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«Ровесники незалежності»: у книгозбірні завершився 

пізнавальний проєкт 

 

У рамках проекту відбулося шість зустрічей з відомими тернополянами 

– ровесниками незалежності: учасниками бойових дій, літераторами, діячами 

культури, волонтерами, лідерами громадської думки. 

Відвідувачі бібліотеки мали можливість наживо поспілкуватися з 

Миколою Казюком – начальником відділу Міністерства у справах ветеранів у 

Тернопільській області, учасником бойових дій, ветераном російсько-

української війни, головою консультативної Ради учасників бойових дій та 

членів родини загиблих героїв при Тернопільській ОДА. 

Жити для інших, поспішати на допомогу – таке життєве кредо 

Христини Феціци – волонтерки, громадської діячки й депутатки 

Тернопільської міської ради. Вона належить до людей, які повсякчас 

випромінюють тепло та світло, дарують іншим радість і добро, співчувають, 

співпереживають, обнадіюють, допомагають. 

Героєм третьої зустрічі став Юрій Матевощук – поет, перекладач, 

директор Лановецької МКУ «Музей Івана Марчука», керівник культурного 

центру Єловицьких в місті Ланівці, керівник і програмний директор 

«Мистецького Фестивалю «Ї», програмний директор та ведучий 

кінофестивалю «FilmWave», координатор подій у «Книгарні «Є» у 

Тернополі, координатор і ведучий сцени «Amphitheatre» на фестивалі «Файне 

місто». Юрій емоційно розповів про те, з яким настроєм зустрічає 3-0річчя 

незалежності України, про свою активну життєву позицію, про творчі 

здобутки, стан сучасної української літератури та про те, як зробити 

українську книгу «видимою» у світі. 



Про акторську професію, сучасну кіноіндустрію в Україні та про те, що 

означає бути ровесником сильної і незалежної держави, говорили з 

Олександром Назарчуком – актором театру та кіно, ведучим телеканалу TV-4 

та автором телепрограм. 

Яка вона, сучасна українська освіта та наука? Про це спілкувалися з 

кандидатом технічних наук, науковцем, викладачем кафедри комп'ютерних 

наук ТНПУ ім. В. Гнатюка, громадським діячем, волонтером, одним із 

засновників Центру науки Тернополя, співавтором книги у форматі 3D 

«Небесна сотня: історія нескорених. Жива історія героїв» Андрієм 

Пальчиком. 

Завершила цикл зустрічей, приурочених 30-річчю незалежності 

України, Олександра Ніздрань-Федорович – кандидатка психологічних наук, 

доцента кафедри клінічної психології Українського католицького 

університету, психологиня та психотерапевтка, тренерка ППТ, пластунка. 

Проєкт «Ровесники незалежності» підтвердив, що герої наших 

зустрічей, попри молодий вік, вже мають цілком сформовані погляди на 

життя, значні історії успіху. Вони – нове покоління українців. 


