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ДО 165-ЛІТТЯ З дня
НАРОДЖЕННЯ ІВАНА ПУЛЮЯ

У січні 2010 року під час перебу
вання у Відні ректор університету Пе
тро Ясній зустрівся із внуком Івана Пу- 
люя Петером Пулюєм, якому передав 
запрошення на святкування 50-річчя 
Тернопільського національного тех
нічного університету і 165-річчя з дня 
народження Івана Пулюя.

Керівники департаментів Віден
ського університету доктор Т. Ан- 
толовська та Т. Майзель передали 
П. Яснію копії матеріалів про роки на
вчання і роботи І. Пулюя у Віденсько
му університеті та про захист доктор
ської роботи І. Франка. У подарунок 
Віденському університету 
передано ряд паперових 
і електронних видань про 
Івана Пулюя.

2 лютого в університе
ті відбулися урочисті захо
ди, присвячені 165-літтю з 
дня народження Івана Пу
люя, видатного українсько
го вченого, громадського 
та культурного діяча, ім'я 
якого має наш навчальний 
заклад.

Розпочалося дійство це
ремонією покладання кві
тів до погруддя Івана Пу
люя, встановленого у фойє 
головного корпусу універ
ситету. Адміністрація, ви
кладачі, студенти та чис
ленні гості зібралися, щоб 
віддати шану світлій пам'яті 
й творчому генієві нашого 
земляка, який так багато 
зробив для розвитку укра
їнської науки та культури.

Із привітальним словом до при
сутніх звернулися ректор університе
ту професор Петро Ясній, перший за
ступник голови Тернопільської обл
держадміністрації Андрій Фліссак, 
аташе з питань науки та освіти По
сольства Республіки Австрії в Україні 
Андреас Веннінґер.

Пізніше відбулося відкриття му
зею університету, обряд освячення 
приміщення. Керівник апарату Тер
нопільської обласної ради Ігор Дуле
ба подарував для музею книгу, в якій 
відображено історію нашого краю, 
а директор Тернопільського облас

ного архіву Богдан Хаварівський — 
конверти й марки із зображенням 
Івана Пулюя та ксерокопії публікацій 
про нього. Присутні ознайомились 
із раритетним виданням Біблії укра
їнською мовою, позначки на полях 
якої, як вважають науковці, зробив 
Іван Пулюй, котрий був одним із пе
рекладачів Святого Письма. Експо
зиція музею поповнилася портретом 
Івана Пулюя та книгою про його сина 
Олександра, які подарував доцент 
Михайло Петрик.

Під час урочистої академії відбу
лася презентація пам'ятної монети,
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присвяченої Іванові Пулюю, яку На
ціональний банк України, продовжу
ючи серію «Видатні особистості Укра
їни», ввів в обіг з нагоди відзначення 
165-річчя від дня наро
дження видатного вче
ного.

Срібну пам'ятну мо
нету випущено номіна
лом 5 гривень, на ре
версі зображено порт
рет Івана Пулюя та його 
вислів: «...Нема більшо
го гонору для інтелі
гентного чоловіка, як 
берегти свою і націо
нальну честь та без на
городи вірно працюва
ти для добра свого на
роду, щоб забезпечити 
йому кращу долю».

На урочистій ака
демії прозвучали до
повіді професора Ва
силя Шендеровського 
та доцента Олександра 
Рокіцького, у яких на
уковці висвітлили чи
мало цікавих фактів з 
життя та діяльності Іва
на Пулюя.

Директор науково- 
технічної бібліотеки Га
лина Онисько розповіла про рари
тетні документи, що надійшли з ар
хіву Віденського університету (Ав
стрія). Це — копії особової картки 
студента Івана Пулюя, в якій уписа
но предмети, котрі вивчав видат
ний українець, та викладачів, що 
їх читали, копи листів ученого та 
його дисер-тації «Залежність вну
трішнього тертя газів від темпера
тури», котру науковець захистив 
4 травня 1876 року, здобувши сту
пінь доктора філософії. Завідувач 
інформаційно-бібліографічного

відділу Тернопільської обласної уні
версальної наукової бібліотеки Ла
риса Оленич представила присут
нім бібліографічний покажчик тво-

рів Івана Пу
люя, який ста
не у нагоді 
кожному, хто 
цікавитьсядо- 
робком уче
ного. Цікавою 

була розповідь голови Гримайлів- 
ської селищної ради Ольги Приймак 
про те, як її односельці вшановують 
пам'ять видатного земляка, передаю
чи її з покоління у покоління.

Учасники академії оглянули ко
лекцію марок із портретом Івана Пу
люя, яку зібрав голова Тернопіль
ської обласної організації філателіс
тів Валерій Матвєєв.




