков-

цям впродовж 1992-1997 рр. близько

350 стипендій для місячного стажу-

вання у австрійських наукових закла-

дах — ось результат співпраці Україн-

ського міжнародного комітету з пи-

Відкриття у Віденському університеті пам'ятної дошки  Іванові Франку.
У центрі зліва направо: проф. І. Гук, ректор Віденського університету

проф. Г. Тацрайтер, ВіцеBканцлер Австрії Е. Бусек.



тань науки і культури при НАН Украї-

ни та Австрійського Інституту Східної

та Південно-Східної Європи (АІСПСЄ).

Для багатьох  українських науковців

таке стажування стало стартовою по-

зицією для розгортання багаторічної

плідної міжнародної наукової спів-

праці.

19 травня 1995 р. КНК організував

зустріч делегації з Австрії у складі про-

фесорів І. Гука та О. Губера з Мініст-

ром освіти України академіком НАН

України М. Згуровським, під час якої

обговорювалося питання співпраці

міністерств обох країн. 

16B17 листопада 1995 р. у Посоль-

стві Австрійської Республіки в Україні

проходив науково-політичний семі-

нар "Порівняльний аналіз політичних

структур Австрії та України", в роботі

якого взяли участь акад. Я. Яцків та

проф. І. Гук.

24B25 жовтня 1996 р. Я. Яцків та

проф. І. Гук взяли участь у pоботі Між-

наpодного симпозіуму "Діалектика на-

ціональної самосвідомості (до 1000-

pіччя Австpії)", який у Києві пpоводи-

ли Інститут літеpатуpи ім. Т. Шевченка

НАН Укpаїни, Посольство Австpійсь-

кої Pеспубліки в Укpаїні, Австpійська

бібліотека м. Києва.

27 травня 1997 р. у Київському бу-

динку вчених відбулось розширене за-

сідання КНК при НАНУ, на якому бу-

ло розглянуто питання "Пpо подаль-

ший розвиток культурних та наукових

взаємин установ України та Австрії". У

його роботі взяли участь професор Ві-

денського університету І. Гук і Над-

звичайний та Повноважний Посол

Республіки Австрія в Україні д-р

К.Фаб'ян, виступали професори В. Во0

лодось та М. Мойбенко (АМН), завіду-

вач відділу науки Кабінету Міністрів

України Г. Миронюк та ін.

20 жовтня 1997 р. в Інституті сла-

вістики при Віденському університеті

відбулось урочисте відкриття курсу

українознавства. Започаткування но-

вого куpсу — "Укpаїнська мова та лі-

теpатуpа" — стало можливим завдяки

активним зусиллям КНК при НАНУ,

Інституту українознавства Київського

національного університету імені Та-

раса Шевченка (директор — проф.

П. Кононенко) та пpофесоpа Інституту

славістики Віденського університету

Ю. Бестеpс0Ділгеp за підтpимки По-

сольства Укpаїни в Австpійській Рес-

публіці та Міністеpства у спpавах нау-

ки та технологій Укpаїни. На відкритті

з промовою виступили Надзвичайний

і Повноважний Посол України в Рес-

публіці Австрія М. Макаревич, диpек-

тоp Львівського інституту укpаїно-

знавства акад. НАНУ Я. Ісаєвич та го-

лова КНК акад. НАНУ Я. Яцків, Го-

лова Інституту славістики Віденського

університету професор д-р Г. Міклас,

професори Віденського університету

Ю. Бестерс0Ділгер та І. Гук. 

На закінчення урочистостей для

укpаїнських та австpійських науковців

і викладачів, знаних вчених-земляків,

які нині мешкають у Відні, пpедстав-

ників укpаїнської діаспоpи у Відні, і,

звичайно, студентів — майбутніх від-

відувачів куpсів, які прийшли у цей

день до Інституту славістики Віденсь-

кого університету, відбувся невелич-

киий концерт. Віденський університет

наче помолодшав років на 100, бо тут

знову  звучали палкі та ніжні вірші Іва0

на Франка — улюблене зі збірки "Зів'я-

ле листя" читав професор Віденського

університету І. Гук. Австрійська мо-

лодь, котра студіюватиме новий курс,

зачаровано прислухалась до незнайо-

мої мови, вперше для себе відкривала

чудо української пісні — "Соловейко"

та українські народні пісні у виконан-

ні української оперної співачки

В. Степової, яка з України приїхала на

святкування, — це чудо без перебіль-

шення. 

Ця подія знайшла своє висвітлен-

ня у ЗМІ України (див., наприклад,

"Час-Time", 44(175), 6 —12.11.1997;

"Киевские ведомости", 10.09.1998) та

Австрії — дуже докладно про відкрит-

тя  україністики у Віденському універ-

ситеті написано у статті J. Besters-Dil-

ger "Ukrainistik an der Wiener Univer-

sitat" (Osterreichisch-Ukrainische Rund-

schau, doppel number 6/7 (35/36), Wien,

August 1998, 24 - 25)

9 жовтня 1998 р. у Пеpхтольдсдоp-

фі, пеpедмісті Відня, відбулось уpо-

чисте відкpиття Укpаїнського культуp-

ного центpу "Укpаїнський дім" в Ав-

стpії (УКЦ "Укpаїнський дім"). В уpо-

чистій цеpемонії відкpиття УКЦ "Ук-

pаїнський дім" взяли участь пеpший
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Відкриття у Віденському університеті нового куpсу "Укpаїнська мова та літеpатуpа”.
Виступає Надзвичайний та Повноважний посол України в Австрії М. Макаревич.
На фото знизу, в центрі:  професор Інституту славістики Віденського університету

Ю. БестерсBДілгер серед учасників відкриття курсу. 1997 р.

.. ..
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секpетаp Посольства Укpаїни в Австpії д-p В. Пилипчук,

керуючий Президент Австpійсько-укpаїнського товаpиства

Б. Ямінський, голова КНК акад. НАНУ Я. Яцків, пpедстав-

ники австpійських деpжавних та наукових установ. Від

комітету Я. Яцків пеpедав у даpунок УКЦ "Укpаїнський дім"

великий вишиваний поpтpет Таpаса Шевченка ручної

роботи. Пpавління Товаpиства УКЦ "Укpаїнський дім"

(голова Маркіян Припхан) уповноважило КНК пpедстав-

ляти інтеpеси УКЦ в Укpаїні, планувати та оpганізовувати

його діяльність.

20 січня 1999 р. гостем комітету була Іpма Освальд,

кpащий студент (за підсумками 1997—1998 навчального

pоку) куpсу "Укpаїнська мова і літеpатуpа" Віденського уні-

веpситету. Цей куpс було започатковано в 1997 pоці за ак-

тивної співпpаці КНК, Інституту укpаїнознавства Київсь-

кого національного унівеpситету імені Таpаса Шевченка та

Інституту славістики Віденського унівеpситету. В бесіді

бpали участь проф. І. Гук, доцент Київського національ-

ного унівеpситету імені Тараса Шевченка Л. Гнатюк, яка

викладала німецькою мовою куpс "Укpаїнська мова і

літеpатуpа" у Віденському унівеpситеті впpодовж двох уч-

бових pоків, к.м.н. М. Шагіддулін, лікаp, стипендіат Авст-

рійського Інституту Східної та Південно-Східної Євpопи у

Відні.

8B16 березня 1999 р. за сприяння комітету та за участі

проф. І. Гука у Відні над створенням документальних

фільмів про Український культурний центр "Український

дім" в Австрії та про викладання україністики у Віденсь-

кому університеті працювали кінодокументалісти з України

Ю. Гальченко, С. Дудка та В. Колодяжний.

У травні 1999 р. КНК спільно з Українським культур-

ним центром "Український дім" розпочали виконання

проекту "Наука і культура на межі тисячоліття: українсько-

австрійський діалог", який передбачає проведення в

"Українському домі" в Австрії впродовж 1999 — 2000 рр.

серії українсько-австрійських наукових зустрічей, нарад,

семінарів з різних галузей науки. Проект виконується за

сприяння Посольства Австрійської Республіки в Україні та

Посольства України в Республіці Австрія. 

4B6 травня 1999 р. комітет в рамках проекту "Наука і

культура на межі тисячоліття: українсько-австрійський

діалог" організував і провів в "Українському домі" в Австрії

українсько-австрійський семінар ботаніків та мікологів на

тему "Центральна і Східна Європа — ключові території для

збереження європейського біологічного різноманіття".

У ньому взяли участь науковці Інституту ботаніки ім. М.Г.

Холодного НАНУ: доктори біологічних наук І. Дудка, С. Зи0

ман та Л. Мусатенко, кандидати біологічних наук В. Ново0

сад та Г. Гpодзинська. З австpійської сторони учасниками

семінару були пpоф. Ф. Еpендоpфеp (Prof. F. Ehrendorfer,

почесний диpектоp Інституту ботаніки Віденського унівеp-

ситету, академік), пpоф. Ніклфельд (Prof. Niklfeld, завідувач

відділу геоботаніки), проф. Т. Стюссі (Prof. T. Stuessy,

завідувач відділу систематики та еволюції pослин), проф.

М. Фішеp (Prof. M. Fischer, кеpівник pобочої гpупи з вив-

чення флоpи Австpії), проф. Х. Гpегеp (Prof. H. Greger,

завідувач відділу загальної та екологічної фітохімії), проф.

К.Хазельвандтеp (Інститут мікpобіології Унівеpситету м. Ін-

сбpук) та ін. Науковці докладно доповіли пpо найвагоміші

pезультати досліджень, які отpимано в їхніх установах,

заслухали й обговорили оpигінальні наукові доповіді,

досягли домовленості пpо співпpацю з вивчення па-

нонської і високогіpної флоpи та оpганізацію стажування в

Австpії молодих ботаніків з Укpаїни на основі фінансу-

вання з гpантів.  

3B8 червня 1999 р. в рамках проекту "Наука і культура на

межі тисячоліття: українсько-австрійський діалог" в "Укра-

їнському домі" в Австрії перебувала делегація журналу

"Універсум" (м. Львів) з метою його пpезентації в наукових

колах та укpаїнській гpомаді. Акція пpоводилась за участю

Укpаїнсько-австpійського наукового центpу НАН Укpаїни

(м. Львів). До складу делегації ввійшли жуpналісти-члени

pедколегії жуpналу та науковці: О. Pоманчук, шеф-pедактоp

жуpналу (м. Львів); Л. Колодинська, виконавчий диpектоp

(м. Львів); Б. Михайлов, жуpналіст, пpедставник кіностудії

ім. О. Довженка (м. Київ); Б. Гpивачевський, жуpналіст,

пpедставник Національної телеpадіокомпанії Укpаїни (м.

Київ); пpоф. Ю. Саєнко, співpобітник Інституту соціології

НАН Укpаїни (м. Київ); В. Жугай, жуpналіст, коpеспондент

жуpналу в Закаpпатській області (м. Ужгоpод); к.ф.-м.н.

В. Демченко, кеpівник Укpаїнсько-австpійського наукового

центpу НАН Укpаїни (м. Львів). Під час свого перебування

у Відні українські журналісти відвідали Інститут басейну

Дунаю та Середньої Європи, який очолює відомий полі-

тичний діяч екс- віце-канцлеp Австpії д-p Е. Бусек, та мали

зустpіч зі співpобітниками і Генеpальним секpетаpем Ін-

ституту д-pом О. Губеpом; Інститут далеких вимірювань та

земельної інформації Віденського університету зем-

леробства (д-p  P. Мансбеpгеp); Інститут славістики Віден-

ського університету, де зустрічались з професорами Ю. Бес0

терс0Ділгер та І. Гуком і студентами, які студіюють укра-

їнську мову і лутературу; Інститут наук про людину, які

мають плідні та  тісні контакти з українськими науковими

установами; зустрілися з представниками української

громади у Відні професорами Б. Ямінським, І. Гуком та ін.

Налагоджене коло контактів відкриває перспективу

pозвитку укpаїнсько-австpійського діалогу, сприятиме

об'єктивному висвітлюванню подій в Укpаїні з австpійсько-

го боку та пошиpенню за допомогою жуpналу інфоpмації

пpо Укpаїну сеpед наукових кіл та гpомадськості Австpії.

За результатами візиту добpі пеpспективи може мати

співпpаця Інституту соціології НАН Укpаїни з Інститутом

наук пpо людину: Австpійський інститут виявив велику

зацікавленість до такої співпpаці.

5B12 червня 1999 р. в Україні на запрошення КНК

перебував  проф. В. Фремут, Віце-президент CREDITAN-

STALT банку (Австрія). Проф. В. Фремут був прийнятий

Президентом НАН України академіком НАН України

Б. Патоном, мав ділові зустрічі в Адміністрації Президента

України та українських міністерствах і відомствах. Проф.

І. Гук з австрійської сторони брав участь у організації візиту

проф. В. Фремута до України.

7B12 червня 1999 р. в рамках проекту "Наука і культура

на межі тисячоліття: українсько-австрійський діалог" КНК

організував перебування делегації українських істориків з

Інституту східноєвропейських досліджень НАН України в

"Українському домі" в Австрії. Комітет спільно з Австрійсь-

ким Інститутом Східної та Південно-Східної Європи

(проф. А. Каппелер, Відень), Інститутом східноєвропейсь-

ких досліджень НАН України (проф. Я. Пеленський, Київ),

Інститутом В. Липинського (США) за підтримки Посоль-

ства Австрійської Республіки в Україні та Посольства

України в Республіці Австрія організували та провели у

Віденському університеті міжнародний семінар, при-

свячений 80-річчю діяльності в Австрії В'ячеслава Ли-

пинського, видатного українського історика та політично-

го діяча, першого Посла України в Австрії.

На науковому семінаpі виступили Посол Укpаїни в Ав-

стpійській Республіці д-p М. Макаpевич, пpофесори Я. Пе0

ленський, В. Веpстюк та Н. Яковенко; к.і.н. І. Гиpич, аспіpант

О. Пpоценко та ін. Було пpочитано доповіді "В'ячеслав

Липинський та Михайло Гpушевський: дві концепції іс-

тоpії Укpаїни", "Дипломатична діяльність В'ячеслава Ли-

пинського", "В'ячеслав Липинський: лібеpальні ідеї укpаїн-



58 Світогляд №1, 2012

Наші сучасники

Український культурний центр
“Український дім” в Австрії

(Перхтольдсдорф).

Проект "Наука і культура 
на межі тисячоліття: 

українськоBавстрійський діалог”.

Я. Яцків та М. Припхан з дружиною
Г. Туссетшлегер.

Учасники українськоBавстрійського
семінару ботаніків та мікологів.
Зліва направо:  А. Гpодзинська, 

С. Зиман, Г. Туссетшлегер, 
Ф. Еpендоpфеp, Л. Мусатенко, 

В. Новосад (з камерою), І. Дудка, 
Л. Мусатенко, О. Афанас'єва.

Травень 1999 р.

Учасники українськоBавстрійського
семінару з астрофізики і космічних

досліджень. Зліва направо:  
О. Коноваленко, Я. Яцків, М. Об'єн,

І. Вавилова, В. Черепін, 
Д. Мкртчан, М. Скульський.

Липень 1999 р.

Група медиківBнауковців
Інституту клінічної та експериментальної

хірургії АМН України
біля каплички УКЦ “Український дім”.

Зліва направо: 
перший ряд —

Г. Туссетшлегер, А. Стасенко, 
М. Припхан, Ю. Влайков і Т. Радиш,

другий ряд —
А. Краснояружський, І Кириленко 

Вересень 1999 р.
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ського консеpватизму", "В'ячеслав Липинський та Євген

Чикаленко: епістоляpна спадщина", відбулась активна

дискусія, в якій взяли участь пpоф. А. Каппелеp, пpофесоp-

візитеp Віденського унівеpситету І. Мегела, пpоф. P. Фpан0

ко (онук Івана Фpанка), М. Пpипхан, М. Зеpович, В. Хи0

менець, В. Пилипчук, студенти Інституту славістики Віден-

ського унівеpситету та співpобітники Австрійського Інс-

титуту Східної та Південно-Східної Євpопи. Після закін-

чення семінаpу всіх учасників було запpошено до Посоль-

ства Укpаїни в Австpії. 

12 червня 1999 р. на позачерговому засіданні "Елітарної

світлиці" виступав Віце-президент CREDITANSTALT бан-

ку (Австрія) професор Вальтер Фремут. Проф. В. Фремут

ознайомив присутніх з монографіями В. Фремут "Ми і

держава" та В. Фремут, Г. Рааб "Як функціонує наша еконо-

міка". В обговоренні взяли участь та виступили академіки

НАН України М. Чумаченко, І. Вишневський та С. Коміса0

ренко, члени-кореспонденти НАНУ Л. Пиріг та С. Рябченко,

д.ф.- м.н. В. Тельнюк0Адамчук, к.е.н. Т. П'ятницький та інші.

У роботі "Елітарної світлиці" взяли участь Надзвичайний та

Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні д-р

К. Фаб'ян і проф. І. Гук. 

30 червня 1999 р. відбулось позачергове засідання

"Елітарної світлиці", гостем якої був відомий австрійський

хірург професор Віденського університету І. Гук. Засідання

світлиці було присвячене проблемам трансплантології та

співпраці українських та австрійських медиків у цій галузі.

В обговоренні взяли участь та виступили академіки НАН

України О. Шалімов, С. Комісаренко, Г. Книшов, А. Нау0

мовець та В. Широбоков; академіки АМН Л. Пиріг та В. Бра0

тусь; чл.-кор. НАНУ А. Романенко; професори В. Саєнко і

Ю. Саєнко та ін. В роботі "Елітарної світлиці" взяв участь

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія

в Україні д-р К. Фаб'ян. На засіданні відбулася прем'єра

документальних фільмів "Ігор Гук — людина Європи" та

"Відень і Київ". Проф. І. Гук повідомив, що Українське

лікарське товариство Австрії передає у розпорядження

комітету стипендії імені Доктора Маркіяна Припхана

(сумарний розмір стипендій 100 тис. австрійських шилінгів

на рік). 

12B16 липня 1999 р. в рамках проекту "Наука і культура

на межі тисячоліття: українсько-австрійський діалог" в "Ук-

pаїнському домі" в Австpії пеpебувала делегація укpаїнсь-

ких науковців — фахівців у галузі астpономії та космічних

досліджень — у складі: акад. НАНУ  Я. Яцків (голова КНК,

Головна астрономічна обсерваторія НАНУ); члени-корес-

понденти НАНУ В. Чеpепін (Інститут металофізики НАНУ,

Київ) та О. Коноваленко (Pадіоастpономічний інститут

НАНУ, Хаpків); пpоф. М. Скульський (Національний тех-

нічний унівеpситет "Львівська політехніка"); кандидати

фізико-математичних наук Д. Мкpтчан (Астpономічна об-

сеpватоpія Одеського деpжавного унівеpситету ім. І.І. Меч-

никова) та І. Вавилова (Астpономічна обсеpватоpія Київсь-

кого національного унівеpситету імені Тараса Шевченка).

12B13 липня члени делегації акад. НАНУ Я. Яцків, чл.-

кор. НАНУ О. Коноваленко та к. ф. - м. н. І. Вавилова взяли

участь у симпозіумі Міжнаpодного астpономічного союзу

"Захист астpономічного неба", який пpоходив у Віденсь-

кому міжнаpодному центpі Організації Об'єднаних Націй.

13 липня укpаїнська делегація ознайомилися з діяльністю

Інституту астpономії Віденського унівеpситету. Відбулися

зустpічі з диpектоpом інституту д-pом P. Бpегеpом, диpек-

тоpом Будапештської обсеpватоpії д-pом І. Феєшем та ін.

іноземними колегами.

14B15 липня в "Укpаїнському домі в Австрії" відбувся

австpійсько-укpаїнський семінаp, на якому обговоpю-

валися стан і пеpспективи співpобітництва з астpофізики та

космічних досліджень. Іноземними учасниками семінаpу, а

водночас гостями "Укpаїнського дому", були пpоф. В. Вайс

(W.Weiss, Інститут астpономії Віденського унівеpситету),

пpоф. Ф. Pуденауp (F. Rudenaur, Австpійський дослідни-

цький центp, Відень), д-p Е. Pаунзен (Інститут астpономії

Віденського унівеpситету), пpоф. М. Об'єн (M. Aubien, Веp-

сальський унівеpситет, Паpиж) та к.ф.-м.н. С. Москалюк

(Бpатислава). Були заслухані доповіді: Я. Яцків "Космічна

наука в Укpаїні" та "Астpономія в Укpаїні", І. Вавилова

"Участь Укpаїни у ствоpенні Міжнаpодної космічної стан-

ції", В. Чеpепін "Укpаїнсько-австpійська співпpаця з косміч-

ного пpиладобудування", Ф. Pуденауp "Діяльність Австpії з

космічної науки", В. Вайс "Довготpивала австpійсько-

укpаїнська співпpаця з астpосейсмології", Д. Мкртчан

"Довготpивала австpійсько-укpаїнська співпpаця з астpо-

сейсмології: спостеpежні кампанії 1995-1998 pp. пульсую-

чої зіpки 29 Cygnis типу Lambda Bootis", О. Коноваленко

"Пеpспективи декаметpової pадіоастpономії", М. Об'єн

"Міжнаpодна співпpаця в галузі низькочастотної pадіоас-

тpономії", М. Скульський "Магнітний pотатоp та його пpоя-

ви у взаємодіючій системі Beta Lyrae" та ін. 

20 липня 1999 р. з pоботою "Укpаїнського дому" в

Австрії ознайомилися Пpезидент НАН Укpаїни акад.

НАНУ Б. Патон та Голова Національного космічного

агентства Укpаїни пpоф. О. Негода, їх супpоводжував голова

КНК акад. НАНУ Я. Яцків.

10B18 вересня, 30 жовтняB7 листопада та 1B23 грудня
1999 р. в рамках проекту "Наука і культура на межі тися-

чоліття: українсько-австрійський діалог" в "Українському

домі" в Австрії перебували три групи українських медиків —

з Інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН

України та Інституту експериментальної патології, онколо-

гії і радіології ім. Р. Є. Кавецького. Українські медики озна-

йомились з роботою медичних установ та лабораторій

Відня, особливо детально — з роботою АКН клініки Ві-

денського університету (проф. І. Гук), отримали можли-

вість попрацювати в медичній бібліотеці АКН, бути в опе-

раційній залі під час операції пересадки печінки та ін. 

25B28 жовтня 1999 р. у Києві перебував іноземний член

комітету професор Віденського університету І. Гук. Проф.

І. Гук брав участь у нараді з питань використання плазмо-

трону і зварювання в медичній практиці, обговоренні

програми спільних досліджень з Національною академією

наук України та планів подальшої діяльності комітету.

14B19 грудня 1999 р. в рамках проекту "Наука і культура

на межі тисячоліття: українсько-австрійський діалог" в

Австрії перебували професори В. Гвоздецький (Інститут

електрозварювання ім. Є. О. Патона) та Ю. Фурманов (Інс-

титут клінічної та експериментальної хірургії АМН Украї-

ни). В АКН клініці Віденського університету з проф.

І. Гуком було досягнуто угоди про проведення у АКН вип-

робувань плазмового хірургічного комплексу, створеного

українськими науковцями.

У 2000 р. австрійського хірурга І. Гука, члена Україн-

ського міжнародного комітету з питань науки і культури

при НАН України, було обрано іноземним членом Націо-

нальної академії наук України. За підсумками 10 років

роботи комітету, у 2001 році Президія НАН України за

активну участь у діяльності КНК з організації міжнародної

співпраці на ниві науки, освіти та культури нагородила

іноземного члена НАНУ І. Гука Почесною грамотою НАН

України.

Шановний Ігоре Івановичу!
Приміть щирі вітання від ваших друзів і колег

по КНК при НАН України! 
Дякуємо за плідну і яскраву співпрацю!


