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олись у нас були цілі полиці науковопопулярних книг в кожній бібліотеці.
«Укркнига» доїжджала до найдальшого села. Тепер навіть те, що видається, не
доходить до читача. Тим часом наука каже: тільки третину знань про світ людина
бере з літератури фахової. Решту — з науковопопулярної.
Прикро, що через повсюдне закриття книгарень та бібліотечних колекторів книги не по
трапляють до тих, кому могли б стати в пригоді.
Під час Другої світової війни американці допомагали нам. Старші люди пригадують
повидло, тушонку та черевики, а тим часом у деяких бібліотеках досі зберігаються давні
англомовні книги, подаровані тоді ж. Кожна відкривається написом To the Heroic People of
the Soviet Union, а нижче — From the People of America. Кожна підписана, а отже, оплачена.
Практична користь від цих подарунків була, очевидно, менша, ніж від черевиків (зважаючи
на тодішні холодні зими та на те, що мало хто знав англійську), але щось таке діється
з душею, коли відкриваєш цю книжку…
Ідея робити щось подібне з’явилася у нас від сумного усвідомлення, що жодна з держав
них установ, які мали б формувати бібліотеки, не робитиме цього найближчим часом.
Нас підтримав у цьому намірі і допоміг практично Мистецький фонд імені Короля Да
нила в особі одного з його засновників — Володимира Турецького. Багато шкільних
і студентських бібліотек уже мають на своїх полицях книги з дарчим написом від Мис
тецького фонду імені Короля Данила. Складаємо сердечну подяку за допомогу.
Громадську організацію «Мистецький фонд імені Короля Данила» засновано три
роки тому з ініціативи Степана Кубіва, Мирослава Отковича та Володимира Турець
кого. Завдання фонду — збереження та популяризація надбань української культури
та історії, стимулювання культурних та наукових процесів, підготовка та підтрим
ка актуальних і важливих для українського суспільства задумів, видавнича діяльність,
підтримка талановитої молоді.
Фонд підтримує значущі задуми в царині культури, мистецтва, історії, науки та
освіти: опікується виданням наукових досліджень, альбомів, атласів, ілюстрованих ката
логів, журналів та альманахів; проведенням мистецьких, наукових та освітніх заходів —
конкурсів, фестивалів, науковопрактичних конференцій, створенням книгозбірень, засну
ванням премій та стипендій; виготовленням і поширенням сувенірної продукції.
Першим проектом Фонду було видання альбомукаталога «Іконостас церкви
Воздвиження Чесного Хреста із монастиря Скит Манявський». Це унікальне видання
приурочене до завершення реставрації пам’ятки загальнонаціонального значення,
якою є іконостас роботи відомого іконописця кінця XVIIсередини XVIII ст. Йова
Кондзелевича. В альбомікаталозі, що має 516 сторінок, подано 300 кольорових
ілюстрацій ікон іконостаса. Грунтовно досліджено історію його створення,
структуру, іконографічні особливості, а також постать іконописця.
Нещодавно Фонд презентував своє десяте видання — «Доба короля Данила
в мистецтві, науці, літературі».
«Король Данило — це символ державного, економічного та культурного розквіту
українських земель в епоху Середньовіччя, — читаємо на інтернетсторінці Фонду. —
Сьогодні, коли ми опинилися перед загрозою духовного та національного занепаду,
приклад цієї видатної історичної постаті спонукає нас до інтенсивних гуманітарних
перетворень, запоруки зміцнення та ефективного розвитку української
державності — невід’ємної частини європейської спільноти».

