В пошуках істини
«Людині дано незмірно більше –
розум і здатність творити»
В. Антофійчук
В усі часи знаходилися люди, які зневажали книги, спалювали їх на
вогнищі, викидали на звалище і говорили, що це непотріб. Казали, що
читання – це марнування часу. А коли з’явились радіо та телебачення, а в
теперішній час – комп’ютер, тим паче склалась думка, що книгу можна
замінити.
Але, постає питання, чи можна виховати духовно та культурно
повноцінне покоління, якщо звертатися тільки до засобів масової інформації
та Інтернету? Чи може дитина отримати повноцінний розвиток не читаючи
книг?
Обговорити з читачами ці
нагальні питання до Чернівецької
обласної бібліотеки для дітей
завітав
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доктор
філологічних наук, завідувач
кафедри української літератури
Чернівецького
національного
університету ім. Ю. Федьковича
Володимир Іванович Антофійчук.
Зустріч з ним відбулася у
формі
«виїзного
засідання
кафедри». Учасниками були: учні 9-го та 11-го класу ЗОШ № 2 (під
керівництвом шкільного бібліотекаря, вчителя української мови Смольського
А. М.), студенти-практиканти 4-го та 5-го курсів філософського-теологічного
факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича та фахівці Чернівецької обласної
бібліотеки для дітей.
На «засідання» виносились два питання – «Міжнародний день рідної
мови» і «Роль книги та читання в житті Володимира Антофійчука:
регіональний проект «Буковина читає дітям»».
Проект «Буковина читає дітям» на теренах буковинського краю був
презентований у 2011 році, у Міжнародний день дитячої книги (2 квітня).
Робота його спрямована на відродження традицій читання у родинному колі,
на розвиток та формування читацьких інтересів, зацікавленість дітей у
користуванні друкованою книгою. Вже багато відомих буковинців прийняли

участь у проекті та поділились з читачами-дітьми своїми спогадами та
враженнями про першу прочитану книгу або героя, які вплинули на життєвий
вибір: письменниця Віра Китайгородська, поет Віталій Демченко, депутат
обласної ради Михайло Павлюк, художниця Раїса Рязанова, директор
обласного академічного музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської
Юрій Марчак, краєзнавець Мірча Мінтенко, спортсмени Лідія Січенікова та
Михайло Косташ, кандидат історичних наук Оксана Гнатчук, диктор радіо
Марія Андронік, поет, політолог Мар’ян Лазарук, мистецька родина
Денисових, поетеса Олена Логінова, наукові співробітники музеїв – Євдокія
Антонюк-Гаврищук та Віталій Савчук та інші.
Професор В. І. Антофійчук також
став учасником регіонального проекту.
Своїми роздумами з приводу впливу книги
на життя людини він поділився з
присутніми на «засіданні».
Книга для пана Антофійчука – це
«життя і велика праця. На Україні мають
друкувати більше книг українською
мовою».
За родом своєї діяльності, як
науковець, літературознавець
він
є
учасником
багатьох
міжнародних
конференцій, тому має змогу бачити
відношення людей до своєї мови,
літератури, держави, як народ цінує свою самобутність, традиції. «Нам,
українцям, - як сказав професор, - потрібно шанувати себе, рідну мову,
державу. Нас не будуть шанувати в світі, як ми не будемо шанувати себе…».
В. Антофійчук є викладачем, почесним доктором Сучавського
університету «Штефан чел Маре». Молодь Румунії, на його думку, дуже
трепетно відносяться до мови, культури, народної румунської музики.
Поважають своє.
Відео-презентація «Володимир Антофійчук: в пошуках істини», дала
змогу присутнім на заході більше дізнатися про життя та творчість
Володимира Івановича.
Володимир Іванович Антофійчук народився 13 січня 1955 р. в селі
Латківці Борщівського району Тернопільської області. У 1977 році закінчив
філологічний факультет Чернівецького державного університету. Працював
учителем у школі с. Шупарка (1977–1978). Від 1978 - в Чернівецькому

університеті: асистент, доцент (1994–2002), професор кафедри української
літератури.
Праця професора поцінована званням відмінника освіти України
(1998), обласною освітянською премією імені Омеляна Поповича (2003),
знаком "За наукові досягнення" (2010), премією імені Івана Бажанського
(2011), міжнародною премією імені Ольги Кобилянської (2015), грамотами
Міністерства освіти і науки України, Чернівецької обласної адміністрації.
Член Національної спілки письменників України (2014) та Національної
спілки журналістів України (2011). Нагороджений медаллю "Будівничий
України" Всеукраїнського Товариства Просвіта імені Т. Г. Шевченка (2013).
У науковому доробку Володимира Антофійчука понад двісті праць.
Студенти знають Володимира Івановича як автора підручника "Нова
українська література. Кінець XVIII - перші десятиріччя ХІХ століття". Член
редколегії наукових збірників "Біблія і культура", "Слов'янська філологія",
"Слово і текст". Як редактор, упорядкував та підготував до друку зібрання
творів Ольги Кобилянської, книг: Івана Кідещука "Клич висот", Дениса
Онищука "На шляху життя" та "Спомини", Сільвестра Яричевського "Поет
любові і протесту", Cковороди Григорія "Сад божественних пісень"
(румунською мовою) та інших. Є упорядником та автором вступної статті
антології української літературної молитви "Святі чуття, закладені в
молитву" (у 2 кн). Опублікував термінологічний словник «Культурологія»
(2002; 2007). Є автором багатьох наукових монографій: «Євангельські образи
в українській літературі ХХ століття», «Образ Іуди Іскаріота в українській
літературі» та інші.
Життєва позиція В. Антофійчука: "Поза працею - теж праця. Людині
дано незмірно більше - розум і здатність творити. Тож хай ця творчість буде
гідною людини!"
На пошану професора видано збірник наукових публікацій
літературознавців України, Польщі та Румунії «У пошуках істини» (2015).
Указом Президента України році до Дня Соборності у 2015 йому було
присуджено високе звання «Заслужений працівник освіти України».
Володимир Іванович – талановитий педагог, виховує студентів
справжніми людьми, досяг значних успіхів у житті.
Але перед читачами Чернівецької обласної бібліотеки для дітей
відкрився інший світ професора – світ його дитинства. Світ – де Володядитина любив кататися на велосипеді, відвідувати уроки, які вела улюблена
вчителька Марія Михайлівна, коли старший брат читав йому книгу
Чуковського «Муха-Цокотуха» українською мовою.

Книга супроводжувала Володимира Антофійчука змалку. В пошуках
потрібної книги хлопчик Володя міг, навіть, об’їхати велосипедом три
сільські бібліотеки. В його родині дуже любили вечорами збиратися:
приходили родичі, друзі спілкувалися, розповідали біблійні історії. Біблія –
одна з наймудріших і найцінніших книг. «В ній, - як сказав професор, багато істин людських. Вона багато чому вчить». Його батьки мріяли, щоб
він отримав вищу освіту знайшов свій шлях у житті.
В дитинстві одними з найулюбленіших книг були - казки Братів Грімм,
роман « Робінзон Крузо» Д. Дефо. У самого науковця дуже велика особиста
бібліотека, яку він збирав багато років. Надзвичайно захоплюється
бібліотекою А. М. Добрянського, яка налічує понад 30 тисяч книг.
Володимир Іванович виклав присутнім на заході свою думку щодо Інтернету.
«Не можна довіряти всьому, що там викладається. Є багато помилок і
недостовірної інформації. Електронний варіант не замінить паперового
варіанту книги ».
Фонди дитячої бібліотеки постійно поповнюються подарунковими
виданнями від пана професора.
Частина цих видань представлена на книжкових виставках «Книга в
моєму житті» та «Мова у серці народу».

Наприкінці зустрічі Антофійчук зачитав «Молитву за рідну мову»
Юрія Шкрумеляка та побажав присутнім: «Хай до всіх приходить успіх!».
Тетяна Дудчак, головний бібліотекар
Чернівецької обласної бібліотеки для дітей

