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Українська Читальня .    25ц. 
Хмельниччина в Галичині .   20ц. 
Шкільні Образки. — Д. Макогон . 10ц. 
Як львиця виховала царського сина . 20ц. 
Молодий Вік, збірка . 40ц. 
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ПРИ ВИПУСКУ ПЕРШОЇ книжочки. 

Не від нині в нас відчувала ся потреба чи- 
тальняного статута, а не менше і всяких дру¬ 
гих порад що до веденя роботи в читальни і 
всяких других народних організаціях. 
Щоби бодай вчасти задоволити сю потре¬ 

бу, ми отеє й видаємо сю книжочку. Розумію¬ 
чи потреби нашого народу, ми не обмежились 
на подане самого статута, але подали ряд ста¬ 
тей, які або дадуть богато інформацій що до 
просвітної роботи, по читальнях і поза читаль¬ 
нями, або розширять світогляд чоловіка в на¬ 
прямі загальної освіти і культурно-просвітних 
цілий нашого народу. Ми власне дбали, щоби 
ся книжочка була цінною і потрібною не тілько 
для членів читальні, але і для кождого Україн¬ 
ця загалом. 

З початку ми думали видати лише одну 
книжочку, однакож при зладженю матеріалу 
показало ся, що матеріалу є більше як думало 
ся і що є богато питань читальняних і позачи- 
тальняних надто конечних, про які в сій кни- 
жочцї не було місця навіть згадати. Так не по¬ 
дано взірців, як провадити читальняні книжки 
і які, як і де будувати читальняні доми, обовяз- 
ки членів і заряду; поради для аматорських і 
співацьких гуртів і другі справи звязані з чи¬ 
тальнею; крім того лишило ся богато справ, 
які треба би знати кождому чоловікови почав¬ 
ши від дому, від особистого поведеня й захо- 



ваня ся, а скінчивши на справах громадських, 
в яких чоловік мусить, або може брати участь. 
За сим є ще инші справи, пр. що до коопера¬ 
тивної роботи, купецтва і другі, для яких нема 
в нас доси бодай початкового підручника. От¬ 
же всї ті справи ми мусїли відложити до дру¬ 
гої книжочки, яку думаємо рівнож незадвого 
видати. 

Ми вповні свідомі, що ся книжочка може 
мати свої недостачі, однакож віримо, що мимо 
того вона може принести богато користи для 
нашого загал}'і. 

Видавництво. 



ЩО ТРЕБА ПАМЯТАТИ ПРИ ЗАСНОВАНЮ 
ВСЯКИХ ТОВАРИСТВ. 

Початок усякій більшій роботі на світі дає 
завсїгди або один чоловік, або малий гурток, 
нераз з двох, трох, або чотирох людий. Вся си¬ 
ла, весь напрям і успіх початої праці лежить 
власне в тій початкуючій праци того одного, 
або тих двох, трох, чи чотирох людий. 

Для приміру взяти хоч би Фрлдриха Біль- 
гельм і Райфай єн і, осиузателя кредитових 
спілок (між шипим т. з. кас Райфайзена). Ро¬ 
див ся Райфанзен 1818 р. в Німеччині в місточ¬ 
ку Гам. Вчив ся в народній школі, а опісля де¬ 
що в місцевого священика. В впсших школах 
не був. Але була в него щира воля помагати 
людям, заводити між ними ліпший лад. Почав 
від того, що найперше завів порядок в себе в 
дома, особливо пильно дбав про виховане дї- 
тий. А дальше зачав приглядати ся як люди 
жиють і думати, як би їм ліпше можна жити. 
Зачав відтак виробляти пляни і вводити їх 
в житє. Поволи люди побачили, що його робо¬ 
та корисна, отже зачали на його взір занснову- 
вати всякі кооперативні спілки. Його спосіб 
кооперативної праці розійшов ся по світі і ни¬ 
ні ним богато людий послугує ся. 

От що може зробити один чоловік! А по¬ 
дібних примірів можна навести дуже богато. 

Та вернім до самої справи. 
Найперше зверну увагу, як в нас часто за¬ 

чинає ся якабудь громадська, чи народна робо- 
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та — як засновуєсь читальню, кооперативну 
спілку, або що инше. Сходить ся двох, трох 
людий і говорять загально, що треба би зро¬ 
бити се і те. В подробиці не входять; не об¬ 
числять нічого; обговореного не записують; 
пляну не обробляють ніякого. Досить з них 
того, що „треба щось робити”. 

А що до всякої роботи треба більшого 
гурта людий, отже скликають збори. На збо¬ 
рах справу обговорює ся знов більше загально. 

— Як ви люди, думаєте, треба в нас такої 
роботи? — ставить ся людям перше питане. 

— Та треба — кажуть всі. 
— То щож? — будемо що робити? 
— Ну, як робити, то робити. 
По сім зачинають ніби обговорювати по- 

дрібно; буває бог ато пустої, нудної балакани¬ 
ни, але всеж до коріня справи не сягає ся. На 
таких сходинах часто заставляють людий ви¬ 
робляти статут, виробляти плян, принукують 
людий: „кажіть, люди, як думаєте!” Люди слу¬ 
хають, потакують, що вони за тим, що треба 
щось робити, але справа лишає ся необробле- 
на. А коли і зачне ся яка робота, то опісля н,е 
робить ся, а тілько капарить ся. А все тому, 
що ми таких робіт не робили, отже не знає¬ 
мо, як до них брати ся. 

Як же треба би брати ся до роботи? 
Досвідчені люди беруть ся до роботи ось 

як. Сходить ся двох, трох, чи чотирох найбіль¬ 
ше свідомих людий і обговорюють справу, до 
якої мають брати ся. Обговорюють загально 
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потребу, конечність роботи, а дальше за сим 
виробляють подрібний плян, як таку роботу 
провадити. 

А щоби обговорене не забувало ся, то зви¬ 
чайно кажуть одному з між себе кожду важ- 
нїйшу думку записувати, щоби опісля бачили 
що і як обговорено, а чого ще нї. 

Коли се буде пр. справа заснована читаль¬ 
ні, то обчислять кілько на початок можна при¬ 
дбати членів, а після того який читальня могла 
би мати дохід в році. Дальше обговорюють 
хто був би найспосібнїйший на читальняних у- 

.радників, де мала би містити ся читальня, або 
як брати ся до будови читальняного будинку, 
його величину, ціну будинку, плян його будо¬ 
ви; які часописі на початок конечні і др. Даль¬ 
ше виробляють статут читальні. 

Словом сі чотири люди оброблять як най- 
подрібнїйше цілий плян, на якім читальня за¬ 
сновує ся і має провадити ся. 

Коли все готове, тогди доперва скликають 
збори. Людям предкладає ся готовий плян в 
формі і числах (оскілько треба), пояснює 
ся, якби треба робити і чого до такої роботи 
потрібно. 

Маючи перед собою все обчислене і обро¬ 
блене, люди тепер доперва можуть щось ду¬ 
мати. Коли бачать, що добре, так годять ся і 
беруть ся до роботи. Правда, що деякі справи 
мусять тепер вони рішати (пр. назначують ви¬ 
соту вкладки, вибирають заряд і др.), але в 
головних основах вироблений плян лишає ся. 
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Скажім, ідо буде инша справа — заснова¬ 
не кооперативної крамниці. Тут треба ще біль¬ 
ше обдумати й обчислити, а се можна і повин¬ 
но ся до найменших подробиць обробити в 
гуртї ЛЄДЕО КІЛЬКОХ людий. 

При такім сбговореню і вироблюванні пли¬ 
ну треба брати під увагу і найменші подроби¬ 
ці. Справа грошева, купецька потребує як най- 
докладнїйшого обчислена. 

Всякі справи повинно ся обговорити спо¬ 
собом питань, які одно за другим розвязує ся. 
Візьмім для пиміру такі питаня: 

1. Кілько гроший потрібно на закупно кра¬ 
му і якого? 

2. Кілько річий мусить давати ся на кре¬ 
дит, отже яка сума лишить ся для обороту і чи 
буде вона вистарчаюча? 

3. Кілько треба обслуги в такій крамници, 
яка може бути її місячна, чи річна платня і чи 
знайдуть ся відповідні люди, що зуміють кра¬ 
мницю провадити і котрі. 

4. Кілько має коштувати будова дому для 
крамниці? 

5. Кілько буде коштуівати опал річно? 
6. Кілько отже гроший загалом потрібно 

для провадженя крамниці (склепу)? 
7. Кілько можна зібрати уділів? 
8. Кілько можна мати покупців на початок 

менше більше, отже який міг би бути дохід? 
Треба старатись предвидїти всякі неко- 

ристні випадки і перепони і зглядом них та¬ 
кож застеречи ся. 
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Коли те все обмірковане й обчислене і ви* 
дно, що збере ся відповідна сума, тогди при¬ 
ходить инша важна справа — статут. А від я- 
кости статута залежить якість роботи. В ста¬ 
туті' таксамо треба вважати і на найменші под¬ 
робиці; треба все так застеречи, щоби лихі 
або нерозумні люди не могли шкодити роботі; 
•доби кожда постанова (параграф) відповіда¬ 
ла цїли, точно означувала, що'до неї належить 
'свій предмет), а цілий статут щоби містив в 
собі все, що до такої роботи потрібне. 

Дальше означити треба точно спосіб прова 
дженя крамниці, рахунків і взагалі цілої гос¬ 
подарки. 

Коли має ся справу так оброблену (розу¬ 
мівсь на папери), тогди добре вдати ся до ин- 
ших, свідомійших людий, показати їм свій 
плян, запитати, що вони про се думають і по¬ 
просити їх о пораду. І аж доперва тоді висту¬ 
пати з цілим планом перед громаду і приступа¬ 
ти до роботи. 

За велика се праця для кількох людий — 
скаже дехто. І справді за велика, але де так 
справа оброблена, там успіх певний. І те ще 
треба знати,- що кільком людям лекше се об¬ 
робити, ніж громаді. Громада може додавати 
щось до готового матеріалу, поправити щось,, 
порадити, звернути увагу на деяке питане» 
але найважнїйші основи виробляє звичайно ма¬ 
ле число одиниць. 

Розуміє ся, що того всего обробити не: 
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можна за один вечер, але треба сходити ся 
кілька разів — чим більше, тим ліпше обдумає 
ся і обробить ся. 

А при сім не треба забувати за папір й 
олувець. Що говорить ся, все собі зазначувати, 
щоби з усіх сходин і нарад мати на папери ці¬ 

лий протокол. 
Добрий плян — в якім все як найточнїйше 

обчислено, все приблизно означено, все пред- 
виджено, на близший й дальший час, все обду¬ 
мано і застережено, — се добре оброблене по¬ 
ле, на якім можете безпечно сіяти, а певно вам 
вродить ся. 

Добре обробленими плянами люди світ за- 
войовуїють, моря перепливають, гори переко¬ 
пують, маєтки здобувають. А в кого нема пла¬ 
нів, той завсігди є жертвою неудач, жерелом 
наживи для других і такий завсігди лишаєсь 
поза другими. 

Все те, що висше сказане про читальню і 
крамницю, відносить ся до всякої другої робо¬ 
ти, яка би вона не була; не менше вона відно¬ 
сить ся і до всякого підприємства, яке зачинає 
один чоловік для себе — в господарстві, в тор- 
говлї, в ремеслі. 

І не тілько при заснованю треба виробля¬ 
ти точний плян. Плану треба також підчас про¬ 
ваджена роботи — в міру потреби треба новий 
плян виробляти, старий доповняти. А коли ба¬ 
чимо, що якась справа упадає, то треба знати, 
шо се діє часто задля браку -відповідного пля¬ 

му в провадженю роботи, А не мати плану, зна- 
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чить — не вміти робити. 
Запамятати також треба, що з ніякою ро¬ 

ботою не треба надто спішитись. З поспіху бу¬ 
ває більше шкоди ніж користи. Десять раз мір, 
а раз тни, аж доки не навчиш ся змірити і 
втяти. 

Загально сказавши — треба все так подрі- 
бно обробити, щоби на кожде питане що до 
справи, яке вам хто може поставити, була в 
вас наперед вироблена точна, готова відпо¬ 
відь. Одним словом — ви повинні предвидїти 
всі питаня, які тепер і на будуче з даною спра¬ 
вою вяжуть ся і мати на них готові відпові¬ 
ли (на папери розумієть ся, а не тілько в голо¬ 
ві). Коли так зробить ся, тогди не треба буде 
питати громади: 

— Кажіть, люди, як робити, бо вже пізна 
пора, всі хочуть спати. 

Громада за великий і за тяжкий інстру¬ 
мент, щоби ним можна дрібні і делікатні річи 
обробляти. 

А провідник не повинен питати ліодтій, як 
іх провадити. Він на те оббиравсь провідником, 
щоби сам вишукав дорогу до „обіцяної землі”, 
знав всі трудности, що на тій дорозі зустріча¬ 
ють ся, а від громади має він вимагати лише 
охоти йти за ним. Правда, він конечно мусить 
закликати свідомійших і більше ідейних з гро¬ 
мади, щоби ставали з ним поруч, помагали йо¬ 
му в йому в його задачі, але приготовляти до¬ 
рогу в перед мусить він сам. — Така задача пе 
редових людий! 
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На закінчене ще хиба скажу, що при вся¬ 
кій роботі з людьми треба бути щирим, виро- 
зумілим на людські хиби і старати ся добрим, 
тактовним поведенєм приєднати собі всіх пе¬ 
ресічно добрих людий. Хто йде вперед, той 
бере на себе більшу працю, але від него ви¬ 
магає ся більше посвяти, вирозумілости, ви- 
тревалости і терпеливости, як від тих, що 
йдуть позаду. 

ЩО ТО Є БІБЛІОТЕКА? — ЇЇ ІСТОРІЯ. 

Слово „бібліотека” походить від грецького 
„бібльос” — книжка і „тек” — шафа, сховок. 
По нашому се значить „книгозбірня”. Англійці 
називають бібліотеку „лайбрері”, від латинсь¬ 
кого „лїбер” — книжка. 

Отже бібліотека значить ,— збір ріжнород- 
них книжок, а також і місце, де їх переховує 
ся. 

На світі є богато родів бібліотек. По ве¬ 
ликих містах є бібліотеки з мілїонами кни¬ 
жок, удержувані державами. Висші уряди і на¬ 
укові заведеня мають свої бібліотеки; уіряди 
менших міст також щораз більше засновують 
міські бібліотеки для потреб міста. Богаті і 
свідомі родини мають свої домашні бібліоте¬ 
ки. Обовязком народних шкіл є також поста- 
рати ся о бібліотеку для дїтий (в школах, де 
є українські діти, повинні бути в шкільній бі- 
б їсте ці також українські книжки). А читаль¬ 
ні мають свої читальняні бібліотеки. 
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До великих столичних біблотек видавці 
книжок висилають книжки обовязково; инші 
бібліотеки самі о книжки старають ся. 

Великі бібліотеки призначені для потреб 
вчених людий, шкільні для учеників, товарись¬ 
кі (пр. читальняні) для членів товариства, а иу- 
бличні для всього загалу. Деколи і з товарись¬ 
ких бібліотек визичає ся книжки не-членам за 
маленькою місячною оплатою. 

Згадати треба хоч побіжно історію бібліо¬ 
тек на світі. 

Найдавнїйше письмо знали лише богаті й. 
учені люди, отже вони дбали щоби зібрати най¬ 
більше всяких відомостей і їх позаписувати. 
Такий був початок бібліотеки. 

В Єгипті була вже велика бібліотека в XIII. 
віку перед Христом. її оснував в Тебах Фараон 
Рамзес II., знаний Осимандріяс, або Османїд. 
Друга бібліотека була в Мемфіс в святини бога 
Пта. 

В Жидів при святини в Єрусалимі була збір¬ 
ка святих книг й архів (збірка стариннйх рі- 
чий). 

В Персії була королівська бібліотека в Зу/ЗЇ. 
Велика бібліотека, писана клиновим пись¬ 

мом на цеголках, була в Асирійцїв. В руїнах 
Нїнїви (Неневії) відкопано таку бібліотеку і 
з неї забрано до Бритийського Музею в Льон- 
донї 30,000 цеголок. ЇЇ заложив Сарданапаль 
650 р. перед Христом. 

В Греків мали великі приватні бібліотеки 
деякі люди (Демостен, Арістотель і др.) 
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Славна біблїотека була в Александрії в III. 
віку перед Христом. Було там зібраних до 700,- 
000 томів. Для сеї бібліотеки переложено також 
жидівську біблїю, яка нині в сім грецькім пере¬ 
кладі називає ся Септваґінта. 

Була велика біблїотека в Перґамонї. 
Розвій бібліотек в Римлян був слабий, бо 

воєвничі Римляни клопотали ся більше вій¬ 
ною. Першу бібліотеку мав Римлянин Еміль 
Павло 168 р. перед Христом. Льокуль оснував 
з забраних на війнах книжок першу римську 
публичну бібліотек)! Пізнїйше цісар Август ос¬ 
нував дві: Октавіянську і Палятинську. Сю по- 
слїдну казав папа Григорій Великий знищити, 
як остаток поганьства. Найбільшою була бі¬ 
блїотека Траяна. Були й инші менші. 

По упадку Римської Держави бібліотеки 
в Римлян упадають, а за те повстають на всхо- 
ді. Константин Великий оснував велику бібліо¬ 
теку в Константинополи (Візантії). 

Богато цінних бібліотек пропало підчас 
вандрівки народів, богато понищили фанатики 
і забобонні люди. Халіф Омар (султан) казав 
знищити зіставшу по війнах часть Александрів- 
ської бібліотеки. Він казав: „Коли в тих книж¬ 
ках є те, що в Корані (святім письмі Турків), 
то вони непотрібні; колиж вони не годять ся 
з Кораном, то вони шкідливі. Знищити їх”. Так 
книжками з сеї бібліотеки палили в алексан- 
дрійських лазнях понад шість місяців ~ 

Але треба памятати, що Юлїй Цезар спалив 
більшу половину Александрійської бібліотеки, а 
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александрівські патріархи також помагали її ни¬ 
щити. 

Хрестоносці, що йшли від Турків відбирати 
Єрусалим, спалили велику бібліотеку в Тріпо- 
лїсї, думаючи фанатично, що сї всі книжки во¬ 
рожі христіяньству. 

Гішпанцї спалили в Мексику велику купу 
образкових писань тамошних мешканців. 

Кардинал Ксіменес спалив на майдані Ґрана- 
ди в Гішпанїї 80,000 арабських рукописів. 

Подібних примірів можна би навести ще 
більше. А все те є страшним свідоцтвом люд¬ 
ської загорілости, короткозорости, забобонно- 
сти і темноти. Сї фанатики заподіяли людству 
кеобчислені шкоди, бо попропадав найбіль¬ 
ший скарб людського розуму, набутий віками 
трудом і довголїтним досвідом найспосібнїй- 

ших і найкращих людий. 
В середних віках, в часі великого спустоше¬ 

на монастирі стали були захистом для книжок. 
Майже в кождім монастири була бібліотека. 
Основуванєм бібліотек клопотали ся головно 
Бенедиктини. 

Володарі дбали також про бібліотеки. Кар- 
ло Великий основував монастирські школи, а 
коло них бібліотеки. 

На Україні Володимир Великий, а вже голов 
но його син, Ярослав Мудрий, основував при 
церквах школи, а при них бібліотеки. 

Така бібліотека була при Софійськім Со¬ 
борі в Київі. Монахи по Україні також занима- 
ли ся переписзізанєм книг, а при монастирах 
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були бібліотеки. Знаменита бібліотека була в 
Печерській Лаврі в Київі. Опісля були бібліо¬ 
теки у Львові при Ставропигійській Колегії в 
Київі, що була першим українським університе¬ 

том. 
В Греції на Агонській горі була також зна¬ 

менита бібліотека. 
В ХУГ в. повстають бібліотеки в Празі, 

Липську, Гайдельберґу. 
В Італії дбають про бібліотеки княжі роди 

Медічеїв і папи. Папа Николай V. і Сикст VI. да 
ли початок славній Ватиканській бібліотеці в 
Римі. 

Однак всі ті бібліотеки були призначені 
для висілих кляс. 

З часом бібліотеки переходять щораз біль 
ше в світські руки, аж доки не стали вони ін¬ 
ституціями доступними і необходимими і для 
найнизшої кляси суспільности. 

В нинїшних часах найвисше стоїть справа 
б'^тїотек в Англії, Німеччині й Америці, де 
громадські, чи державні уряди ними клопочуть 
ся. В инших краях Европи (крім тих, що є во¬ 
рогами народної просвіти) справа бібліотек 
розвиває ся також щораз більше. 

Японія, що дуже пильно придивляє ся до 
всего, що доброго робить ся в Европі, в 1888 р. 
вислала була навіть надбіблїотекара великої на¬ 
ціональної бібліотеки в Токіо, Танаку, до Ан¬ 
глії, щоби пізнав устрій тамоціних бібліотек. 
По повороті Танаку до Японії зачав ся живий 
рух за закладанєм бібліотек, яким Японці зав- 
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дячують велику часть своєї свідомости і сили. 
В кождій більшій бібліотеці крім великого 

засобу ріжнородних книжок є також визначнїй- 
ші і передовійші часописи і місячники. Бібліо¬ 
текою заряджують назначені для сього люди і 
записують кілько книжок і яких хто позичає. 
При бібліотеках є всюди також кімната на чи¬ 
тане — бібліотечна читальня. 

У нас в старім краю, а також і тут бібліо¬ 
теки закладають ся при товариствах, головно 
при читальнях. Однакож богато людий ще не 
розуміють значіня бібліотеки, не дбають анї о 
добір книжок, анї не старають ся о збільшене 
їх числа і через те така убога біблїотека не 
притягає читачів так, як велика і добірна. 

ЯКІ Є РОДИ ПИСЬМЕНСТВА І ЯКІ книжки 
ПОВИННІ БУТИ В ЧИТАЛЬНЯНІЙ БІБЛІОТЕЦІ 

Слово „література” латинське. Ним озна¬ 
чуємо або суму всіх писаних творів, або яко¬ 
го одного роду книжки. Література по нашому 
буде „письменство”. 

Коли переглянути більше книжок, то ба¬ 
чимо, що одні є легко зрозумілі, другі тяжіле; 
одні надають ся для дїтий і молодїжи, другі 
для старших; одні оповідають всякі історії й 
оповіданя, инші про справи наукові. 

Після того ділимо книжки на відділи. 
Книжки писані для простого народу, мово- 

ю і способом йому зрозумілим, називають ся 
книжками „популярними” (популюс — по 
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латинськи народ), по нашому народними. 
Дальше книжки дїлимо на:-Наукові і Бе¬ 

летристику. 
Книжки наукові розпадають ся знов на біль 

ше відділів і так: 
Книжки історичні, де оповідає ся як люди 

жили в ріжних краях і часах, що робили, які 
в них були передові люди, порядки і пр. Все 
те зібране в одну цілість називає ся Всесвітною 
Історією, яку ділять на три части: 1) Старожи- 
тну, 2) Середновічну і 3) Новожитну. — Окре¬ 
мі знов народи мають свої історії. (Найбільшу 
Історію Українського народу написав проф. М. 
Грушевський в вісьмох томах). Деколи така 
історія обіймає події тілько одного якогось 
часу, або напрямку: Історія Козаччини; Історія 
Француської Революції; Українського письмен¬ 
ства; Европейської цивілізації. 

Географія, де описуіз ся поодинокі краї і 
части світа, гори, ріки, моря, населене, природ¬ 
ні богацтва країв. 

Етнографія, де описуєсь звичаї і форми 
житя ріжних народів. 

Природничі, в яких обговорює ся сили 
природи, як їх розуміти і як ними орудувати. 

Технічні і правничі, присвячені людським 
винаходам, виробам і законам. 

Господарські, де говорить ся про способи 
в господарстві. 

Медичні, або лікарські, де говорить ся про 
все, що відносить ся до будови людського тї- 
іа здоровля, лїченя. 
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Фільозофічні, в яких розважає ся погляди 
на Бога, світ і людий. 

Педагогічні, що вчать ся, як має ся вихо¬ 
вували дїтий і молодїж... І ще деякі. 

Друга часть письменства (літератури), се 
т. з. белетристика, або красне письменство. Во¬ 
на ділить ся що до форми і змісту на такі час¬ 
ти: 

1. Повісти й оповіданя. 
2. Поезію, або твори поетичні. 
3. Твори драматичні (драма і комедія), які 

можна виставляти в театрах (штуки до пред¬ 
ставлень). 

Усі знов книжки є писані або звичайною 
мовою або віршованою. Звичайна мова зве ся 
,,проза”, а віршована „поезія”. 

Яких отже треба книжок в читальнях? 
На першім місци ставлять звичайно крас¬ 

не письменство (белетристику), себто повісти, 
поезії і драми. Повісти захоплюють кождого, 
хтоб він не був. І тому звичайно по всіх бібліо¬ 
теках красної літератури є найбільше. Повіс¬ 
ти й оповіданя легко читають ся, живо захо¬ 
плюють увагу, дають богато вдоволена, а при¬ 
тім заставляють думати і ублагородняють чо¬ 
ловіка. — Тесаме можна сказати про поезію і 
драму! (поезії Шевченка, Федьковича, Шашке- 
вича, Франка і др. та всякі твори драматич¬ 
ні). — Можна мати також окремий відділ кни¬ 
жок для дїтий і молодїжи. 

Велику вартість мають житєписи (біоґра- 
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фії, біос — житє, ґрафо — пишу) де оповіда¬ 
всь про житє великих людий. Житєписи захо¬ 
плюють так, як повісти, але мають в собі біль¬ 
ше наукового змісту. Вони Лупать в собі і зай¬ 

маюче і наукове. 
Однакож попри белетристику повинні бути 

в читальни також інтереснїйші книжки науко¬ 
ві. І так повинна бути передовсім Історія У- 
країни, Історія Укр. Письменства (укр. літера¬ 
тури), та всякі другі книжки, що розказують 
про житє і стремлїня нашого народу. Дальше 
повинна бути всесвітна історія, а відтад книжки 
господарські, лекші лікарські і природничі; кни¬ 
жки про всяку спілкову^ й .організаційну робо¬ 
ту. Деякі з сих книжок будуть читати менше, 
річ певна, але вони таксамо потрібні. Вони ма¬ 
ють служити підручниками для того, хто 
схоче приготовити відчит; до них будуть вда¬ 
вати ся люди спорячі що до деяких неясних 
їм справ, або просто щоби про якусь цікаву 
справу подрібно розвідати ся. — Однакож 
на першім місци в початках повинні бути по¬ 
вісти, бо на них є найбільший попит. 

Крім книжок повинні бути- також добрі 
часописи і місячники (журнали). 

На закінчене ще кілька пояснень що до 
змісту деяких книжок, яких заголовки в ката- 
льоґах не всім зрозумілі. 

Геольоґія — описує ріжні верстви з яких 
земля в глубинї складає ся (річ труднїйша для 
звичайного чоловіка). 
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Астрономія — описує небесні тіла, їх виг¬ 
ляд, величину і рухи. 

Ботаніка — ріжні роди рослин на земли. 
Зоольоґія — ріжні звірята, птахи, риби, 

комахи, що жиють на земли. 
Соматольогія — будову людського тіла, 

його ріжні органи і їх чинности. 
Психольоґія — ріжні чинности людської 

душі, людського духа. 
Педагогія — наука про виховане дїтий. 
Фізика — про власности і сили природи, 

як електрика, світло, голос, дрожанє, рух. 
Хеміка — про всякі складники (елементи), 

з яких складають ся ся ріжні річи на світі, та 
про ріжні прикмети сих складників (вугля, зе- 
лїза, сірки, фосфору, кисня і др.) і ріжні їх спо 
луки). 

Льогіка — про засади і правила людсько¬ 
го думаня. 

Біографія -— по нашому „житєписьп, опис 
житя якогось визначного чоловіка. — Авто¬ 
біографія -— коли хтось сам описав своє житє. 
Се все річи незвичайно інтересні і поучаючі. 

Геометрія — про виміри поверхні ріжних 
річий і ріжих форм (Се не для читальні). 

Архітектура — про форми будівництва в 
ріжних народів. 

Мінеральоґія — про ріжні камені, скали, 
ріжні руїди, що з них витоплюють металі і роб¬ 
лять инші річи. (Річ труднїйша). 

Мітольоґія — про ріжних богів старинних 
народів і всякі про них легенди. 
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Лїтурґіка — про церковні обряди, їх по- 

ходженє і значінє. 
Гігієна — про те, як жити, щоби бути здо¬ 

ровим. 
Ветеринарія —7 про хороби і ліченє звірят. 
Економія — наука про господарність. 

Аритметика — рахунки. 
Альґебра — рід рахунків. (Се не для чи¬ 

тальні). 

ДЕЩО ПРО ВІДМИТИ. 

Дуже часто приходить ся в нас чоловіко- 
ви молодому, небувалому, хоч би і мав деяке 
шкільне знане, давати відчит. Але нераз і та¬ 
кого нема і треба цілком звичайному просто¬ 
му господареви, або робітникови брати ся за 
таку справу як відчит, чи взагалі бесіда — хоч 
би при заснованю читальні, та иншій нагоді. І 
приходить се тим тяжіле, що чоловік не був 
на відчитах, не чув богато бесід і тому й сам 
не знає як до сього брати ся. А відтягати ся 
не можна, спускати ся нема на кого, бо житє 
домагає ся, щоби гцобудь робити. Тому не 
без користи буде поговорити про даване відчи 
ТІв. , 

Людям вченим лекше давати відчити, бо 
в них є богато матеріялу в голові, се одно, 
а^ дальше — вони мають де взяти потрібного 
матеріялу, а крім того вони богато бували по- 
мщ^юдьми, чували і видали усяке. 

Однакож і між тими не всі спосібні до да- 
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ваня відчитів. Один говорить простими слова- : 
ми, звичайною бесідою, та так ясно, так все 
викладає, що кождий розуміє і може другому 
переповісти. Другий говорить про вченому, у- . 
живає незрозумілих слів і замотаних понять; 
такий слухачів не захопить і не богато навчить 
хоч сам він знає богато. 

Відчит можна або виголошувати на память, 
або читати з паперу), або врешті вчасти читати 
з паперу, а вчасти говорити, обясняючи і до¬ 
повнюючи те, що написане. 
Щоби виголосити відчит на память, без - 

яких будь записок, треба довго приготовлятись, 
добре вивчити і запамятати про що має ся 
говорити. Тому то навіть вченїйші люди ви- 1 
готовляють відпити на письмі і читають перед 
слухачами. —:: 

Дуже добрий, богатий змістом й інтересний 
може бути відчит, коли хтось вчасти читає, а 
вчасти обговорює прочитане на память. Тоді 
і йому йде легко і слухачам інтересно. 

При виголошуваню відпиту треба старати 
ся, щоби тон бесіди був живий, теплий; щирий, 
симпатичний. Говорити поволи, виразно. А на 
тон бесіди ще більше треба уважати, коли від - 
чит читає .ся. - ~ - . 

Щ-ож се таке відчит-? Є се виклад про я- 
кусь справу, — обговорене справи з усїх боків” 
так, щоби слухач опісля мав загальне п он я те 
про справу; щоби знав все найзажнііше, що 
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про якусь річ можна знати. 
Коли хто вибрав собі якусь тему, якийсь 

предмет на відчит, то повинен добре його об¬ 
думати, а то й з ким обговорити. Він повинен 
розглянути з усіх боків — яка ся справа є са¬ 
ма собою, яке її значінє для людського житя, 
яку історію має ся справа за собою, яку будуч- 

ність. 
Крім того повинен роздобути книжок, що 

про сю справу говорять, їх собі перечитати і 
з них вибрати що важнійте. 

По сім повинен забратись до писаня того, 
що має говорити, але нїм зачне писати, пови¬ 
нен поставити собі на папери ряд питднь, поз¬ 
начити про що має писати, чи говорити. Візь¬ 
мім, що відчит буде про житє і значінє Шев¬ 
ченка, отже тут можна поставити пр. такі пи- 
таня: 

1. Положене українського народу в часї 
народженя Шевченка. — Як жило ся селян¬ 
ству. — Висші кляси. — Панщина. 

2. Шевченко. — Його родина, його дитячий 
і хлопячий вік. Жива вдача Шевченка. 

3. Шевченко на службі — аж до часу, як 
опинив ся в Петербурзі. За сей час Шевченко 
зрозуумів, що значить неволя. 

4. Викуп Шевченка. — Житє і робота на 
воли. 

5. Товариші Шевченка. Кир. Метод. Брат¬ 
ство. Його ціль. Арешт Шевченка. Його житє 
аж до часу увільненя. 

6. Шевченко на воли. Смерть*. 
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7. „Кобзар” Шевченка. Головні думки пое¬ 
зій Шевченка. Чого Шевченко бажав свому на- 
родови. — Значінє „Кобзаря”. 

Скажім, що відчит буде про виховане дї- 
тий. Тут можна поставити такі питаня: 

1. Що ми розуміємо під словом виховане. 
2. Як виглядає чоловік без вихованя (влас¬ 

тиво з дуже мізерним вихованєм), а чоловік 
з добрим вихованєм. 

3. Виховане в ріжних народів в ріжних ча¬ 
сах. Погляди учених в ріжних народів і ріжих 
часах на справу вихованя. 

4. Які є головні засади і цїли вихованя. 
6. Вплив домашного вихованя; шкільного 

вихованя; вплив церкви; вплив окруженя. 
Нехай буде відчит про організацію. Тут 

можна поставити такі питаня. 
1. Якого рода організації є нині на світі. 
2. Організація і товариства в давнині; в рі¬ 

жних народів. 

3. Які цїли мають ріжні організації; на яких 
засадах засновують ся. 

4. Що вяже людий в організацію, а що 
причиняєть ся до упадку організації. 

5. Чому робота в організації успішнїйша 
і кориснїйша. 

6. Які організації є між нашим народом; 
яких нема; яких нам конче треба. В яких наро¬ 
дів бачимо сильні організації. 

Такі і т. п. питаня можна поставити до 
кождої справи. Правда, колиб хотіти на всї ті 
питаня ду|же широко відповісти, то написав би 
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-Грубу книгу, а в відчитї треба все брати загаль- 

* но і коротко, вибираючи найважнїйше. Іноді 
деякі питаня треба зовсім лишити задля бра¬ 

нку часу, або згадати лише кількома словами. 
Розумівсь, що до доброго оброблена від¬ 

питу треба часу, треба його приготовляти про¬ 
тягом кількох днів потрохи або й довше. Се 
залежить від теми, від знаня чоловіка і від то¬ 
го, які підручники чоловік має (або й жадних) 

- і наскілько хоче їх використати. 

Маючи питаня перед собою можна забира¬ 
тись до порядку. Писати важнійте, загальне, 
а всякі уваги, приміри і т. п. можна собі зна¬ 
чити коротко і опісля про них згадувати на па- 
мять. Чим ліпше однакож написане, тим краще 
'читає ся і говорить ся. 

Уважати, щоби відчит не був за довгий, а- 
ле і не надто за короткий. Дальше уважати, 

* щоби мова була проста, звичайна, стиль зви¬ 
чайний, слів незрозумілих не уживати. 

В обробленю відчиту, чи всякої бесіди тре¬ 
ба памятати, що кожда бесіда має три голов- 

; ні части: 

1. Встуїп, коли приступавсь до справи. 
2. Середина, де цілу справу показуєсь з 

ріжних боків. 

3. Закінчене, де зводить ся цілу бесіду до 
певного заключеня і показуєсь яке значінє для 
нас справа має, та як нам до справи ставити ся, 
як;нам її зрозуміти. 



27 —- 

Нехай одначе ніхто не думає, що він пови¬ 
нен приготовити зараз якийсь архитвір, а ко¬ 
ли такого приготовити не всилї, то не повинен 
нічого робити. Нехай кождий зробить, що мо¬ 
же, але нехай кождий робить, щиро, вложивши 
тілько часу і труду,. кілько може, а вже його 
робота не буде без користи. Сама щирість для 
справи є половиною роботи. 

В нас покищо не богато людий, які моглиб 
обдаровувати наш загал відчитами. А їх так 
конче треба по читальнях і всяких товариствах 
і всюда, де може збирати ся загал. 

Тому то коли хто раз притовить ся до 
відчиту, повинен би його виголосити в кількох 
місцях, де лише його готові послухати. Так раз 
положена праця на приготоване принеслаб бога 
то більше користи. . ^ 

Де отже по містах є кілька товариств, там 
такого чоловіка після його першого відчиту* 
повинні запрошувати другі товариства (хоч би 
він буїв членом иншого товариства), щоби да¬ 
ти змогу почути відчит найширшому загалови. 
Таксамо маючи відчит виготовлений на папе¬ 
ри, чоловік міг би його повторити в дальшій 
околици, колиб туда припадково пійшов. Те- 
саме відносить ся також і до тих, що приго¬ 
товляють відчити на фармах. 
Щоби можна добре приготовитись' до від¬ 

питу, треба мати хоч трохи книжок, треба чита¬ 
ти часописи, інтересувати ся житєм. Хто не 
має під рукам книжок, тому тяжше приходить 



ся навіть тоді, колиб мав трохи шкільного зна- 

ня. 
Однакож житє жадає від нас праці і ми 

повинні працювати після наших сил і знаня, не 
оглядаючись на те, що наша сила і праця не¬ 
велика. Положім підвалини, приготуймо ґрунт, 
а за нами прийдуть ті, що дальше поведуть по¬ 

чату роботу. 

По відчитї часто слухачі ставлять питаня 
бесїдникови, (прелєґентови, референтови), а 
то навіть заводять дискусії. Але можуть бути 
відчити без питань і дискусій і нераз не повин¬ 
но ся до дискусій зовсім допускати тому, що 
дехто ставить питаня нерозумні на те, щоби 
„злапати” бесідника, а опісля в дискусіях при¬ 
ходить до суперечки і люди розходять ся роз¬ 
дратовані і невдоволені. 

Отеє булиб ті поради й уваги, які можуть 
придати ся кождому, хто вперве буде відчит 
приготовляти. 

ЯК ПОВИННІ ВІДБУВАТИ СЯ ЗБОРИ. 

Наші люди в старім краю мало мали на¬ 
годи бувати по вічах та приглядати ся, як такі 
віча, збори, чи мітінґи перепроваджують ся. 

Тут лад инший і чоловік мусить бувати хоч 
на деяких зборах, мусить брати в них участь і 
тут власне показує ся ціла безрадність і Йезна- 
нє нашого чоловіка. 

Маю на думці людий передовсім по фар- 



мах, бо в містах звичайно знайдуть ся люди, 
що розуміють порядок зборів і перепроваджу¬ 
ють як СЛІД. 

Хочу отже подати тут деякі важнїйші вка¬ 
зівки що до проваджена зборів (мітінґів). 

Візьмім хоч би шкільні мітінґи. Тут ви¬ 
ходить комедія нераз. Посходять ся люди і за¬ 
мість порадитись, ще посварять ся, поназива- 
ють ся і з тим розходять ся. 

Буває таке, що на мітінґу хоче дехто свої 
рахунки з другими порахувати. Має на когось 
злість і так каже: 

— Там межи людьми я йому покажу. 
Инший знов обурюєсь, коли хтось скаже 

щось, з чим він не годить ся. Зачинаєсь горяча 
суперечка, а потім чуєш: 

— Про тебе, пташку, я добре знаю... 
— Що знаєш, ти сякий такий... 
— Я твого батька знаю... Твій дїд череду 

громадську пас. 
— А твоя баба була відьма... 
Оттак люди раду радять... 

Щож то є збори, або мітінг? 
Коли є якась справа що обходить не од¬ 

ного чоловіка, але ширшу громаду, тоді люди, 
що сю справу ліпше розуміють, скликають збо¬ 
ри (віча, мітінґи, наради, з'їзди, конвенції, кон¬ 
греси). 

Збори може скликати один чоловік, або 
кількох людий, що вже попередно обміркува¬ 
ли справу, про яку має говорити ся на зборах. 
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Такий гурток з кількох називає ся Комітет. 
Дальше всякі товариства, спілки бізнесові 

і всякі другі інституції мають визначено в сво¬ 
їх статутах і ухвалах, коли члени сих товариств 
мають обовязково сходити ся на наради. По¬ 
дібні збори є назначені і в шкільнім законі, то 
є збори шкільні. 

Чогож люди сходять ся на збори? 
Сказано, що для зборів мусить бути спра¬ 

ва загальна. Треба моста, школи, дороги, свя¬ 
щеника, треба посилати петицію (просьбу) в 
якійсь громадській справі, тоді треба склика¬ 
ти людий, щоби справу обміркували, згоди¬ 
ли ся і зобовязали ся сю справу підпирати чи 
грішми, чи роботою, чи спільним домаганєм. 

А що сидячи в дома не всякий справу до¬ 
бре розуміє, або й не роз)?'міє зовсім, отже то¬ 
му на зборах хто справу найліпше розуміє, по¬ 
ясняє її людям, потім люди виисказують свої 
думки, свої уваги, аж доки справа не стане так 
ясною, що всї, або більшість на ню годить ся. 

Але скаже дехто: чомуж так буває, що зав- 
сїгди знайдесь дехто, що з більшостию не го¬ 
дить ся? Чому не можна справи так ясно поста¬ 
вити, щоби всї однаково зрозуміли? 

Відповісти можна так: Є справи, де всіх 
можна переконати, але буває, що не можна. 
Ось примір: Хочуть будувати школу, отже о- 
брахували скількість дїтий, величину школи, 
отже всї годять ся, що треба таку школу буду¬ 
вати. Але нехай прийде потім питане, хто має 
бути сторожем в школі, то одні схочуть Івана, 
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другі Федька, а треті Миколу. І тут не перекона¬ 
єте, що Іван ліпший від Миколи, бо оден ні 
другий не злий. Тут рішає більшість. Бувають і 
другі подібні справи. 

Порядок зборів: 
Коли люди зійшли ся, хтось з тих, що скли 

кали людий, „отвирає збори”, каже, що збори 
зачинають ся і завзиває, щоби заняли місця і 
вибрали предсїдателя. Часто предсїдателем ли- 
шаєсь той, що отвирає збори. 

Предсїдатель, се голова, господар зборів. 
Англійці називають предсїдателя „чейрмен”. 
За ним вибирають секретаря, а часом ще кіль 

кох людий, що засідають побіч голови, ко¬ 
ли справа важна обговорює ся. На товариських 
звичайних зборах предсїдатель товариства пе¬ 
репроваджує збори без вибору. 

Обовязком предсїдателя є представити ко¬ 
ротко справу і завізвати до нарад. Тому на пред 
сїдателя вибирають звичайно обзнакомленого 
зі справою. 

Перед зборами звичайно передові люди 
укладають програму зборів, чи мітінґу, то зна¬ 
чить— назначують в якім порядку мають збо¬ 
ри відбувати ся. Приміром: 1. Отворенє зборів, 
2. Представлене справи, 3. Наради, дискусії, 4. 
Свіжі внески і ухвали, 5. Вибір комітету, або у- 
ряду і т. д. І сєї програми предсїдатель му¬ 
сить тримати ся. 

Обовязком предсїдателя є: дбати про по¬ 
рядок; уважати, щоби не говорило нараз по 
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двох людий і більше; щоби говорячий не го¬ 
ворив про річи, які до справи не належать, але 
тримав ся самої справи. Хто не слухає пере¬ 
стороги, тому предсїдатель має право відібра¬ 
ти голос. Коли одна справа, або точка програ¬ 
ми, перепровадилась, обговорилась, предсї- 
тель ще раз коротко може переповісти зміст і 
вислїд обговореного і завзиває до дальших на 
рад. 

При сїм предсїдатель мусить бути терпе¬ 
ливий, до всіх однаково відноситись і до цілої 
справи ставитись безсторонно. Спорячих і не¬ 
спокійних повинен годити і завзивати до спо¬ 
кою — але словами як найкоротшими. По скін- 
ченю предсїдатель коротко переповідає цілий 
вислїд зборів і заявляє, що збори скінчені, роз 
вязані. 

Обовязком секретаря записувати, про які 
справи на зборах говорило ся. Зі звичайних 
бесід зазначує коротко головну думку бесід¬ 
ника кількома словами — а вже ухвали запи¬ 
сує точно, дословно, як йому подиктують. Ко¬ 
ли опісля треба йому писати звіт (справозда- 

нє), то він в сих записках має все, що йому 
потрібно. 

На предсїдателя вибирають чоловіка, що 
вміє ліпше говорити, проворного, розсудного, 
бувалого і вирозумілого. Загалом чоловіка сві¬ 
домого і спосібного. 

На секретаря знов вибирають такого, що 
найліпше знає писати. 

Але деякі люди думають, що се є велика 
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честь бути предсїдателем, або секретарем і то¬ 
му часто вибирають невідповідних (але бога- 
тих, або що), а ті знов дають ся вибирати не 
знаючи нащо і пощо. А се не честь, але обовя 
зок, який треба вміти виконати. 

А тепер обовязки людий на зборах. 
Кождий чоловік повинен памятати, що він 

мусить слухати предсїдателя і триматись по¬ 
рядку.' 

Говорити про справу коротко і ясно. 
Коли другий чоловік говорить, не спереча¬ 

тись посеред бесіди, не потакувати, що: ая! ая! 
кум Петро добре говорять. Слухати мовчки і у- 
важно. 

До слова зголошуіватись, а предсїдатель 
повинен в такім порядку уділяти слова, в якім 
зголошують ся. 

Не дивуватись, коли хтось помилить ся, а- 
бо справу инакше розуміє. В него може бути 
добра воля. 

Не відходити від справи, не згадувати чу¬ 
жої жінки, дїтий, родини; колиж хто зачіпає 
без потреби другого, то зачеплений може від¬ 
повісти коротко, але аж коли тамтой скінчить. 
Та звичайно на се уважає предсїдатель і часто 
коли що зайде, він сам відповідає. 

З бесідою не вириватись, не перебивати 
другому. Не говорити десять раз одного. 

Се загальні обовязки людий. 
Додам ще один важний обовязок, щоби збо¬ 

рів не обминати і на них не спізняти ся. Треба 
Українська Читальня •— 2 
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прийти в 8, а то приходять в 10 годині. Повин¬ 

на бути точність. 

Коли предсїдатель, чи хто другий піднесе 
якусь нову справу до обговорена, тоді зачи¬ 
навсь дискусія. Присутні висказують свої по¬ 
гляди на справу, кождий каже як він її розу¬ 
міє, чи як би треба щось робити і власне таке 
обговорене справи називає ся дискусія. Дис¬ 
кусія переривавсь, коли присутні вже все вис- 
к'азали що до даної справи; або коли ніхто не 
має свіжих думок і переповідає вже всім ві¬ 
доме і попередно переповіджене, хтось ставить 
внесок під голосованє, щоби дискусію зам¬ 
кнути. Коли більшість заявить ся за замкне- 
нєм, дискусія замикає ся . 

Нова справа, яку ставить до обговорена 
хтось з присутиих, називає ся ся внесок. Внеско 
давець повинен свій внесок (свою думку) ви¬ 
разити короткими словами, щоби секретар міг 
записати. Можа написати внесок на папери і 
передати секрегареви. 

Ось взірці таких внесків: 

„Я вношу, щоби вибрати комітет з пятьох 
людий, який би заняв ся справою заложеня 
кооперативного склепу”. 

„Я вношу, щоби з товариської каси дати 
50 дол. на підмогу студентови Н. Н. (тут подає 
ся імя)”. 

„Я вкошу, щоби докінчене зборів відложи- 
ти на день 5 грудня”. 

А секретар всі внески точно записує, як 
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рівнож імя того, хто вносить і хто його внесок 
підпирає. 

По дискусіях над внесками секретар від¬ 
читує поставлені внески в такім порядку, в я- 
кім їх ставлено, а предсїдатель дає їх під голо- 
сованє. Секретар записує, число голосів. 

Поставлений внесок мусить хтось підпер¬ 
ти, себто за тимже внеском заявити ся (секун- 
дувати). Колиж з усїх присутних ніхто за внес¬ 
ком не заявить ся, то знак, що крім внескодав- 
ця ніхто внеску не підопре і такий внесок сей- 
час упадає. 

Внесків що до якоїсь справи може бути 
кілька, а переходить той, за яким буде найбіль¬ 
ше голосів. 

Приняті внески (приняті думки до обго¬ 
ворюючих справ) звуть ся „ухвали, резолюції 
або постанови”. їх записує секретар точно і їх 
переховуєсь. 

.Коли на зборах виступає чоловік, що пе- 
редтим обміркував, розглянув, обчислив якусь 
справу з усїх боків і сю справу всім поясняє, 
то каже ся, що він реферує якусь справу (себ 
то передає до відома людям). В нас говорять 
також, що він має відчит про справу. Такий 
відчит звуть також реферат, а того, що його 
виголошує, референт або прелєґент. Відчит на 
зивають також лекція (по анґлїйськи Лекчюр), 
а того, що його виголошує — лектор. Та се у- 
живаєсь менше. По рефераті бувають звичайно 
дискусії. 

Голосуівати можна явно або тайно. Явно 
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голосуєсь піднесенєм рук, а тайно картками. 
При виборі уряду найперше присутні став¬ 

лять кандидатів, себто назначують людий, я- 
ких уважають відповідними на такий уряд. Тут 
також за внесеним кандидатом звичайно заявля¬ 
всь ще хтось, крім того, що вносить. Імена кан¬ 
дидатів вписують на таблици, або на папері, 
щоби всї бачили. 

При голосованю картками кождий пише 
лише імя кандидата, а свого імени нї. Опісля 
вибрана комісія перераховує картки. При го- 
лосовано на виборах до парламенту є імена 
кандидатів виписані, отже робить ся лише хрес¬ 
тик коло того імени, за яким голосує ся. 

Буває, що при ставленю кандидатів на я- 
кий уряд, поставлять люди одного кандидата, 

■а більше не ставлять, бо всї на того одного го¬ 
дять ся. Тоді він стає вибраним без голосова- 

ня — просто тому, що він лише один. Каже 
ся, що його вибрано одноголосно (через акла¬ 
мацію). 

Нераз збори вибирають комітет, себто 
гурт людий, який має поклопотатись переве- 
денєм якоїсь ширшої справи, коли таке пере¬ 
проваджене вимагає довшого часу і роботи 
більше людий. Вибраних для переведена або 
оброблена меншої справи звуть також комісі¬ 
єю. 

Ще треба затямити, що збори можуть бути 
публичні і довірочні. Коли йде на збори хто 
х~че, то є збори публичні, колиж йдуть лише 
Ті- *йо мають запрошеня, то збори довірочні. 



Приватними зборами звуть збори товариств, 
спілок, компаній і др., де бувають лише члени 
тих товариств. 

ОГЛЯД СКАЗАНОГО — І ЩЕ ДЕЩО. 

А тепер коротко розгляньмо про що го¬ 
ворило ся. 

1. Зібране більшого числа людий зве ся — 
віче, збори, сходини, мітінґ (се назва англійсь¬ 
ка і значить дословно: сходини, зібране). Наша 
народна стара назва є віче. 

2. Збори можуть бути публичні, коли скли¬ 
кає ся всіх людий: приватні, коли сходять ся 
лише члени товариства і нечленам на них не 
завсігди можна бути, бо там обговорюють ся 
виключно справи товариства, чи спілки; збо¬ 
ри довірочні, коли на зборах може бути лише 

той, хто має писане запрошене. 
3. Комітет, се гурт людий, що скликає ві¬ 

че, або займаєсь перепровадженєм якоїсь спра¬ 
ви, пр. займаєсь збіркою гроша в якійсь око- 
лици на народні діли. (Звичайно комітет ви¬ 
бирає також -з між себе предсїдателя і сек- 
ретара, а часом і касієра). 

4. Комісія, се вибраний зборами, або комі¬ 
тетом гурток з кількох, що має обробити, роз¬ 
глянути, чи розслїдити якусь меншу справу, я- 
ку по розсліді предкладають тим, що їх ви¬ 
брали. 

5. Предсїдатель (голова, по анґ. чермен) 
є господарем зборів, він дбає про порядок в 
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перепровадженю зборів. Предсїдателїв мають 
також комітети, заряди товариств, спілок і др. 
Ті ще мають і касієра, коли вони орудують грі¬ 
шми. 

6. Секретар записуіє, в якім порядку про¬ 
вадять ся збори, хто що важнїйшого говорив, 
які запали ухвали, хто вибраний чим і другі 
справи. 

7. Програма, се наперед означений, списа¬ 
ний порядок, в якім мають обговорюватись 
справи і перпроваджуваїись. Програмою в нас 
звуть ряд справ, за якими стоїть політична пар¬ 
тія. Кажемо: радикальна, соціялїстичиа, націо- 
нал-демократична програма. Тут Анґлїйцї звуть 
се плятфсрмою. В політичнім значіню програ¬ 
ма значить те саме, що становище. 

8. Звіт, справозданє зве ся переповідженє 
(звичайно в часописи) всього того, що на збо¬ 
рах говорило ся і рішило ся, або що зробив 
який комітет, або товариство. 

9. Дискусія — се обговорюване справи з 
ріжних боків, розбиране справи. Коли в часо¬ 
писи про якусь справу пишуть ріжні люди і 
так обговорюють ЇЇ довший час, то се також 
дискусія. 

10. Внесок зве ся — короткими словами 
поставлена думка про те, як би повинно ся 
справу провадити, як щось приняти, як до чо¬ 
го ставити ся. Важні внески звуть ся також — 
проекти. 

11. Попирати (секундувати) — се значить, 
ще комусь за тим заявляти ся. Коли між усі- 



ма зібраними не знайдесь кому внеску попер¬ 
ти, то відразу видно, що ніхто більше не е за 
ііим і такий внесок відкидають. 

12. Ухвала, або резолюція,,се постанова а- 
бо заява зібраних що до якоїсь справи, або я- 
когось питаня. 

12. Реферат, відчит, лекція — се широке 
обговорене якоїсь справи чоловіком, що доб¬ 
ре ''праву обміркував і л її вияснена пригото¬ 
вим ся/ І 

14 Референт, прел '/еит, або лектор, се той 
що виголошує відчит. 

15. Кандидат — се чоловік поставлений до 
вибору на якого урядника, чи що. 

16. Одноголосно, або через аклямацію, 
зпачиті — вибирати за згодою всіх нараз. 

ІЦо до назви всяких зборів, то назва віче 
є нашою стародавною українською назвою і 
треба її й нині уживати. Колись на Україні 
скликали людий на наради дзвоном, що й звав 
ся від того „вічевий дзвін”. Але таксамо добри¬ 
ми є назви: — збори, сходини, наради. Наз- 
ьа „мітінґ” є англійська і дословно значить: 
збори (сходини). 

З'їздом зве ся нарада, на яку з'їздять ся лю¬ 
ди з дальших сторін. 

Конвенцією звуть ся частїйше наради лю¬ 
дий якогось фаху (пр. конвенція учительська), 
що з ріжних сторін поз'їздились. Зрештою 
„з'їзд” і „конвенція” мають подібне значінє і 
деколи сї назви заміняють одна другу. 



Конгрес — се нарада людий, що поз'їзди¬ 
лись з далеких сторін, з дальших країв для об¬ 
говорена справи, якою якась верства людий в 
у/сїх тих краях інтеерсує ся. 

Коли громади, чи гурт людий, висилають 
когось на якісь збори, з'їзди, чи що, то такий 
чоловік зве ся: відпоручник, заступник, деле¬ 
гат або репрезентант. Його думка, чи його за¬ 
ява на сих зборах уважаєсь заявою тих, що 
його післали (бо вони посилаючи припоручи- 
ли йому, що він має там говорити і як до чо¬ 
го ставити ся). 

Привітні телеграми. На важнїйші народні 
з'їзди, або з нагоди якихсь важних подій, по¬ 
чатої, або довершеної працї і т. п. поодинокі 
люди, або гурти і товариства, висилають при¬ 
вітні телеграми, або привітні письма, заявля¬ 
ючи тим, що вони даною справою живо інте¬ 
ресують ся. 

Співчуваючі телеграми. З нагоди якоїсь 
сумної події, пр. з нагоди смерти якогось виз¬ 
начного чоловіка висилають ся також телегра¬ 
ми, звичайно до редакцій визначних часопи- 
сий, або комітетів, в яких виражаесь своє спів- 
чутє. 

Ось взори: 

1. Від щирого серця витаємо сей Перший 
Всеукраїнський З'їзд! Най жиє Вільна Україна. 

Студент з Вінніпегу. 
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2. Боріте ся — поборете. Цілий народ є за¬ 
вами. 

Або: 
1. Сумуємо по тяжкій страті співця Укра¬ 

їни. Укр. Студенти з Дорпату. 
2. Вражені суімною вісткою про смерть 

мистця Миколи Виталієвича Лисенка пересила¬ 
ємо слова великого жалю та щирого спочутя. 
Від Українців служащих харківської управи. 
Телеграми зі співчутєм звуть також кон- 

долєнцийними телеграмами. 

В сїм уступі згадано богато такого іцо не 
всякому приключить ся, однак се треба знати 
кождому чоловікови. Нераз в часописи згадуєсь 
се і те, а читач не ма'є понятя що воно і яке. 

В огляді переповіджено знов коротко зна- 
чінє назв і додано ще дещо. 

ЖИТЄ І РОБОТА В ЧИТАЛЬНИ. 

Бібліотека —- Відчити — Курса освіти •— Школа для 
неписьменних — Школа для дїтий — Співацький кружок 
— Аматорський кружок — Проби декламацій і чиганя — 
Дебати — Концерти і прогульки — Музей — Віча нара¬ 
ди— Читане Газет і книжок — Житє молодїжн в чит. 

На читальню дивлять ся часто як на інсти¬ 
туцію строго наукову і розуміють роботу в 
читальни так, — що тут має ся читати книжки, 
часописи, слухати відчитів і обговорювати по¬ 
важні справи, а більше нічого. 

Погляд такий вчасти хибний. Читальня по- 
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Еинна бути інституцією просвітно-виховавчою 
в найширшому значіню. Тут повинно бути і по¬ 

важне і веселе; розумне і забавне; для старих 
для молодїжи і дїтий. Словом — читальняна 
робота повинна обнимати всї інтереси житя 
ріжного віку, давати їм в себе місце, розвивати 
їх, плекати, вигладжувати, ублагороднювати. 

Перейдім по черзі роботу читальні. 

Бібліотека. Жерелом науки є книжки, але 
не кождого вистарчить на закупно богатьох 
книжок. Нехай би кождий чоловік видав на 
книжки річно 10 доларів, то він прочитав би 
книжок за 10 доларів. Колиб же 10 людий зло¬ 
жили по 10 дол. разом і купили за них кни¬ 
жок, тоді кождий давши 10 дол. прочитав би 
річно книжок за 100 дол. Далиби 40 членів по 
2 дол. річно на книжки, то кождий прочитав 
би книжок за 80 дол. От в чім сила читальні! 
При малім кошті, при малім труді спільна ро¬ 
бота дає велику користь. 

Кількож книжок повинно бути в читальни? 
На се тяжко точно відповісти. Більше книжок 
— більше користи; більша бібліотека притя¬ 
гає більше членів, бо є ріжнородні книжки, є 
в чім Еибрати, отже більше є чим інтересува- 
тись, захопитись і з чого учитись. 

Найменше повинно бути в читальни кни¬ 
жок за 30— 40 дол., а треба старати ся, щоби 
було за 100, 200 а то 500 і більше, коли мож¬ 
на. Громаді на се легко спромогти ся, тимбіль- 
ше, що читальня може мати инші доходи крім 
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вкладок (прим, з представлень, концертів, ко- 
ляд і др.) 

Кождого року треба докупляти нових кни¬ 
жок, найліпше бу|ю би що кождого півроку. 

Крім книжок повинні бути щиро народні 
часописи тутешні і старокраєві (як перед вій¬ 
ною була Свобода, Громадський Голос, Діло, 
Рада), а також журнали, як Літературно Нау¬ 
ковий Вістник і др. 

Поза бібліотекою треба роботу в читаль- 
ни зробити найріжнороднїйшою, щоби цілий 
час було чим заповнити день і люди не нуди¬ 
лись, але щоби жалували, що час за короткий. 
Ось яка моглаб бути програма роботи в чи- 
тальни. 

1. Відчити. Треба дбати, щоби час від часу 
хтось виголосив відчит. Де нема до сього вче- 
нїйшого чоловіка, так нехай пробує се робити 
хтось зі свідомійших, хоч і звичайних людий. 
Коли можна, запросити когось з подальше. 

2. Курси освіти. При читальни можна зало- 
жити постійний курс освіти (або „Висілої 
Освіти), колиб близько було кількох свідомих 
людий, які малиб час дати ряд відчитів про¬ 
тягом якогось визначного довшого часу. 

3. Школа для неписьменних. При читальни 
можна оснувати ку)рс науки для неписьменних 
—чи то молодих, чи й старших, або і старих. 
Штуки читаня може навчитись і 50 літний, ко¬ 
либ наважив ся і ми такі приміри стрічаємо. А 
тимбільше молодші — мущини і женщини. 

4. Школа для дїтий. В читальни може бу- 



ти школа для дїтий, де вони можуть вчити ся 
читати, співати, писати по українськи, рахува¬ 
ти в своїй мові; познайомитись з українськими 
назвами в географії, з рідною історією і пр. *— 
Крім того можна уряджувати щось на взір анґ. 
„кедїльної школи”, науку вишиваня для дів¬ 
чат і др. 

5. Співацький кружок, Конечностію для 
читальнї є мати співацький кружок. В околици 
знайде ся хтось, що на співі менше, або більше 
розуміє ся (прим, учитель, дяк), отже той мо¬ 
же сповняти роботу діріґента. 

На одно треба звернути уваг}]. Дехто ду¬ 
має, що лише хоровий спів має ціну, а звичай¬ 
ний в оден голос, а навіть два (з втуром) не 
варт нічого. Се хибний погляд. Хоровий спів 
добрий для полисів, але в звичайнім житю 
спів звичайний вартнїйший. А хорові співаки 
— альти, тенори з мішаного хору, баси —- ли¬ 
ше в хорі є співаками, а поза сим їх голос не 
надаєсь до співу. А в співі звичайнім може бра¬ 
ти участь кождий присутний — чи то в першім 
голосі, чи втурі. Отже звичайний спів з вту¬ 
ром повинен всюди бути на першім місци і зви¬ 
чайних пісень в оден голос, чи два, треба вчити 
як найбільше, — хоч би всіх, які в нас є. 

Таксамо не треба вишукувати незнаних і 
трудних пісень. Треба зачинати від пісень лег¬ 
ких, знаних, не минаючи жадної. Кожда пісня 
з часом стає звичайною, але кожда звичайна 
пісня добре виконана є незвичайною. Примі¬ 
ром незвичайно гарною є пісня „Там на горі 



— 45 

крута вежа”, коли співають з втуром. 
6. Аматорський кружок. Багато житя до¬ 

дає читальни аматорський кружок. Щоби заін¬ 
тересувати як найширший г}ірт, можна брати 
нараз дві, або й три легкі драми, розділити 
молодїж і охочих старших на 2 чи 3 гурти і від¬ 
дати їм нехай переписують ролї, вчать ся, роб¬ 
лять проби, а то й суперничать між собою, хто 
краще вивчить ся і опісля вивяже ся на сценї. 
Так кождий буде занятий, привикне до обовяз- 
ку, до кариости, до почутя відвічальности. 

7. Проба деклямацій і др. Можна час від 
часу уряджувати виклади про те, як повинно 
ся деклямувати, а рівночасно звязати з тим 
пробу деклямованя чи то на память, чи з книж 
ки; пробу звичайного читаня; пробу читаня 
драм. 

8. Дебати. В дебатах є завсїгди дві стороні 
що спорять ся про якусь справу. Одна сторона 
доказує пр. що горівка є корисна і доказує в 
чім корисна, друга знов каже, що се наш вели¬ 
кий ворог. Одна сторона може доказувати, що 
пр. літо приємнїйше, друга-знов, що зима, бо 
тоді здоровше, нема в зимі слабостий, чоловік 
черствий і др. Вибирають звичайно до кождої 
сторони по 2, 3 а часом і 4 дебатори. 

Дебати треба уряджувати, щоби виробля¬ 
ти бесідників. В дебатах чоловік вчить ся пану¬ 
вати над собою, набирає відваги, вчить ся ду¬ 
мати і поводити ся в бесіді прилично, статоч- 
но, з вирозумінєм і тактом. —- Треба, щоб де¬ 
бати уряджували не тілько мущини, але і жен- 
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щини. Нам треба відважних, розумних дівчат 
і жінок. їх треба ставити на рівні з мущинами, 
виховуючи їх, а вони тоді будуть вести роботу 
м ж собою і між дітворою. 

Треба би також уіряджувати дїточі дебати, 
вибираючи найперше дїтий живих і відважних. 

9. Концерти і прогульки. З нагоди важнїй- 
ших подій історичних, або при всяких інтерес- 
нїйших, важних випадках, читальня повинна у>- 
строювати концерти, прим, концерт в память 
Шевченка, Шашкевича, Лисенка, Федьковича, 
Котляревського, Хмельницького, Володимира 
Великого і взагалі українських князів, гетьманів 
визначних людий, або з нагоди історичних по¬ 
дій, як скасоване панщини і др. Дальше при¬ 
нагідні концерти, як школярський; в річницю 
заснованя читальні і пр. Звичайно в програму 
концерту входять: відчити, співи, деклямації, 
часом монольоґи і діяльоґи і гра на музичних 
інструментах. 

Читальні можуть устроювати також про¬ 
гульки (по анґ. пікнік, та ми повинні завсїгди 
уживати прогулька) чи то дїточі, чи й для стар 
ших. (В Галичині прогулькбві забави звали та¬ 
кож фестинами, а дїточі маївками на весні). 

10. Музей. При читальни* може бути також 
музей, де переховувалиб ся найперше наші на¬ 
родні строї і всякі річи старокраєві, які сюда 
завезено і тут вони затрачують ся. Дальше взір 
ці і моделі таких річий, яких уживають в ста¬ 
рім краю (веретено, мотовило, суховила, тер¬ 
лиця і богато другого). Деякі з тих річий мо- 
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жнаб поробити маленькі, щоби не забирали міс 
ця (модель такої річи, взорець), але в книжці, 
де такі річи булиб списані, треба би подати 
точний опис таких зменшених річий, їх дїй- 
сну величину і спосіб їх уживана. Дальше мож¬ 
на тут мати окази річий, які не всякий бачить, 
а що було би цікаве для него знати і бачити. 
Загалом все або поучаюче, або цікаве. Даль¬ 
ше малюнки всяких річий, збір фотографій, об- 
разків, рисунків і т. д. — Молодїж треба обзна 
комити взірцями і рисунками з житєм україн¬ 
ського народу в старім краю, а також з усїм, 
що може бути корисне і цікаве. Такі річи тре¬ 
ба збирати, о них дбати і їх пильно перехову¬ 
вати, а при нагоді їх показувати, обяснюватп. 

11. Віча, наради, громадські справи. Час від 

часу в читальнях устроюєть ся віча і всякі на¬ 
ради щодо всяких місцевих, або загально-на¬ 
родних чи політичних справ. Справа крамниці, 
кооперативи, закупно товарів, молочарня, ви¬ 
бори, висиланє просьби (петиції), протести і 
всякі инші справи; дальше принагідне обгово¬ 
рюване всяких питань, все те повинно заповня¬ 
ти житє читальні. 

12. Читане газет і книжок. Треба призначи¬ 
ти якийсь час на обовязкове читане цікавих і 
поучаючих річий з газет, журналів, а то й кни¬ 
жок в голос, для всіх, а по перечитаню може 
на дану тему вивязагись коротка бесіда., Треба 
завести звичай обовязкового слуханя. 
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ЖИТЄ МОЛОДЇЖИ В ЧИТАЛЬНИ. 

Коли молодїж сторонить від читальні, то 
не завсїгди з байдужности. Часто можна почу¬ 
ти таке: „Що я там маю робити? Старі прий¬ 
дуть, позакурюють, тай плетуть теревені, а я 
хиба маю сидіти і мовчки слухати?”. 

В тім є богато слушности. Не можна від 
молодїжи жадати, щоби наслідували старих. її 
вік має свої права, свої потреби. Тому читаль¬ 
ня повинна і їх потреби задоволяти. 

Молодїж часто вільний час посвячує тан¬ 
цям і зовсім не можна хвалити, коли тих танців 
за богато. Треба навіть спиняти до певної мі¬ 
ри, а на їх місце впровадити инші, розумнїйші 
забави. 

Ось що для молодїжи могло би в читальни 
бути: 

1. Шахи, коли хто міг би навчити ними ба¬ 
вити ся. 

2. Доміни. 
3. Карти — оскілько не було би сеї гри за 

богато, надміру. Розумієсь, що гра в гроші по¬ 
винна бути строго заборонена. Молоді люблять 
з карт ворожити, або всякі цікаві штуки пока¬ 
зувати. Може бути сонник ворожка, „Соломон”, 
вгадуване з карт і др. 

4. Тягарцї до підношеня і другі гімнастич¬ 
ні прилади (в домі, або на дворі), як дручок, 
кілка на шнурках і др. 

5. Стереоскоп, з гарними образцями. Се річ 
така і захоплююча. Дальше магічна лямпа. 



6. Січові вправи можна вчити, коли є ко¬ 
му. 

7. Добре, колиб в читальни був орган (фіс¬ 
гармонія). Часом можна купити старий і доб¬ 
рий. 

8. Грамофон з українськими кружками, ко¬ 
либ можна дістати таний, хоч би з других рук. 

9. Впровадити в житє всякі інтересні заба¬ 
ви (для сього можна дістати і підручник), а та-, 
кож можнаб кидати до мети (до діли), або на 
дівдаль; заводити хороводи (забави зі співа-' 
ми), як гаївки і дещо друге. 

Для дїтий коло читальні повинна бути,гой- ’ 
ланка, або' дві,' три. " " ' ' 

Загалом для молодїжи читальня повинна бу \ 
ти не тілько місцем освіти, але також і забави. 
Тут під оком старших людий, чи поважнїйших 
з молодїжи вона повинна заховувати ся. при за^. 
баві, набирати оглади, уміркованбстп, приви¬ 
кати до контролі над собою і до жи.тя примір-. 
кого і статочного. Се також велика наука. 

Задачею дівчат повинно бути час від часу 
приорати читальню, а кругом дому зросити гар 

." у\, • ^ . *• . •«.** • А.*' ■ ,7і-■■'4 -Л. . * . 

дий город, понасівати найріжнороднїйших дві-, 
тів (насїня може постарати ся. читальня), ідо-. 
би кождому хотіло ся на такий город подиви- 
ти ся. Розумівсь, шо сих цвітів не повинен би 
рвати хто захоче і лише самі дівчата моГтиб їх 
рвати, колиб. на що потрібно, пр. прикрасити 
щось в читальни і т. п. ..... „ 

Дальше, коло читальні треба би насадити 
калини, безу (бозу) і ще дечого. 
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Розумівсь, що не можна зробити, а ще й 
нараз того всего, що тупг сказано, але оно мо¬ 
же дати богато думок тим, що схочуть зро¬ 
бити житє в читальни інтересним. 

ЗНАЧІНЄ СТАТУТА. 
Кожда держава має докладно означені за¬ 

кони, після яких вона провадить ся. Сі зако¬ 
ни кажуть, що треба робити і як, отже означу¬ 
ють обовязки; кажуть, чого не повинно ся ро¬ 
бити, а за переступство назначують кару; ка¬ 
жуть, що хто має робити, отже розділяють ро¬ 
боту. 

Подібні закони мусить мати кожда інсти¬ 
туція, кожда спілка, кожде товариство. Лише 
та робота, що провадить ся після добре уло- 
жених законів і приписів, може бути відповід¬ 
но поділена, розложена поміж людий і може 
мати один напрям і одну ціль. 

Статут — се власне закони, на яких осно¬ 
вують ся всякі товариства, отже і читальня. 

Тимчасом в нас дуже часто статут легко¬ 
важить ся, як річ найменше потрібну/. І через 
те при заснованю статута добре не обробить ся, 
а коли й обробить ся, то опісля до него не 
заглядає ся. Нераз не то звичайний член, але 
навіть урядники читальні не знають, що статут 
говорить, а тимсамим не знають які їх задачі, 
обовязки і права не знають,' за яку роботу 
брати ся та як собі девчім порадити. 

Статут в кождій читальни (і взагалі у всякім 
товаристві) повинен бути постійним підручни- 
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ком в усякій роботі і тому всі члени повинні 
з ним добре обзнакомити ся. Коли статут пи¬ 
саний, то повинен бути виразно виписаний в 
книжці для сього призначеній, якою послугують 
ся на зборах; крім того повинна бути копія 
його в иншій книжці, або зошиті, яку мож¬ 
на переглянути кождому членовш в кождій 
хвили. 

Коли статут є друкований, то повинен йо¬ 
го мати в себе кождий член по одному при¬ 
мірникові 

З поступом роботи в товаристві прихо¬ 
дять щораз нові справи, про які попередно не 
думало ся і тому час від часу треба зміняти 
деякі точки статута, поправляти, або додава¬ 
ти нові, відповідно до потреб дальшої роботи. 
Через те звичайно на кождих важнїйших зборах 
(піврічних або річних) в програму (порядок) 
зборів входить також перечитане статута. Чи¬ 
тає ся точку за точкою, а зібрані слухають і за¬ 
становляють ся, чи не треба би чогось на ліп¬ 
ше змінити, або додати нового, коли є що. 

В статут входять головнїйші закони това¬ 
риства, так сказати — основні закони, які рід¬ 
ко і не богато зміняють ся. Крім того кожде 
товариство має окремо т. з. Ухвали, себто зви- 
чайнїйші, принагідні, менше важні постанови, 
які одначе є наче доповненєм статута. Коли збо 
ри рішать, що когось треба увільнити від вклад 
ки на якийсь час задля його убожества; поста¬ 
ратись о якусь річ до читальні; коли встанов- 

ляєсь, що місячна вкладка на піврік має бу- 
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ти в мущин пр. 15 чи 25 ц., а в женщин 10 ц. 
і т п'., то се записуєсь не до статута, але до „У- 
хвал”, які одначе* в таксамо обовязковими. 

З усего того бачимо, як важною річию є 
статут для товариства. Не диво отже, що де 
статут легковажить ся, де його не переглядає 
ся час від часу і його не знає ся, там робота 
йДе гірше, ніж би могла йти і повинна би. 

/ " . 1 ; * -І" , . _ / ... } ■ - і’ / Я і .■ - 

„Складаючи Статут Читалень поданий в от- 
сїй книжочцї, ми тямили, що він має задово- 
лити наші українські істнуючі і будучі читаль¬ 
ні загалом. А що сї читальні є і будуть одні 
по містах і місточках, друігі по фармах, де жи- 
тєві відносини богато відмінні від міських, то¬ 
му в деяких параграфах пороблено, або пода¬ 
но дві формі, а вже дана читальня виповнить 
прОпустки сама, або вибере для себе з поданих 
форм відповіднїйшу, чи встановить зовсім нову 
форму (прим, про Загальні Збори, чи мають 
бути Річні чи Піврічні, або якою більшостию 
голосів, що має що рішатись і др.) відповідно 
до місцевих відносин і бажаня членів читальні. 

Дальше ми старали ся подати кождий па¬ 
раграф сего статуту в настілько широкій і зро¬ 
зумілій формі, щоби він міг бути ясний кож- 
дому і міг дати нові думки що до тих справ і 
випадків, які тут непредвиджені або пропу¬ 
щені. 
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СТАТУТ ЧИТАЛЬНЇ. 

СТАТУТ ЧИТАЛЬНЇ . 

Заснованої дня 
в 

§1. НАЗВА ЧИТАЛЬНЇ 

§ 2. ЦЇЛЬ. Цїлею читальнї є — підпомага¬ 
ти культзрний й економічний розвій Українсь¬ 
кого Народу. Способами для сеї роботи мо¬ 
жуть бути: книжки і часописи; сходини і нара¬ 
ди; відчити; просвітні курси для старших, або 
молодїжи; „Рідна Школа” для дїгий: плекане 
музично-співацької і театральної штуки. -— 
Дальше читальня може організувати всякі е- 
к(.помічно-господарські і торговельно-купець¬ 
кі спілки, або давати для них початок і поміч. 
Уладжуванє народних свят, маніфестацій, про- 
гульок і всякі другі способи, якими можна під¬ 
нести осш'ту і добробут народу 

§ 3. СКЛАД. Склад читальнї тзорягь лише 
члени і членкинї української народносте, які 
годять ся з цілями сего товариства і сповняють 
членські обовязки*). 

*) Треба памятатіг, що римо-католики з східної Га¬ 
личини, які говорять по українськії, ое тіжсамі Українці, 
що і ми, тому ми не повинні звати їх Поляками ? відси¬ 
лати до Поляків. Деякі з них знають, що вони Українці, 
котріж не знають, тих треба осьвідомити. Навіть богато 
з тих, що говорять по польськи, се зпольщені Українці. 
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§ 4. СРЕДСТВА. Фонди товариства на удер 
жанє дому, бібліотеки і т. п. складають ся з 
вписового і вкладок, з доходів представлень, 
концертів, колєкти, винайму, всяких жертв і 
т. п. 

§ 5. МАЙНО. Майно читальні є власностию 
всіх її членів для спільного і рівного ним ко- 
ристованя ся при осягненю цілий, які є спільни 
ми цілями всіх членів. Жадна одиниця, або гур¬ 
ток не сміє використовувати його для своїх 
особистих, чи партійних цілий. Цїли читальні 
є загально народні цїли. 

Заряд майна читальні лежить в руках Заря¬ 
ду читальні, який одначе дїлає на припоруче- 
нє, або за порозумінєм з загалом членів, — о- 
собливо в справах важнїйших. В справах мен¬ 
ше важних, дрібнїйших, або на випадок, коли 
час для порозуміня за короткий, Заряд може 
рішати сам . 

§ 6. ЗАКОНОДАТНА ВДАСТЬ. Законодат- 
ною властию читальні (встановляючою основні 
закони) є Загальні Збори, які відбувають ся о- 
бовязково раз, або два рази в році в місяци .. 
.. дня . 

§ 7. СКЛАД ЗАРЯДУ. — ВИКОНАВЧА 
ВДАСТЬ, а) Заряд читальні складає ся з: — 1) 
Голови (предсїдателя); 2) Заступника Голови; 
3) Секретара; 4) Заступника секретара; 5) Ка- 
сієра; 6) Біблїотекара. — Коли в читальни є 
аматорський кружок, то вибирають ґардероб- 
щика і режісера. 

б) Котрольна Комісія складаєть ся з трох 
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членів. Вона є посередником між Виділом 
і членами, тому її до Видїлу не вчисляють. Член 
Виділу не може рівночасно бути контрольором. 

в) Крім сих вибираєсь Господаря, якого о 
бовязком дбати про лад і чистість в читальни. 
Він дещо може робити сам, инше зараджува¬ 
ти, або повідомляти Заряд, чого треба купити, 
чи що зробити. 

г) Виконавчою властию в справах читаль¬ 
ні є Заряд. 

§ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. На згальних річ¬ 
них або піврічних Зборах, Заряд читальні скла¬ 
дає звіт з річної або піврічної дїяльности, при 
чім ухвалюють вотум (признане) довіря, або 
недовіра і удїляєсь абсолюторії (звільнена); ви 
бираєсь заряд на рік слідуючий; робить ся по¬ 
трібні зміни і додатки в статуті і перепроваджу 
єсь всякі ухвали що до справ читальні. 

а) Загальні Збори є важні коли на них я- 
вить ся найменше дві третих всіх членів. 

б) Коли не явить ся дві третині, тоді ого- 
лошуєть ся другі Загальні Збори на два тиж¬ 
ні, або один місяць пізнїйше і вони є важними 
без згляду на число присутних членів. 

в) Загальні Збори скликає Заряд оголо¬ 
шуючи місяць наперед в часописи (або вистав¬ 
леними на видних місцях оголошенями), а на 
два тижні повідомляєсь почтою — подаючи 
виразно місце день і годину. 

§ 9. НАДЗВИЧАЙНІ ЗБОРИ. В разі потре¬ 

би скликаєсь Надзвичайні Збори, оголошуючи 
про них два тижні наперед, або і скорше. 
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Надзвичайні збори скликає а) Заряд сам, 
коли не може рішати якоїсь справи; б) На до- 
маганє самої Контрольної Комісії, або на до- 
маганє десятьох членів, через Котрольну Комі¬ 
сію, коли ті зажадали сього на письмі з пода- 
нєм причини. 

§ 10. ПЕРЕПРОВАДЖЕНЄ З АГ. ЗБОРІВ. За 
гальні Збори перепроваджує комісія з 5ох чле¬ 
нів, вибраних на час зборів. 

Голосованє при виборі Заряду відбмваєсь 
завсїгди тайно, картками. В инших справах 
звичайно явно. Зрештою се залежить від згоди 
присутних членів. 

§ МІСЯЧНІ ЗБОРИ. Що місяця відбу¬ 
вають ся Місячні Збори, на яких секретар пе¬ 
речитує протокол з попередних-Місячних Збо¬ 
рів; Заряд здає місячний звіт з своєї дїяльнос- 
ти; збираєсь членські вкладки і приймає ся но¬ 
вих членів; перепроваджуєсь ухвали що до 
біжучих справ. Збори перепроваджує Голова 
читальні, а в разі того неприсутности його за¬ 
ступник без вибору. 

§ 12. ЗАСЇДАНЄ ЗАРЯДУ. Засїданя Заряду 
відбувають ся в ріжних відступах часу назна¬ 
чених Зарядом, або в кождім часі, коли сього 
потрібно. Перебіг сих зборів секретар повинен 
таксамо записати і котрі видїлові були при¬ 
сутні. Заряд на сих зборах нараджуєсь, як даль¬ 
ше повести роботу в читальни. 

§ ІЗ. ВИБІР ЗАРЯДУ. До заряду можуть 
бути вибрані лише члени читальні. 
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Вибір Заряду і Контрольної Комісі, як рів- 
нож всякі ухвали рішавсь абсолютною більшо- 
стию відданих голосів*). 

§ 14. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ. Кож- 
дий член має право і обовязок: 

а) Брати участь в Загальних і всяких Збо¬ 
рах і нарадах читальні, забирати голос, ставити 
внесеня,- голосувати, вибирати і бути вибраним 
і вглядати в рахунки Заряду (Виділу), пред- 
ложені Загальним Зборам читальні. 

б) Читати книжки, часописі і другі пись¬ 
ма, які є в читальни. 

в) Позичати тіїж до дому під услівєм, які 
ухвалять Загальні Збори. 

г) Взагалі користати з помочи і добро- 
дїйств, які читальня може уділяти своїм членам. 

ґ) Платити до каси читальні вкладки, які 
ухвалять Загальні Збори. 

д) Приєднувати нових членів, словом і ді¬ 
лом причиняти ся до сповненя цілий читальні, 
а особливо старати ся о поширене просвіти, мо¬ 
ральносте і піднесеня матеріяльного. 

*) Коли всіх голосуючих є пр. 50, то абсолютна 
більшість є 26. Скажім, що вибирають голову читальні, 
а є 4 кандидати, з яких один дістав 24, другий 15, а два 
прочі ще менше. Абсолютної більшости не має жаден. 
Тоді на двох, що мають найбільше голосів, ще раз го¬ 
лосує ся. Коли число голосів рівне в тих, що найбільше 
мають, тоді голосує ся другий раз на сих двох; колиж 
один дістане пр. 18, а 2 по 12, тоді голосує ся на трьох; 
Колиж і при другім голосованю не дістане ніхто абсо¬ 
лютної більшости, то ще раз голосує ся. 
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е) Повинен старатись вести себе як най¬ 

більше взірцево, чесно і розумно не тілько в чи 
тальни але і поза читальнею і других такого 
вчити. 

ж) В означених днях збирати ся по змозї 
на спільне читане, або на наради в справах про- 
світно-екоиомічних і т. п. 

§ 15. ПРИНИМАНЄ ЧЛЕНІВ. Членів прий¬ 

мають Збори або Заряд. При приииманю осіб 
непевних, підозрілих і т. п. принимаючі повин¬ 
ні добре застановитись, а на випадок неприй- 
нятя можуть подати причини, або не подати. 
Відповідь можуть доручити йому пізнїйше. 

§ 16. ВТРАТА ПРАВ — ВИКЛЮЧЕНЕ -— 
ВИСТУПЛЕНЕ. 

а) Коли член не сповняє обовязків нало 
жених статутом (головно не платить вкладки 
протягом часу назначеного зборами), перестає 
бути членом. 

б) Коли член дїлає на шкоду читальні, чи 
то навмисне, чи підкопує її повагу своїм пове- 
денєм і се йому докажуть, такого члена Заряд 
(або Загальні Збори) має право виключити. 
Однак йому прислугує право відклику до За¬ 
гальних Зборів. 

в) Коли виключений член поправить ся, 
Заряд або Загальні Збори можуть його нано¬ 
во по якімсь часі (трох місяцях, півроцї, році), 
прийняти в члени. 

г) Виступаючий член повинен про се зая¬ 

вити чи то писемно, чи устно перед Зборами, а 
бо Зарядом, подаючи причину вистудленя. 
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ґ) Виключеним, нї виступившим членам їх 
вкладок не звертавсь. 

д) Член втративший членські права через 
кесповненє обовязків платить вступне (коли 
є вступне), як свіжий член. Член, який сам ви¬ 
ступив, не заподіявши читальні ніякої матері- 
яльної, нї моральної кривди (виступлена не мож 
на уважати за кривду), нї тодї, нї опісля, мо¬ 
же бути принятий наново без вступного. 

ж) Прогрішившого ся члена Заряд може 
найперше напімути, коли уважає за потрібне, 
колиж не поправить ся, виключає. 

§ 16. МИРОВИЙ СУД. Всякі непорозуміня 
між членами читальнї рішає Мировий Суд, зло¬ 
жений з пятьох членів. Спорячі сторони ви¬ 
бирають по двох судії в, а ті разом вибирають 
пятого. 

Спорячі повинні прийняти рішене суду, ко¬ 
лиж не приймуть, тодї суд передає справу/ Збо¬ 
рам членів до рішеня. 

§ 17. ДРАЗЛИВІ СПРАВИ. На всяких уря¬ 
дових Зборах читальнї не повинні мати місця 
дискусії і суперечки на теми релігійні, чи пар¬ 
тійні. Взагалі' дразливих, а дотого непотрібних 
тем має ся уникати. 

§ 18. ІСТНОВАНЄ ЧИТАЛЬНЇ. Читальня і- 
стнує, доки при ній остає найменше десять чле¬ 
нів. Колиж не буде і десять членів, тодї має¬ 
ток читальні повинно ся передати якій щиро 
українській організації, яка має подібні цїли, 
як мала читальня. 

§ 19. ЗМІНА СТАТУТА. Всякі зміни в ста- 
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тутї читальні можуть робити лиш річні, або 
піврічні збори за згодою більшости членів. 

До. статута не сміє допустити ся ніяких 
змін, ні нових параграфів, які змінялиб чисто 
український характер читальні, давалиб її чу¬ 
жий для українського житя напрям і ставилиб 
чужі і шкідливі розвоєви українського народу 
цїли. Не повинно ся таксамо допустити до па¬ 
раграфів неясних, двозначних, підозрілих, або 
угодових, чи компромісових, в яких робилиб 
ся уступства, а з яких коли не тепер, то на бу¬ 
дуче моглаб вийти шкода для справ українсь¬ 
кого народа. 

О 
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! статї, оповіданя, смішне і ріжну всячину, і І 
! Запренумерувавши собі Український Го- 
! лос, будете мали в нїм найліпшого при- й 
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ятеля, з яким ніколи не розстанетесь. 

( Передплачуйте отже Український Годос і • * 
( заохочуйте других до передплати сеї ча- П 
( сописї. Нехай не буде анї одної українсь- ж 
( кої хати в Канаді, в котрій не знаходив А* 
‘ /ЛИ Г»СІ \/IV ГЧ О 1 ПСІ, ІУ1Л ті Г Г» ТІ Г^ҐУ ) 1 * р би ся Український Голос! 

'<чг: 
Передплату посилайте на адресу»: 

иКРАІИГА» УОІСЕ 
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і! 
80Х 3626, ушмірес, май. 

И Як потребуєте яких книжок, пишіть за 
;і ними на повисшу адресу. 

І —--- 
І! 
її 

ІЙ 
і! 
І 
і> і 
Ч, 

і 
І , ЦІНА 25 ц. 

І 

м} * 


