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КУЛТУРНО-СПОЛОЧЕНЬСКЫЙ МІСЯЧНИК РУСИНІВ СР

Што указало оцїнїня проєктів за 2015 рік 
в одношіню ку проєктам на 2016 рік?

Кібы сьме зробили на засїданю Округлого стола Русинів Словеньска оцїнїня 
проєктів восени 2015, так бы ся нам указало, якы проєкты маме у 2016 роцї 
підпорити в повній мірї, а котры не підпорити нияк. Є невыгнутне, жебы 
сьме в роцї 2016 хоць лем одкрыли історічный вызнам пріорітного проєкту, а 
в другім рядї научно-выховный момент проєкту. То ся тыкать главнї членів 
одборной комісії, котра буде схвалёвати проєкты. Снажме ся, жебы тото 
наше ваджіня ся о пріорітах на 2016 рік холем кус вызерало сполоченьскы 
хосенне. Список схваленых проєктів за рік 2015 указав, же в одборній 
комісії підцїнёвали научно-выховну роботу Інштітуту русиньского 
языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові і історічный вызнам 
Народных новинок і часопису Русин. Надміру їм знижовали штатну 
фінанчну підпору і тым ся довгодобо шкодило розвою русинской 
наукы і довгодобо ся деформовав історічный приступ ку русиньскому 
на род ному возроджіню за помочі русиньской пресы. З такым лаіцькым 
і шкодливым приступом ку оцїнїню вызнаму русиньскых проєктів треба уж 
скінчіти. Членів одборной комісії проєтків треба каждорочнї школити. З 
того, што є уж зроблене в оцїнїню проєктів за рік 2015, уведу холем харак-
терістіку вызнаму дакотрых пріорітных проєктів. Пропоную в 2016 роцї в 
повній мірї схвалити проєкты, з котрых буде научно-выховный хосен главнї 
про русиньскы класы і русиньскый язык. Класы русиньского языка, котры 
сьме уж мали, ся нам розпали. А чом? Лем зато, бо з главного проєкту на їх 
підпору – Змаганя в декламації поезії і прозы в русиньскім языку, была 
вышмарена часть, котра акцентовала на перепоїня зо школов, школьскыма 
просторами, контактом з дирекціов школы, родічами... З проєкту выпали 
презентачны годины русиньского языка і педаґоґічны порады з учітелями 
русиньского языка. Тот едукачный проєкт быв выпрацованый у Свіднику за 
сполупрацы методічного оддїлїіня одбору школства Окресного уряду і першы 
два рокы ся реалізовав у Свіднику. Уж на другый рік сьме мали 6 класів русинь-
ского языка. То быв успіх. Потім реалізація проєкту перешла до Пряшова на 
Русиньску оброду на Словеньску. Направу сучасного ставу віджу в тім, же од 
2017 року реалізацію проєкту запропонуєме дати знову до учітельскых рук, 
може, до справы Колысочкы, котра є зложена з учітелїв русинского языка. 
Треба все мати на памяти, же найвекшу цїну про културного Русина 
має споминаный Інштітут русиньского языка і основна школа, де ся 
учіть русиньскый язык. А зато їх школьско-выховны актівіты мають 
быти в центрї позорности членів одборной комісії проєктів.   Кідь не 
хочеме ся стати новодобыма барбарами, так треба фінанчно підпо-
рити Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 
в Пряшові і русиньскы вечернї школы Колысочкы в повній мірї, без 
обмеджіня жаданых фінанцій. Добры школы, в котрых мож здобыти 
якостну освіту, позад здравя, є тото найцїннїше, што можеме одовздати 
нашому потомству. Вызнам з історічного, выховного, правного і народ-
ностно-політічного погляду собі заслугує проєкт Фестівалу културы 
Русинів у Свіднику. Снажме ся охранити тот фестівал, жебы зістав 
самостатный, жебы нас не пхали до підруча із „Союзом Русинів-Україн-
ців Словаччини‟, жебы не зробили з фестівалу і з нас Русинів-Українцїв, 
бо така є теперь охота у нашых панів з Пряшівского высшого тері-
торіалного цїлку, але ай Уряду влады СР, выбору про народностны 
меншыны. Подробнїше о тім буде в аналізї проєктів. На селах успішны 
фестівалы пропоную робити подля прикладу штруктуры проєкту Мартіна 
Караша про Камюнку, має в проєктї закомпонованый правилный выховный 
момент. Русиньскій одборній комісії в 2016 роцї пропоную задумати ся 
над історічнов цїнов Народных новинок і часопису Русин про історію 
третёй волны русиньского народного возроджіня на Словеньску і у 
світї. Пропоную підпорити Народны новинкы і часопис Русин повнов 
сумов, бо тоту історічно вызнамну пресу буде нам треба просадити, 
як світову пресу. Подробно о тім уведу аж в оцїнїню проєктів за 2015 рік. 
Часопис Голос Русина выдавать Світова рада Русинів. Якы то новинкы? 
Коли выникли і з якым цїлём? Не знаме. Про нас і про світову русиньску 
жур на лістіку і історію Русинів мають історічну цїну Народны новинкы 
і Русин. Они были в зачатках возродного процесу Русинів, а суть 
до днесь. Голос Русина не має ани здалека такый історічный, ани выховный 
вызнам, як Народны новинкы і часопис Русин, ани як Інфо Русин, котры 
выдавать РОС. У даній конкуренції на Словеньску і в світовім параметрї 
Голос Русина не обстоїть. Проєкт на часопис Голос Русина пропоную не 
підпорити з многых прічін, котры уваджам в оцїнїню проєктів за рік 
2015 про потребы ОСРС. До діалоґу о світовій пресї – Народны новинкы 
і часопис Русин мусить вступити зо Світовов радов Русинів платформа 
Округлый стіл Русинів Словеньска, треба буде рїшыти росшырїня членства 
редакції о редакторів з іншых штатів. Наукова і новинарьска одборность 
главного ґаранта проєкту Народны новинкы і Русин є заруков доброй якости 
русиньской світовой журналістікы. 

Мґр. Ян КАЛИНЯК, Свідник (Продовжіня на 4. стор.)

На ПУ взникнув новый Центер языків 
і култур народностных меншын 

Академічный сенат Пряшівской універзіты 
(ПУ) в Пряшові на своїм засїданю 1. децем-
бра 2015 схвалив Додаток ч. 5 к Штатуту ПУ, 
в котрім у пунктї І є зафіксованый новый 
цї ло універзітный субєкт ПУ – Центер языків 
і култур народностных меншын (ЦЯКНМ). 
Цен тер застрїшує три автономны інштітуты 
– Інштітут русиньского языка і културы, Інш-
тітут мадярьского языка і културы і Інштітут 
ромістікы. В орґанізачній штруктурї Ректорату 
ПУ так взникнув міджіступінь міджі ректора-
том і дотеперїшнїма інштітутами з цїлём раці-
оналізації роботы, обєктівного роздїлёваня 
фінанцій на реалізацію научно-педаґоґічного 
процесу інштітутів подля приятых крітерій на 
ПУ, а в непослїднїм рядї і з цїлём підвышіня 
способности ґарантовати новы штудійны 
проґрамы, што за даякый час ся стане акту-
алнов темов про Інштітут русиньского языка і културы. 

Повіреным директором ЦЯКНМ є проф. ПгДр. Петер Каша, к. н., якый у своїй 
професійній карьєрї ся занимать теоріов і історіов словацькой літературы 
і културы, але окрем того в ёго зорнім полї є і русиньска література, театер, 
култура, о чім свідчать ёго публікації, главно рецензії в одборных часописах. 
П. Каша є і ведучім Катедры середнёевропскых штудій Інштітуту україністікы і 
середнёевропскых штудій Філозофічной факулты ПУ, і повіреным директором 
Інштітуту мадярьского языка і културы. 

У звязи з орґанізачныма змінами на ПУ, якы ся дотуляють і Інштітуту русинь-
ского языка і културы, сьме поставили пару вопросів повіреному директорови 
ЦЯКНМ проф. ПгДр. Петрови Кашови, к. н.

 
• Пане професоре, были сьте повірены коордіновати роботу нового субєкту на 

ПУ, якый взникнув на базї трёх інштітутів, котры уж мають за собов якусь історію, 
конкретны і солідны выслїдкы роботы, але таксамо і перспектівны і про кажду 
народностну меншину шпеціфічны заміры і задачі. Буде обсяг роботы новго цен-
тра корешпондовати з дотеперїшнёв роботов окремых інштітутів?

– Центер языків і култур народностных меншын як ректоратный субєкт ПУ прі-
марно взникнув главно з „лоґістічных‟ прічін, але прічіны мають намного глубшый 
змысел. Вызначным моментом є тыж ефектівнїше господарїня і комунікація внутрї 
універзіты, але і в одношіню к цїлоштатным інштітуціям, котры на основі закона 
ґарантують і забезпечують права народностных меншын і в области высокого 
школства. Научно-педаґоґічны компетенції окремых інштітутів у прінціпі ся 
не мінять, інштітуты собі охабляють свою автономію і в повній мірї ся реш-
пектують їх шпеціфічности. Але зарівно глядаме і новы можности „внутрїшнёй‟ 
комунікації. Самособов, много вопросів буде мож вырїшыти аж часом, поступно, але 
інштітуты ся наісто не будуть заперати до себе і пасівно вычековати. Тїснїшы 
контакты педаґоґів і штудентів, сполочны научны проєкты і под. можуть принести 
бенефіты нелем про центер і інштітуты, але главно про цїлу універзіту. 

 
• Якы суть Вашы візії до наслїдуючого періоду?
– Новый Центер языків і култур народностных меншын ПУ не може быти 

цїлоуніверзітным субєктом лем на папірю і на основі штатуту. Нашы проґрамы 
уж дакілько років потведжують, же то так не є. Велика часть нашых штудентів 
властно реалізує свої проґрамы і здобывать кредіты часто на трёх факултах, 
што є може тяжше, але зато інтереснїше. Властно, суть цїліоуніверзітныма шту-
дентами „de iure i de facto“. Отвореность у вшыткых напрямах і ровинах навчаня і 
баданя профілують нашу візію. Так як окремы народностны меншыны ся не можуть 
замыкати до властных „ґет‟, і нашы інштітуты (русиньскый, мадярьскый і ромскый) 
треба надале профіловати в інтердісціплінарных і інтерклултурных релаціях, а то 
в рамках універзіты і мімо нёй. Я сам мам з тым скушености, бо єм робив у дакіль-
кох подобно заміряных інштітуціях. Першы педаґоґічны і научны скушености єм 
здобыв як докторанд, пізнїше асістент і доцент на катедрї славістікы Філозофіч-
ной факулты ПУ, пак єм быв лектором словацького языка на універзітах у Польску 
і Мадярьску, а од школьского року 2012/2013 ґарантую на Філозофічній факултї ПУ 
штудійный проґрам Середнёевропскы штудії, котрыы є прімарно побудованый на 
інтеркултурній комунікації, штудіях польского языка і културы і словацького языка 
про загранічных, главно україньскых штудентів. Жебы сьме наповнили візію, або 
холем часть із нёй, треба реално думати і праґматічно дїяти. Важна є, по перше, 
квантітатівна і якостна стабілізація штудентьской громады, бо без якостных 
штудентів наша педаґоґічна і научна робота страчать ефект; по друге,

модернізація і підвышіня атрактівности нашых проґрамів через едукачны і одборны 
проєкты; контінуална сполупраца з выбраныма середнїма школами і інштітуціями, 
котры ся занимають проблемами народностных меншын.

 
• Чом, подля Вас, є важне занимати ся языком і културов народностных 

меншын на Пряшівскій універзітї в Пряшові?
– Треба припомянути і підкреслити, же інштітуціоналне баданя народностных 

меншын на універзітї ся барз успішно реалізує в різных формах уж дакілько десяток 
років. Одборне етаблованя і леґíтімность русиньской ідентіты і єй народностный 
штатут, кодіфікація русиньского языка і розвиток академічной карпаторусиністікы 
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Hедавно вышла цїнна научна моноґрафія – Ґраматіка русиньского языка 
(Пря шів: Выдавательство Пряшівской універзіты, 2015, 1. выданя, 328 стор.), 
котра має за цїль представити опис сучасного русиньского літературного языка 
кінця ХХ. і за чат ку ХХІ. стороча.Таку потребу і задачу выкликав головно факт, 
же русиньскый лі те ра тур ный язык на Словакії быв кодіфікованый уж (або іщі 
лем?!) перед двадцятёма роками і нормы ёго языковых ровин были творены і 
описованы в окремых публікаціях поступно і по частях.

Жебы міг чітатель дістати цїлкову представу о функціонованю языковой 
сістемы сучасного русиньского літературного языка, жадало ся выбрати з 
дотеперїшнїх описів основне ядро, зактуалізовати го і представити наново в 
єдній публікації. Не суть і не могли то быти пожадавкы кладжены на ґраматікы 
академічного характеру, як є: абсенція гіпотетічных рїшінь, несперечность реко-
мендацій, операючіх ся на класічны взоры літературной речі, прісна і вычерпна 
кодіфікація норм і т. д. Тото вшытко про нас зістає ідеалом, ід котрому колись 
пізнїше віриме же нашы языкознателї ся хоць лем дакус приближать.

Наша публікація кладе перед собов іншый цїль. Она передушыткым одра-
жать гля да ня моделів опису проблематікы окремых языковых ровин, хоць не 
вшыткых, бо ту хыбить ґрафіка, орфоґрафія і штілістіка, зато не може служыти 
як комплексный при руч ник сучасного языка.

Єй цїль не є лем в тім, жебы дати вычерпный попис в сучасности фунґуючіх 
правил в окремых ровинах, але і в тім, жебы указати языковы явы в сістемі, 
дослїдно сепаруючі аспекты формы і єй функції. Авторы ся намагали розгра-
нічіти різны ступнї языковой абстракції, то значіть роспознавати языковы явы 
з аспекту основы їх абстрактных схем і їм приналежачіх реґуларных языковых 
реалізацій при їх хоснованю, памятаючі на факт, же в самім описї функціоналный 
аспект є підрядженый формалному аспекту.

При описї языковых явів авторы глядали подля можности єднозначны ха рак
те ріс тікы.

Основов опису є теза, же в языку фунґує формалный апарат, формална будо-
ва і єй значущій (сіґніфікантный) бік. В самім описї было треба дотримовати 
справне взаємне одношіня тых двох аспектів дослїджованя языковых явів: фор-
малной орґанізації языковых єдиніць і їх внутрїшнёго обсягу. З того выплывать, 
же як на ґраматічны катеґорії, так і на остатнї языковы выводы мусило ся позе-
рати як на складну єдность формы і ґраматічной (шыршеязыковой) семантікы 
(обсягу). Нашов задачов было штонайглубше порозуміня і описаня той єдности 
і установлїня єй споїня з іншыма явами будовы языка.

Задача характерістікы сучасной языковой сістемы і взаємного впливу різных 
єй составных частей собі выжадовала сінхронный прінціп опису. Лемже авторы 
і при дотримованю сінхронного опису мусили взяти до увагы і далшу тезу, же 
вшытка сінхронія в языку екзістує лем як условно ограніченый момент розвитку 
языка, і зато ся треба на ню позерати як на сінхронію дінамічну. То значіть, же 
при описї сучасного языка треба брати до увагы тыж продуктівность і непродук-
тівность языковых моделів і явы колысаня і варіатівности в споїню з розумінём 
языковой нормы як таке конціпованя правил, катеґорій і форм, котры мож легко 
репродуковати (ці реконштруовати) в колектівній практіцї носителїв літературно-
го языка в істых условіях функціоналноштіловых огранічінь або мімо будьякых 
огранічінь.

Публікація є написана на основі кодіфікованых норм правопису. Явы говоровы, 
діалектны і застарїлы нашли ту часточный одраз лем при вказованю на їх непро
дук тівность (запертость), главно в роздїлах словотворїня, акцентолоґії, алтерна-
ції і формотворїня.

Такы явы ся уводили лем тогды, кідь ся в них одражають навязаня і одношіня 
к сіс те мі языка.

В предкладаній публікації переважать опис писемной формы языка, але 
уведжінём капітолы о основных прінціпах орфоепії ся дістаєме і к жывому звуча-
ню языка, што треба розуміти як цїнный вклад. Лемже прінціп опису писемного 
языка як і устной речі на єднакій уровни не міг быти дослїдно дотриманый, а то 
зато, бо устну (звукову) подобу языка іщі лем чекать робота над єй знормованём. 
Єй выужытя по знормованю бы ся дало апліковати у вшыткых языковах ровинах.

Наша публікація пробує дати одповідї на актуалны вопросы русиньского языка 
в корешпонденції з нашыма способностями і дотеперїшнїма знанями з даной 
сферы лінґвістікы. Авторы ся не все притримують тематікы школьскых основ, 
бо дакотры з уведженых тем там хыбують, або кідь там і суть, то авторы їх акту-
алізовали (фонетіка і фонолоґія), доповнили (деріватолоґія) і росшырили (лек-
сіколоґія). З того выходить, же в даній публікації находиме і гляданя дакотрых 
новых рїшінь ці експеріментів. Одповідї на такы проблемы ся глядають в духу 
старшых традіцій із замірянём на їх розвиток. То значіть, же авторы на рїшаня 
новонастоленых проблемів не вывжывають методы ґенератівной ґраматікы, а 
цалком зрїдка хоснують прінціпы штруктурной лінґвістікы (счасти в сінтаксісї) і 
семантічного прінціпу опису явів (тыж в сінтаксісї). І тоты два послїднї выужыты 
лем зато, жебы лїпше помогли становити реално єствуючі одношіня міджі 
языковыма явами, становленыма на формалній і функціоналній ровинах.

На сучасній етапі розвитку наукы о языку не може быти реалізованый опис 
языковой сістемы нашого языка, котрый бы ся дав назвати єдиным правилным. 
Выходячі з той конштатації, авторы ся односять к своїм высновкам не як 
неспорным, єдино правдивым і конечным, але лем як к можным і з їх погляду 
розумным.

Прията в публікації термінолоґія не є єднотна і дефінітівна. Она ся буде наісто 
мінити од єдного выданя к другому, бо до дефінітівности і єднотности єй чекать 
іщі довга путь.

Публікація ся складать із пятёх частей, кажда з котрых є роздїлена на капітолы 
і субкапітолы. В короткости згорнеме інформації о окремых частях:

І. Фонетіка і фонолоґія складать ся з дванадцятёх капітол. У капітолї о фоне-
тіцї головный aкцент ся кладе на анатомічнофізіолоґічну і языкову ровину речі, 

єй про дук цію і перцепцію з єй членїнём на гласкы. В капітолї о фонолоґії акцент 
ся кла де на інвентар вокалічных і консонантічных фонем і їх класіфікацію, на 
проблемы невтра лі за ції, алтернації і супрасеґменталных явів. Великым прино-
сом є капітола присвячена основным прінціпам русиньской орфоепії, в котрій ся 
першый раз дістаєме і к жывому звучаню языка, к проблематіцї устной речі, бо 
устна подоба языка дотеперь не была кодіфікована (знормована). В тій части 
треба підкреслити і значно успішну пробу ста нов лїня дакотрых правил акцентації 
(акцентолоґії).

ІІ. Морфолоґія є уж традічно присвячена класіфікації слов на части речи 
(автор їх выдїлює 12), на становлїня і характерістіку морфолоґічных ґраматічных 
катеґорій (3 менны і 6 часословных) і на подробну парадіґматіку автосемантічных 
частей речі.  

ІІІ. Лексіколоґія высвітлює основны терміны лексікалной семантікы, є присвя-
чена слову і ёго фунґованю в лексікалній сістемі русиньского языка, первістному 
і пе ре нос ному значіню слов. Подробно є ту описана проблематіка походжіня 
русиньской лексікы і єй діференціація з погляду вжываня. Треба підкреслити тыж 
подробный опис лексі ко ґра фії і фразеолоґії.

ІV. Деріватолоґія (одводжованя слов) є найрозробенїшов частёв штодо 
обсягу і россягу. Єй цїну підкреслює і факт, же дотеперь не была в такім росся-
гу в русиньскім языку описана. Обсягує теорію творїня слов, основны прінціпы 
словотворной мо ті ва ції, характерістіку деріватемы як основной єдиніцї деріва-
толоґії, выдїлёваня словотворной основы, словотворного форманту і способы 
конштітуованя сло во твор ного взорця. На хо дить ся ту значно подробный опис 
одводжованя слов у ру синь скім языку і главно спо со бы творїня слов, што нале-
жать к окремым частям речі.

V. Сінтаксіс рїшать проблематіку становлїня речіня в залежности од осно-
вного аспекту при ёго дефінованю, а тыж проблематіку сінтаксічных єдиніць.Є ту 
пред став ле ный опис сістемы главных членів речіня (3) і другорядных (5), і так
са мо способы їх выражіня. Вжывать ся ту (як в єдиній части моноґрафії) метода 
штрук ту рал ной ліґ віс тікы на становлїня і опис штруктурных схем єдночленных і 
двойчленных речінь. Барз курто суть ту уведжены і основны інформації о семан-
тічнім сіснтаксісї.

Віриме, же нова публікація поможе вшыткым, котры ся хочуть серёзно 
за ни ма ти русиньскым літературным языком на Словакії.

Доц. ПгДр. Василь ЯБУР, к. ф. н., доц. ПгДр. Анна ПЛЇШКОВА, ПгД.,
ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, ПгД., Інштітут русиньского языка і 

културы Пряшівской універзіты у Пряшові

По 20 роках од кодіфікації русиньского языка  
вышла цїнна моноґрафія Ґраматіка русиньского языка

Леть, душо русиньска,..
... ку своїм Русинам на небесах, котрых 

єсь быв гордым сыном, леть ку своїм 
русиньскым небогым предкам... Але нелем к 
ним, но к вшыткым, котры тя знали, і хоць 
іншой народности были, але были Твоїма 
приятелями, і нелем малярї, но і обдив-
лятелї твого вытварного уменя, котре 
своїм колорітом і тематіков было в основі 
русиньске. Быв єсь Русином, русиньскым 
вытварным умелцём, а такым зістанеш у 
нашых споминах. 

Уж нїт міджі нами академічного маляря 
Андрія Ґая, бо 15. фебруара 2016 по наглій 
куртій хворотї одышов до вічности. 
Малярь, ілустратор, автор монументално-
декоратівных робот ці ґобелінів, учітель вытварного уменя в пря-
шівскій области – Андрій Ґай народив ся 29. януара 1932 в русинь-
скім селї Суків. По скінчіню руськой ґімназії у Гуменнім (1952) пішов 
здобывати знаня і зручности з вытварной творчости на Высоку 
школу вытварных умень в Братїславі (1952 – 1958). По штудіях ся 
вернув назад на выход Словакії і учів вытварне уменя на катедрї 
вытварной выховы у Пряшові Універзіты П. Й. Шафарика в Кошіцях 
(1960 – 1973). 

Творче наслїдство по А. Ґаёви – то суть главно закутины країны, 
натюрморты, портреты і фіґуралны композіції, характерістічны 
пест ры ма фарбами і з выразныма контурами. Робив тыж у жанрї 
монументално-декоратівной творчости, главно техніков мозаікы 
прикрашовав спо ло чень скы будовы в різных містах Словакії. Нелем 
ёго коморна творчость в многых збірках і ґалеріях, музеях, але 
якраз споминаны мозаікы будуть нам все припоминати ёго, ёго 
неповторный способ реалізації той технікы. Автор взяв участь на 
многых колектівных і персоналных выставках дома і за граніцями. 

А од року 1989 зачав ся анґажовати як русиньскый умелець і 
выставляв вєдно з далшыма русиньскыма вытварныма умелцями, а з 
тых выставок спомяньме холем єдну – I. Miджінародне біенале русинь-
ского вытварного уменя в теперїшнїй Шарішскій ґалерії у Пряшові у 
2003 роцї, як єдній із допроводных културно-сполоченьскых акцій 7. 
Світового конґресу Русинів.

Про Андрія Ґая бы мож было много написати, але за нёго говорять 
і будуть говорити ёго самобытны вытварны роботы, і по тім, як 
сьме го одпровадили на послїднїй пути 19. фебруара 2016 у Домі смут-
ку в Пряшові.

Вічная Тобі память! А. З., фотка автора
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• На котры основны сферы была заміряна робота вашого 
інштітуту од ёго взнику?

– Інштітут русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї 
(ІРЯК ПУ) быв основаный 1. марца 2008 з ініціатівы бывшого 
ректора ПУ проф. РНДр. Рене Матловіча, ПгД., і по схавлї-
ню Академічным сенатом ПУ. Ёго основов ся стало Оддїлїня 
русиньского языка і културы, котре фунґовало в рамках Інштітуту 
народностных штудій і чуджіх языків ПУ (1998 – 2006) і Інштітуту 
реґіоналных і народностных штудій ПУ (2006 – фебруар 2008).

ІРЯК ПУ є першов новодобов высокошкольсков інштітуціов 
нелем в контекстї Словацькой републікы, респ. бывшой Чехосло-
вакії, але тыж в середнїй і выходній Европі, котра култівує різны 
аспекты кар па то русиністікы. Як бы сьме хотїли найти в европскім 
контекстї холем счасти аналоґічны приклады подобных інштіту-
цій з минулости, то была бы то лем Катедра русиньского языка 
і літературы на будапештьскій універзітї з періоду 20. років ХХ. 
стороча, і счасти Підкарпатьске общество наук з періоду 40. років 
ХХ. стороча.

Прімарнов базов научной і педаґоґічной роботы ІРЯК ПУ суть різны аспекты кул-
турного, народного і общественного жывота карпатьскых Русинів, якы мають своє 
выражіня у научній дісціплінї з новодобов назвов „карпаторусиністіка‟. Тоту на 
высокошкольскій уровни в Европі култівують шпеціалізованы інштітуты в Польщі 
(Педаґоґічна універзіта в Кракові), Мадярьску (у 80. і 90. поках ХХ. ст. Нїредьгазь-
ка высока школа, в сучастности Высока школа Ф. Ґала в Сеґедї), і Сербії (Катедра 
русиньского языка і літературы ФФ Новосадьской універзіты), а мімо Европы – в 
Канадї (Катедра україністічных штудій Торонтьской універзіты) і США (окремы 
славісты на різных універзітах – в Олімпії, Джорджтавнї, Піттсбурґу, Мессечу-
сеттсї і под.). Є то шыроко орьєнтоване баданя языка, літературы, матеріалной 
і духовной културы і історії карпатьскых Русинів. ІРЯК ПУ є унікатным інштітутом 
в Европі, хоць аналоґічно близкый уведженым інштітуціям, но в порівнаню з 
нима має мінімално о єден бенефіт навеце – акредітованы штудійны проґрамы у 
вшыткых трёх ступнях высокошкольской едукації, і од початку шпеціфічну підпору 
штату, выслїдком чого суть і досягнуты резултаты нашой роботы.

К тым найвызначнїшым, котры інштітут в минулім періодї досяг, і котры в 
шыршім контекстї внесли вклад до розвитку русиньского народностного школ-
ства, а в общім планї до народного усвідомлїня Русинів на Словакії, є приготов-
лїня історічно першых проґрамів навчаня на базї карпаторусиністікы і здобытя 
акредітації Пряшівсков універзітов на їх реалізацію в роцї 2005 а наслїдно в 
ком плексній акредітації універзіт в СР в роцї 2008. Іде о бакаларьскый і маґіс
терь скый штудійный проґрам (ШП) Русиньскый язык і література в штудійнім 
одборї (ШО) Учітельство академічных предметів, котры сьме по выпробованю 
в практіцї першый раз новелізовали в рамках далшого процесу комплексной 
акредітації універзіт в СР в роцї 2014. Міджітым сьме в роцї 2013 приготовили 
на акредітацію історічно першый докторьскый ШП Славістіка – русиньскый язык 
і література в рамках ШО Славяньскы языкы і літературы. По ёго успішній акре-
дітації в роцї 2013 так Пряшівска універзіта, як єдина на світї, реалізує штудійны 
проґрамы на базї карпаторусиністікы у вшыткых трёх ступнях высокошкольской 
едукації. Мож конштатовати, же од того періоду ся пише цалком нова етапа роз-
витку карпаторусиністікы нелем на Словакії, але і в шыршім европскім і світовім 
контекстї, котра лоґічно выжадує і формулованя новых перспектівных задач і 
цїлїв в інтересах култівації той научной дісціпліны і єй етаблованя в славістічнім 
академічнім світї в Европі і мімо нёй.

Інштітут русиньского языка і културы ПУ од свого зроду мав, у сучасности 
має, а віриме, же і в бу дуч ности буде мати барз шпеціфічну, но зарівно і унікат-
ну позіцію нелем в академічнім славістічнім контекстї, але і в інштітуціоналнім 
контекстї русиньской народностной меншыны на Словакії і в середнё европскім 
просторї. Як єдина інштітуція такого характеру на Словакії, была і є поважована 
за найвысшу научну інштітуцію про баданя і розвой нормотворїня русиньского 
літературного языка, чому помагать робота языковой комісії як порадного орґану 
ІРЯК ПУ. 

Наповнёваню шпеціфічного посланя інштітуту сьме од зачатку ёго екзістенції 
підрядили вшыткы свої актівіты:

■ В першім рядї розвиток кваліфікачной штруктуры інштітуту з цїлём здобытя 
властной ґаранчной способности, як єдного із основных крітерій про реалізацію 
уведженых ШП, што ся нам подарило досягнути в роцї 2010, коли ся на Словакії, 
на ФФ УК в Братїславі габілітовала з русиньского языка перша доцентка;

■ Приготовлїня основных учебників і штудійной літературы про языкознавчі 
і літературознавчі дісціпліны в акредітованых ШП, беручі огляд на їх абсолутну 
абсенцію наслїдком абсенції традіції навчаня русиньского языка в школьскій сіс-
темі бывшой Чехословакії, але і другых штатів карпатьской области внаслїдку елі-
мінації бывшым тоталітным режімом русиньской ідентіты і материньского языка 
Русинів із сполоченьскополітічного жывота;

■ Приготовлїня і реалізацію научных проєктів заміряных на розвой літератур-
ного русиньского языка, підпореных ґрантовыма аґентурами Міністерства школ-
ства СР: а) Аґентуров VEGA: Русиньскый літературный язык на Словакії: 
баданя і розвой (ч. 1/0399/08, 2008 – 2010); Дінамічны процесы в сучасній 
языкознавчій славістіцї (ч. 1/0235/1, 2011 – 2013); Дінамічны процесы 
в сучасній языкознавчій славістіцї – Капітолы з баданя словацького, 
русиньского, польского і україньского языка (ч. 1/0072/14, 2014 – 2016); б) 
Аґентуров KEGA: Актуалізація приступів к навчаню русиньского языка, 
літературы і културы на 1. і 2. ступню ВШ штудія (ч. 023ПУ4/2014, 2014 – 
2015); Морфолоґія і словотворїня русиньского языка (ч. 025ПУ4/2014, 2014 
– 2016); в) Аґентуров про штруктуралны фонды МШ СР – Злїпшіня языковых 
компетенцій штудентів ПУ в Пряшові в языках народностных меншын 

(ITMS 26110230105, 2013 – 2015), выслїдком котрого суть першы 
на Словакії, а зато і барз цїнны, высокошкольскы учебникы із сін
хронной і діахронной лінґвістікы, діалектолоґії, теорії літературы, 
сучасной русиньской літературы і історії карпатьскых Русинів;

■ Приготовлїня і реалізацію довгодобых едукачных проєктів з 
цїлём пропаґації высокошкольского штудія русиньского языка, 
спорадічно підпореных ґрантовов сістемов Міністерства културы 
СР і Уряду влады СР в проґрамі Култура народностных меншын: 
Научный семінар карпаторусиністікы / Стрїчі з карпато-
русиністіков (орґанізує ся од року 2009), резултатом котрого 
є рецензованый научный зборник Studium Carpato-Ruthenorum; 
День отвореных дверей на ПУ (2008 – 2010) – проєкт заміряный 
на стрїчі із штудентами середнїх школ з Пряшівского краю; 
Studium Carpato-Ruthenorum – Міджінародна лїтня школа 
русиньского языка і културы (орґанізує ся од року 2010) – 
3тыжднёвый едукачный проєкт реалізованый в русиньскім і 
анґліцькім языку міджінародным колектівом высокошкольскых 

педа ґо ґів (з Канады, США, Україны, Польщі і Словакії), на котрім каждорічно бере 
участь коло 20 штудентів з Европы і Америкы;

■ Надвязаня білатералной сполупрацы із загранічныма высоко школь скыма 
інштітуціями подоб ного заміряня – з цїлём здобывати ску ше ностей педаґоґів 
формов довшых і куртшых научных стажей (підпорены были двараз 3місячны 
стажи нашых робітників на Торонтьскій універзітї з Фонду кар па то русиністічных 
штудій Стівна Чепы), і штудентів в рамках проґаму Еразмус і Еразмус+ (Познань-
ска універзіта, Віденьска універзіта, Карлова універзіта, Новосадьска універзіта, 
Педаґоґічна універзіта в Кракові, Высока школа Ф. Ґала у Сеґедї, Мадярьско, 
Універзіта Ф. Шіллера в Єнї, Прикарпатьска на род на універзіта В. Стефаника 
в ІваноФранківску – Україна).

• Якы інтересны резултаты принесла екзістенція інштітуту про Пряшівску 
універзіту?

– У педаґоґічній сферї є то передовшыткым успішна акредітація новых 
штудійных проґрамів, што значіло розвой новых областей познаня в контекстї 
славістічных штудій і новой научной дісціпліны – карпаторусиністікы, а то якраз на 
єдиній універзітї в СР – Пряшівскій універзітї в Пряшові;

■ Єдным з найвызначнїшых резултатів роботы робітників ІРЯК ПУ є опублі-
кованя унікатных научных моноґрафій, высокошкольскых учебників і одборной 
літературы про вшыткы три ступнї ВШ штудія, котры дотеперь на Словакії, респ. 
ани в бывшій Чехословакії, не могли быти з обєктівных прічін выданы. Доте-
перь вершинов той роботы є наша партіціпація на міджінароднім научнім про-
єктї Опольской універзіты в Польщі Wspólczesne przemiany języków słowiańskich 
(1945 – 1995), выслїдком котрой є 14. том моноґрафії Русиньскый язык (Ополе 
2004, 2007) з многотомной серії Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Публіка-
ція была выдана з ініціатівы Міджінародного комітету славістів, чім славістічный 
світ сімболічно прияв русиньскый язык до родины славяньскых літературных 
языків. Не менше вызначным проєктом, к реалізації котрого сьме допомогли, 
є міджінародный книжный проєкт Торонтьской універзіты, котрый заты вышов 
у двох языковых мутаціях – Encyclopedia of Rusyn History and Culture (2002, 
2005) / Енциклопедія історії та культури карпатських русинів (2010). 
За не менше вызначный успіх нашой научной роботы поважуєме написаня пер-
шой ґраматікы сучасного русиньского літературного языка по роцї  1989  –  Ґра-
матіка русиньского языка (авторы: доц. ПгДр. Василь Ябур, к. н., доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД. і ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД.), котра вышла в роцї 2015 
у Выдавательстві ПУ, т. є. сімболічно к 20. роковинам кодіфікації русиньского язык 
ана Словакії, і котру чекать публічна презентація;

■ Міджі найвызначнїшыма выслїдками нашой роботы не мож не спомянути будо-
ваня унікатной Бібліотекы карпаторусиністікы ІРЯК ПУ як єдиной такого харак-
теру в Европі і єдной із двох на світї; дотеперь єдина Бібліотека карпаторусиністікы 
(Carpatho-Rusyn Library) была лем на Торонтьскій універзітї. Лемже наша бібліо-
тека – в порівнаню з торонтьсков – буде мати навеце єден вызначный бенефіт 
– мімо книжок у фізічній подобі буде тыж обсяговати і діґіталны документы, котры 
сьме здобыли діґіталізаціов збіркового фонду Carpatho-Rusyn Library Торонтьской 
універзіты, дякуючі уже споминаному проєкту Злїпшіня языковых компетенцій 
штудентів ПУ в Пряшові в языках народностных меншын. Діґітална бібліотека 
карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї є заты єдинов такого характеру на 
світї;

■ К не менше цїнным резултатам роботы інштітуту належить реалізація унікат-
ного – і зась єдиного на світї – проєкту Studium Carpato-Ruthenorum – Міджіна-
родной лїтнёй школы русиньского языка і културы, дякуючі котрому на ПУ 
дотеперь пришло штудовати карпаторусиністіку понад сто домашнїх і загранічных 
штудентів і ученых з европскых (Австрія, Нїмецько, Чехія, Україна, Польща, Сло-
вакія) і америцькых універзіт (США і Канада);

■ К успішным едукачным проєктам інштітуту належить і Научный семінар кар-
па то ру си ніс тікы / Стрїчі з карпаторусиністіков, на котрім дотеперь з рефе-
ратами выступило 33 ученых з европскых і америцькых універзіт, якы ся занима-
ють розлічныма аспектами карпаторусиністікы (лінґвістіка, література, історія).

Выслїдкы нашой роботы за уведженый період суть бесспорны. Доказом того 
суть і оцїнїня нашых робітників домашнїма і загранічныма научныма і културно
сполоченьскыма інштітуціями: за розвой русиньского языка здобыли Премію 
св. Кіріла і Мефодїя од World Academy of Rusyn Culture з центром у Торонтї: доц. 
ПгДр. Василь Ябур, к. н. (2007), доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., ПгДр. Кветослава 
Копорова, ПгД. і Мґр. Валерій Падяк, к. н. (2015); Премію Антонія Годинкы од 
Общества А. Годинкы з центром в Будапештї здобыла доц. ПгДр. Анна Плїшкова, 

Інштітут русиньского языка і културы – в новій орґанізачній штруктурї ПУ
Інштітут русиньского языка і културы ПУ є єдным із трёх інштітутів, якый од 1. децембра 2015 ся став інтеґралнов частёв нового 

субєкту в орґанізачній штруктурї ПУ – Центра языків і култур народностных меншын. За вісем років актівной роботы під веджінём доц. 
ПгДр. Анны Плїшковой, ПгД. (на фотцї), сповнив основны цїлї, про якы быв заложеный: в першім рядї приправив і зачав реалізовати штудійны 
проґрамы у вшыткых трёх ступнях высокошкольского навчаня, і положыв солідны основы академічной карпаторусиністікы на Словакії. Як 
оцїнює уведженый період директорка інштітуту Анна Плїшкова і якы має візії до будучности, можете ся дізнати в слїдуючім інтервю. 

(Продовжіня на 4. стор.)
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проходили в тїснім споїню з академічнов средов нашой універзіты. Подобно ся роз-
вивали і ромскы штудії під ґаранціов проф. Івана Бернасовского. Біомедициньскы 
і културно-антрополоґічны баданя прямують і до сферы педаґоґікы і културной 
ґеоґрафії, зато пришов час на отворїня нового учітельского штудійного проґраму 
Ромскый язык і култура. Єднако суть ту передплоложіня про розвой мадярьского 
языка, тадь найблизша подобна высокошкольска інштітуція є аж у Нїтрї і Бра-
тїславі. Бівшов конкуренціов суть подобно заміряны катедры в Мадярьску, але 
передовшыткым Інштітут мадярьского языка і културы ся мусить інакше про-
філовати, веце укрїплёвати двоязычность і інтеркултурны компетенції молодых 
людей мадярьской народности. Будують ся так мосты міджі народами, і штуденты 
здобывають лїпшы языковы компетенції про будучу практіку. Розвой меншыновых 
языків на універзітї ся може успішно реалізовати нелем з помочов шпеціфічной 
штатной дотації, але і посередництвом бівшой отворености „меншыновых‟ іншті-
тутів і емпатії остатнїх „векшыновых‟ інштітутів і катедер, де нашы штуденты 
штудують свою другу апробацію. За розговор подяковала А. П.

Možnosti štúdia v akademickom roku 2016/2017
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

andrea.culkova@unipo.sk; urjk@unipo.sk, http://www.unipo.sk

Termín podania prihlášky do: 31. marca 2016
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 34,- €. 
IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503, var. symbol: 1780, konšt. symbol: 0308 
Cudzinci:  Platobná inštitúcia: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503, BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA 
Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove, ekonomický útvar, 
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 
Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho       
jazyka a kultúry, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 

Študijný program: Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 
Študijný odbor: 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 

Forma štúdia: denná 
Stupeň štúdia: 1., 2. 
Dĺžka štúdia v rokoch: 1. stupeň – 3 roky, 2. stupeň – 2 roky 
Metóda štúdia: prezenčná 
Udelený akad. titul po absolvovaní štud. programu: 1. stupeň – Bc., 2. stupeň – Mgr.
Predpokladaný počet uchádzačov: 1. stupeň – 10, 2. stupeň – 10
V akademickom roku 2016/2017 Prešovská univerzita v Prešove ponúka mož-

nosť štúdia rusínskeho jazyka a literatúry ako medzifakultné  štúdium: 
	s Fakultou humanitných a prírodných vied v nasledujúcich kombináciách: 

•	 rusínsky jazyk a literatúra – biológia   
•	 rusínsky jazyk a literatúra – ekológia  
•	 rusínsky jazyk a literatúra – fyzika  
•	 rusínsky jazyk a literatúra – geografia  
•	 rusínsky jazyk a literatúra – matematika  
•	 rusínsky jazyk a literatúra – pedagogika
•	 rusínsky jazyk a literatúra – technická výchova 

	s Filozofickou fakultou v nasledujúcich kombináciách:
•	 rusínsky jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
•	 rusínsky jazyk a literatúra – dejepis
•	 rusínsky jazyk a literatúra – estetika
•	 rusínsky jazyk a literatúra – etická výchova
•	 rusínsky jazyk a literatúra – filozofia 
•	 rusínsky jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
•	 rusínsky jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra 
•	 rusínsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra 
•	 rusínsky jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a literatúra
•	 rusínsky jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
•	 rusínsky jazyk a literatúra – výtvarné umenie
•	 rusínsky jazyk a literatúra – hudobné umenie

	s Fakultou športu v nasledujúcej kombinácii:
•	 rusínsky jazyk a literatúra – telesná výchova

	s Ústavom maďarského jazyka a kultúry v nasledujúcej kombinácii:
•	 rusínsky jazyk a literatúra – maďarský jazyk a literatúra

Doktorandský stupeň štúdia (PhD.) – denná a externá forma
Študijný program 3. stupňa: Slavistika – rusínsky jazyk a literatúra
Študijný odbor: 2. 1. 28 Slovanské jazyky a literatúry
Termín podania prihlášky do: 31. mája 2016 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50,- €. 
Predpokladaný počet uchádzačov: interná forma – 5, externá forma – 5
Externá forma doktorandského štúdia je spoplatňovaná. 
Školné pre externú formu v akad. roku 2016/2017 je 200 € za akademický rok. 

На ПУ взникнув новый Центер языків 
і култур народностных меншын

(Закінчіня з 1. стор.)

ПгД. (2014); за розвой булгарістікы і розвой контактів міджі Пряшівсков і Шумень-
сков універзітов здобыла Честный стріберный одзнак Універзіты в Шуменї 
(Булгарія) проф. ПгДр. Юлія Дудашова, др. н. (2015).

Презентованы выслїдкы нашой роботы самособов выкликують інтерес 
загранічных універзіт о сполупрацу з ПУ на базї карпаторусиністікы (Торонтьска 
універзіта в Канадї, Новосадьска універзіта в Сербії, Універзіта Ф. Шіллера в Єнї, 
Педаґоґічна універзіта в Кракові, Высока школа Ф. Ґала в Сеґедї), што нас барз 
тїшить і мотівує ід новым вызвам і проєктам. Дякуючі уведженым резултатам, 
робітници ІРЯК ПУ дістають пропозіції на членство в редакчных радах загранічных 
научных часописів заміряных на карпаторусиністіку (історічный часопис Русь в 
Кішінёві, Русиністічны штудії в Сербії), в одборных комісіях, радах і выборах 
різных домашнїх і загранічных научных, одборных і културносполоченьскых інш-
тітуцій.

• В котрых сферах наукы і едукації будете дале продовжовати робити  
і в рамках нового центра?

– Передовшыткым хочеме высловити пересвідчіня, же взник нового Центра 
языків і култур народностных меншын ПУ буде нелем новов частёв в орґа-
нізачній штруктурї ПУ, але же як цїлок буде способный внести якостно і про-
фесіонално высшу уровень до розвоя сфер познаня, котрыма ся занимають 
окремы інштітуты, якы ся стали частёв центра. Окреме шпеціфічну позіцію ту має 
Інштітут русиньского языка і културы, котрого дїятельство і заміряня в контекстї 
СР не має аналоґію. З той прічіны буде треба, жебы тоты шпеціфічности, котры 
ся рефлектують з єдного боку в низкім чіслї штудентів а з другого боку в дефіцітї 
кваліфікованых одборників на дакотры шпеціфічны дісціпліны в ШП, ся брали до 
увагы і в будучности як з позіції штату, респ. МШ СР, так веджіня універзіты, але уж 
і нового центра. Захованя достаточной міры автономії каждого інштітуту в рамках 
центра є самособов доста важным фактором про здобываня якостнїшых і шыроко 
акцептованых резултатів їх роботы, якы, конецькінцїв, ся одзеркалять і на якости 
фунґованя центра як цїлку. 

Кідь говориме о научнім баданю ІРЯК ПУ, і дале ся хочеме занимати баданём 
у сферї лінґвістікы, соціолінґвістікы, літературознаня, літературы, културы і історії 
вшыткых карпатьскых Русинів, т. з. нелем Русинів жыючіх на Словакії, але в цїлій 
карпатьскій области, позераючі і на то, же в нашых ШП окремы дісціпліны не 
мають лем узкый, локалный розмір.

У педаґоґічній сферї будеме дале продовжовати в реалізації акредітованых ШП 
у вшыткых трёх ступнях ВШ штудія: бакаларьскім і маґістерьскім ШП Русиньскый 
язык і література в рамках ШО Учітельство академічных предметів, і в докторь-
скім ШП Славістіка – русиньскый язык і література в рамках ШО Славяньскы 
языкы і літературы. Зарівно уж сьме зачали приправлёвати на акредітацію новый 
неучітельскый єдноодборовый ШП Русиньскый язык і култура в рамках ШО 
Чуджі языкы і културы, котрого основну концепцію (рекоментованы штудійны 
планы і інфолисты) сьме уже приготовили в роцї 2015 в рамках рїшаня проєк-
ту KEGA Актуалізація приступів к навчаню русиньского языка, літературы і 
културы на 1. і 2. ступню ВШ штудія (ч. 023ПУ4/2014, 2014 – 2015), чім сьме 
акцептовали потребы і жадости од карпаторусиньской громады і єй обчаньскых 
здружінь (домашнїх і загранічных), но і з оглядом на акутну потребу выховы 
одборників про научны, педаґоґічны і културносполоченьскы інштітуції Русинів на 
Словакії і за граніцями.

• Якы маєте візії до будучности?
– У першім рядї, самособов, хочеме продовжовати в зачатій роботї і проєктах 

ІРЯК ПУ. З оглядом на перспектівны заміры, мусиме підвышыти кваліфікачну 
штруктуру інштітуту, жебы сьме досягли ґаранчну способность про акредітацію 
неучітельского ШП Русиньскый язык і култура, котрый ся не реалізує на ниякій 
другій універзітї в Европі ани в світї. То значіть, же мусиме зробити вшытко про 
то, жебы сьме на інштітутї мали далшых двох доцентів і професора з одбору 
Русиньскый язык і література, а тым і своїх ґарантів про проґрамы вшыткых трёх 
ступнїв ВШ штудія, а окреме уж споминаного неучітельского проґраму, што бы 
вызначно допомогло підвышыти кредіт інштітуту і позіції карпаторусиністікы в кон-
текстї іншых штудійных проґрамів на ПУ.

• Чом є подля Вас важне занимати ся языком і културов народностных 
меншын на ПУ в Пряшові?

– Як знаме, познаваня културы народностных меншын допомагать к розвива-
ню духа толеранції міджі маёрітным жытельством і народностныма меншынами. 
Пряшівскый край є многонародностнов теріторіов з єдинов публічнов (верейнов) 
высоков школов, котров є Пряшівска універзіта. Зато в сучасности тот факт бере-
ме як природный, же якраз она вытварять условія про штудії меншыновых языків 
і култур тых народностных меншын, котры на тій теріторії компактно жыють і тво-
рять значне проценто єй жытельства. Окрем того, підтримованём розвоя наукы і 
высокошкольской освіты на базї меншыновых языків і култур Пряшівска універзіта 
здобывать кредіт оріґіналности а унікатности в контекстї высокых школ в СР, зато 
віриме, же ся того кредіту не зрече, але же го буде дале із вшыткых сил утримо-
вати і розвивати.

Розговор вів: А. З., фотка автора 

Інштітут русиньского языка і културы 
– в новій орґанізачній штруктурї ПУ

(Закінчіня з 3. стор.)


