Круглий стіл
«Формування та інноваційний розвиток сільських
об’єднаних територіальних громад: історичні аспекти і
перспективи»
120 років заснування громадського товариства
«Сільський господар»

4 квітня кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в
АПК
імені І. В. Поповича спільно з Науковою бібліотекою провели в
читальному залі № 1 Круглий стіл «Формування та інноваційний розвиток
сільських об’єднаних територіальних громад: історичні аспекти і
перспективи». В рамках Круглого столу було розглянуто питання
історичного аспекту галицької кооперації: «Свій до свого по своє», роль
українського духовенства та товариства «Просвіти» у відродженні
економічного життя в Західній Україні – з нагоди 120-річчя від часу
заснування Товариства «Сільський господар».
Присутні слухали: виступ ректора, доктора вет. наук, проф.
В. В. Стибеля,. проректора з наукової роботи нашого університету к.сг.н.О.М.Федця,. декана факультету економіки та менеджменту к. е. н., доц
О.М. Гримака, завідувача кафедрою економіки підприємства, інновацій та
дорадництва
в АПК, д.е.н., проф. П.М. Музику, голову Товариства
«Сільський господар», проф., акад. Г.Седіла, директора цього ж Товариства,
к.с-г.н. А. Доманського, провідного редактора редакційно-видавничого
відділу нашого університету О.Лозової та інших присутніх членів Товариства
«Сільський господар». Працівники нашого університету: викладачі, студенти
та гості ознайомились з історією виникнення Товариства «Сільський
господар» та діяльністю його засновників, обговорили проблеми і
перспективи сільськогосподарського виробництва, роль церкви та

громадських організацій в життєдіяльності сільських територій та громад в
умовах децентралізації. та обмінялися досвідом.

Робота Круглого столу відзначилась плідною співпрацею,
пройшла цікаво, в невимушеній обстановці.
Наукова бібліотека прийняла активну участь в організації і роботі
Круглого столу. З цікавою та змістовною доповіддю «Рільничі школи на
Східній Галичині (кінець ХІХ початок ХХ ст.» виступила бібліотекар
інформаційно-бібліографічного відділу В.С. Пахолюк, а також була
організована виставка книг та часописів, в яких висвітлювалась історія
виникнення, та діяльність Товариства «Сільський господар» і його
засновників, історія кооперативного руху в Галичині в довоєнний та

міжвоєнний періоди, розвиток кооперативного руху на сході України та за її
межами.

На завершення Круглого столу Б.Сидорак, член Товариства
«Просвіта», подарував Науковій бібліотеці книгу А. Бень «Батько Бандерів».

