НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА
В АМЕРИЦІ

Річні Звітні Збори
14 травня 2016 року

КНИГА ЗВІТІВ

Page

1

Нью-Йорк, 2016

ЗМІСТ

1. ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА НТШ-А ...............................................
2. ЗВІТ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА І СКАРБНИКА ........................

с. 4-8
с. 9-12

3. ЗВІТИ ГОЛІВ КОМІСІЙ:
Видавничої (Василь Махно) ....................................................
Стипендійної (Євген Стахів) ................................................
Комп’ютерної (Євген Сорока) ..............................................
Преси (Андрій Сороковський) ................................................
Осередків (Олександер Лужницький) ...................................
Членства (Василь Лопух) .......................................................
Бібліотечно-Архівної (Юрій Добчанський)...........................
Зв’язків (Мирослава Знаєнко) ................................................

с. 14-15
с. 16-18
с. 19-20
с. 21
с. 22
с. 23-26
с. 27- 35
с. 36-37

4. ЗВІТИ ОСЕРЕДКІВ НТШ-А:
Вашінґтонського (Богдана Урбанович) ................................ с. 39
Дітройтського (Олена Паливода) ........................................ с. 40-41
Філядельфійського (Олександер Лужницький) ................... с. 42-43

Page

2

5. ЗВІТИ ДИРЕКТОРІВ СЕКЦІЙ
Історичної, Суспільної та Правничих наук (Анна Процик) с.45-46
Медично-Біологічна (Олександра Кушнір) ………………….. с. 47
6. ЗВІТ ДИРЕКТОРА АДМІНІСТРАЦІЇ (Василь Лопух) ....... с. 49-51
7. ЗВІТ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ЕУД (Орест Попович).. с. 53
8. ЦЕНТР ДЕМОГРАФІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
УКРАЇНЦІВ У США (Олег Воловина)……………………… с. 55-58
9. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ НТШ-А (Василь Махно) ......................с. 59-63

Page

3

ПРЕЗИДІЯ

Звіт Президента НТШ-А
За період від 16 травня 2015 р. до 14 травня 2016 р.
Григорія Грабовича
1. Вступне
Перший рік нової каденції пройшов під загальним гаслом наукового і структурного відновлення
Товариства, що було зазначено і широко обговорено на останніх Загальних Зборах 16 травня 2015
р. і в ширшому контексті того великого історичного випробування, яке тепер переживає Україна і
зокрема її гуманітарна наука. На тих же Загальних Зборах питання наукового пожвавлення нашого
Товариства і конкретних заходів для його наукової розбудови були центральною темою не лиш
мого виступу, але й інших (зокрема Першого Віце-Президента Галини Гринь); вони також звучали
у різних обговореннях. Конкретні пропозиції щодо цього були формульовані в Резолюціях що їх
подала Резолюційна Комісія і які були одноголосно підтримані.* Зокрема, Резолюції Загальних
Зборів підтримують і схвалюють наші плани щодо продовження видавничої діяльності в галузі
шевченкознавства, в серіях кулішезнавства і джерелознавства (пор. пункт 4), і в планах видавання
нової серії Записок НТШ-А (пункт 5). До цього власне хотів би тепер перейти.

*

Oдна особа утрималася.
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2. Науково-видавнича діяльність
Впродовж останніх двох каденцій особливо активною і успішною була наша науково-видавнича
діяльність, яка в першу чергу була зосереджена на шевченківській темі і на відзначенні
Шевченківського Ювілею. За визначенням минулорічного звіту Контрольної Комісії, який був
зачитаний на згаданих Загальних Зборах, «... Ювілейний Проєкт для відзначення 200-річчя нашого
Патрона виконано на такому високому рівні, що пам’ять про нього закарбується навіки золотими
літерами в історії НТШ-А.» (Книга звітів, 2015, с. 67). Праця над науковою шевченкіяною також
продовжувалася в минулому році, підчас якого видано збірник документів «Тарас Шевченко і
царська цензура» 2015, за наукової редакції Олеся Федорука (Львів). До друку віддано другий
масштабний том (понад 800 сторінок) «Тарас Шевченко в критиці. Посмертна критика (1861)» за
загальної редакції Григорія Грабовича. У серії повного видання творів Пантелеймона Куліша
протягом 2015-2016 рр. видано перший і другий том Кулішевих «Записок о Южной Русі» за
редакції Василя Івашківа і Олеса Федорука. Продовжується праця над першим томом Кулішевих
перекладів драм Шекспіра. Довгоплановане перше число «Записок НТШ-А, Нова серія» вже
майже вповні готове і його поява друком передбачається влітку 2016 р. Активізовано серію
архівно-мемуаристичної літератури яка в першу чергу черпатиме із архіву НТШ-А і виходитиме в
межах Інституту джерелознавства нашого Товариства. Першим запланованим випуском мають
бути спогади Миколи Величківського, «Між двома окупаціями», за редакцією Тараса Гунчака.
Книжка вже майже вповні готова і її вихід також передбачається протягом літа 2016 р. Заплановані
наступні томи.

3. Праця Президії, оптимізація праці Управи
У зв'язку з особливим навантаженням Президія посилено працювала в телеконференційному
режимі, зокрема в справах бібліотеки і вебсайту. Успішний досвід в цих питаннях підказує, що
інші питання, які постають перед Управою могли би також таким чином вирішуватися—залежно
від потреб і обставин. Скайп і інші електронні-цифрові ресурси повинні бути планомірно
використовувані. Разом з тим, як не раз вже обговорювалося, зміст і проведення Сходин Управи
повинні бути стрункішими—і над тим працюємо.

4. Праця секцій
Як і в минулих роках праця наших секцій має свої плюси і мінуси; є активніші і менш активні
секції. Нещодавно ми були свідками поважного відновлення активності Секції мистецтвоснавства
і музики під головуванням Вірка Балея. Про загальний стан секцій див. звіт Наукового секретаря.
Відрадно однак згадати, що Медично-біологічна секція створила Фонд Платона Костюка на який
за відносно короткий час зібрано $13,000. Вітаємо їх із цим почином.

5. Кадровий комітет (Personnel Committee)
Згідно з рішеннями Управи минулого року і плануванням ще з позаминулого року, для
удосконаленого функціонування Товариства створено Кадровий комітет (Personnel Committee),
який складається з Президії і голови комісії, яка причетна до даного пошуку або рішення; оскільки
перше завдання кадрового комітету стосувалося питання бібліотеки (див. понижче) до Комітету
введено голову Бібліотечно-архівної Комісії, Юрія Добчанського. Комітет активно працював в
режимі телеконференцій (зокрема наради 2 і 19 лютого і 7 травня 2016 р.).
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7. Веб сторінка / website
За обсягом праці однак найбільше часу і уваги присвячено питанню нашого вебсайту, що вповні
зрозуміле враховуючи сучасну необхідність цього ресурсу і, на жаль, вкрай неадекватний стан
дотеперішнього вебсайту. Питання вебсайту обговорювалося на кожних сходинах Управи
впродовж 2015-2016 року і на кількох телеконференціях робочої грипи, яка була скликана цим
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6. Бібліотека
Питання бібліотеки було одне із найчільніших в минулорічній праці Президії і Кадрового комітету.
Після довгої підготовки і за рішенням Управи на Сходинах 5 березня 2016 р. Управа затвердила
рішення Кадрового комітету запросити пана Льва Чабана на пост бібліотекаря-консультанта з
метою грунтовного усучаснення праці і змісту нашої бібліотеки. Пан Чабан, професійний
бібліотекар з довголітнім стажем у Гарвардській університетській бібліотеці ретельно осмислює
пріоритети і механізми перетворення нашої бібліотеки у повноцінний науковий ресурс—зокрема
враховуючи наші наукові пріоритети і можливості нашого вкладу у завдання україністики на
теперішньому етапі. Див. звіти Юрія Добчанського і Льва Чабана.

займатися, в складі Г. Грабович, Г. Гринь, Є. Сорока, Н. Гончаренко, М. Смородський, В. Лопух,
О. Коцюба і М. Андрец. Після довгих консултацій знайдено консенсус щодо стратегії і дальших
кроків. Передбачається, що контракт із фірмою, яка буде розроблювати сайт буде підписаний ще
цього місяця і Товариство незабаром матиме сучасний, якісний сайт для наших різноманітних
потреб і для багатогранного розвитку в майбутньому. Сподіваємося, що новий сайт постепенно
буде реалізуватися протягом наступних місяців. Усім учасникам у цьому процесі, зокрема
Євгенові Сороці і Мирославові Смородському складаю тут щиру подяку. Див. також звіт Голови
Комісії Інформаційних технологій Євгена Сороки.
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9. Незавершені проекти: збирання коштів / Fundraising; питання довгострокового
планування
Збирання коштів/Fundraising є важливим компонентом нашої діяльности; не лиш важливим—
необхідним, ключовим. Проте, загальна картина тут двояка: є і поступ і проблеми. Ще
позаминулого року, перед Загальними Зборами тогочасна Управа озвучила ініціятиву збірки
коштів для підтримки студентів в Україні, зокрема тих, які потерпіли від війни. Під сю пору
зібрано $22,800, що є чимала сума, хоч і така яка конче потребує побільшення. Докладніше див.
звіт Скарбника, Наталії Гончаренко—якій також особливо дякуємо за курування цієї ініціятиви.
Другий момент, який точно потребує нашої посиленої уваги це питання довгострокового
планування майбутньої праці Товариства. Це був один з дезидератів Резолюцій минулих
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8. Удосконалення тижневих заходів; англомовний компонент; outreach
Праця над забеспеченням якісної програми щотижневих суботніх заходів нашого Товариства
продовжується. Пор. звіт Василя Махна. Згідно із нашими обговореннями, і консенсусом, який
досягнуто, вирішено, що важливим компонентом цих заходів, саме для скріплення нашого
планомірного виходу на нормальний науковий дискурс на терені США, має також бути наявність
англомовних заходів; тільки враховуючи і цей компонент можемо забеспечити їм адекватний
розголос. Впродовж минулого року таких англомовних компонентів або цілих заходів було вже
декілька: доповідь Професор Майклa Шпорерa про Яна Карського на перегляді фільму про нього
(21 листопада 2015 р.), доповідь Проф. Марґарити Бальмаседи (Prof. Margarita Balmaceda, Seton
Hall University) на тему “Coal, Power and Conflict in Post-Maidan Ukraine and its Pre-Maidan Roots”
(9 квітня, 2016 р.) і обговорення при круглому столі книжки Д-р Мар’яни Рубчак, New Imaginaries:
Youthful Reinvention of Ukraine’s Cultural Paradigm (27 квітня 2016 р.). Також варто згадати про
нашу співпрацю із організацією Razom (див. http://razomforukraine.org/), що працює для зміцнення
громадянського суспільства в Україні. 13 червня 2015 р. в приміщенні НТШ-А відбувся за
головуванням Проф. Ірини Вушко форум на тему гуманітарної кризи в Україні; див. допис у
Ukrainian Weekly за 11 вересня 2015 р. (http://www.ukrweekly.com/uwwp/forum-at-shevchenkoscientific-society-discusses-humanitarian-crisis-in-ukraine/ ) і 20 листопада також за її головуванням
форум на тему Humanitarian Aid to Ukraine: Challenges and Solutions. Також відбулися захoди 3
жовтня і 8 грудня 2015 р. які в НТШ-А провів Volya Institute for Contemporary Law and Society
(http://volyainstitute.org/). Дякуємо Каріні Тарнавській за організацію цих подій. Сподіваємося, що
вслід за цими ініціятивами наш вихід як на ширшу наукову публіку так і на громадськість взагалі
буде зростати і посилювати нашу працю.

Загальних Зборів—і це є необхідною складовою кожної інституції, тим більше наукової. Проте,
навантаження пекучих проблем про які вже йшла мова недопустило до належного осмислення
цього питання. Планується, однак, створити робочу групу, яка буде його курувати і просувати.

10. Будинок
Справа будинку надалі стоїть перед нами—і є суцільною конкретизацією попереднього, тобто
загального питання щодо довгострокових перспектив Товариства. Важко не погодитися з тезою,
що в осмисленні нашого майбутнього, питання приміщення, його місце, вигляд, сучасне
оснащення тощо є визначальними. Тут також не завжди вистачало часу і наснаги цим питанням як
слід займатися. Щоправда, вже кілька років існує при Президії дорадча група щодо нерухомості
(Real Estate Advisory Group), яка могла би тут бути вельми корисною. До неї варто постійно
звертатися і заохочувати до посиленої праці. Проте, ніщо не заступить консенсусу серед самого
членства Товариства, який посилено треба стимулювати і шукати.
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12. Діяльність Президента НТШ-А
Попри чималу навантаженість в загальній праці Товариства і у невичерпних функціях Президента
(невичерпних, бо Товариство вимагає фундаментального оновлення—на різних фронтах, що й
видно з повищого) я також виконував свою академічну працю. Багато уваги прийшлося
присвячувати важливому міжнародному проектові Історії української літератури де я є головним
редактором (пор. Бюлетень НТШ-А , No. 37, с. 22-23). Видав кілька широко синтезиючих статей
(передусім про постать Богдана Хмельницького в польській, російській і українській літературах і
про Франка і єврейське питання; докладніше див. бібліо- і біографію моєї наукової діяльності, яка
появилася у лютому 2016 р. у Фестшрифті «Жнива», Гарвардські українознавчі студії, Томи 32-33
[2016], с. 19-84. В осени минулого року Інститут літератури імені Тараса Шевченка Національної
Академії Наук України висунув мене на отримання національної премії імені Шевченка в ділянці
літературознавства за мої шевченкознавчі праці. На цю пропозицію я погодився—потім чимало
сумнівався в доречності цього рішення. Бо мою кандидатуру також зустріла розлога, в основному
політично мотивована кампанія наклепів. Усім тим колегам які висловлювали свою підтримку
хочу тут подякувати. Сама премія щодо літературознавства не була присуджена нікому, і потім
сама рубрика літературознавства взагалі була усунена з Шевченківської премії. Знайомі і колеги
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11. Співпраця з УВАН
Чільним і напевно вкрай пріоритетним—і само собою перспективним і довгостроковим—є
питання подальшої і посиленої співпраці з УВАН. Що наші дві інституції, НТШ-А і УВАН, із так
подібними метами і пріоритетами і майже ідентичним членством і Управами які себе великою
мірою дублюють, співіснують на одному і тому же терені, в одному місті, але надалі ще не
виробили належних механізмів зближення і координації, не лиш на словах, але дійсних,
інституційних, зокрема з урахуванням потенціалу координування приміщень є доволі сумним
коментарем про наші справи і ту інерцію, яка нас зусібіч облягає. Вважаю, що маємо обов'язок цю
справу постійно порушувати аж поки таки не знайдемо належної розв'язки. Чи є хтось серед нас
хто вважає що це не варто робити?

в Україні переконують що відсіч цій кампанії наклепу мала оздоровлюючий ефект на стан
української наукової і інтелектуальної думки. Як на мене питання потребує осмислення—що
покищо не робиться.
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13. Наукова праця НТШ-А і виклики української гуманітарної науки
Усі розуміємо, що Україна, яка є в центрі нашої уваги тепер переживає особливе випробування для
свого існування як нації і держави. У свою чергу, в обставинах гібридної війни і суспільної
напруги українська гуманітарна наука переживаює не менші випробування. Загально відомо, що
в українській Академії Наук відбуваються різкі і далекосяжні переміни, суворе скорочення коштів;
водночас, вперше від часів незалежності проходить широкий рух за реформування як адміністрації
Академії Наук так і широкого спектру гуманітарних дисциплін. В цих обставинах ми не можемо
бути незаангажованими, байдужими. Як ніколи раніше, перед нами відкривається можливість
саме в науковому ключі, своїми проектами і підходами, якістю своєї праці, сутєво впливати на
розвиток нашої спільної справи.

ЗВІТ СКАРБНИКА НТШ-A
Наталії Гончаренко

The financial statements are presented on a modified cash basis and cover the first 10 months of the current fiscal year: July 1, 2015
through April 30, 2016. The Society’s fiscal year runs from July 1 to June 30. The chart below summarizes the financial activity for this
period as compared to current fiscal year’s annual budget. All account detail may be found at the end of this report.
Income, Expense, and Budget Variance: To simplify the
Statement of Financial Income and Expenses for the purpose
of this report, the expenses were grouped into four major
groups: Program Services, Personnel, Administrative and
Travel. This gives a better picture of how the Society spends its
dollars, and allows for better monitoring and adherence to its
mission and goals. Under both Program Services and Personnel
are listed the various components. Conference/Convention
includes the Society’s Lecture Series and participation in
conferences of which the Society is a member, ie AEEES, ASN.
Professional services include accounting, legal and appraisal
services. Administrative includes all office occupancy and
expenses: advertising, equipment maintenance and repair,
information technology and website maintenance, insurance,
postage, printing, supplies, telephone and utilities. Travel
includes board member meeting travel, employee travel, and
conference travel.

Funds were released from temporary restrictions to fund
grants and projects in the amounts of $46,435 and unrealized
losses on investments totaled $170,773. There was a prior
period adjustment of $5,340 to correctly account for a grant
approved in the prior fiscal year, but disbursed in the current
year. The negative net change in assets before depreciation
and after unrealized gains and released funds was $(261,070).
For the current fiscal year thus far, revenue is only 65.47% of
expenses.
Contributions and bequests totaled $68,870 for the first 10
months of 2015-2016. Of this $18,410 was contributed to the
Student Support Campaign “Give the Gift of Education”
launched at the last General Meeting (Campaign total since
launch $22,660). The Society was the beneficiary of two
bequests from the Iwasiecko and Halaway estates. The non-

Statement of activities

Actual
4/2016

% of
revenue

% of
expense

% of
revenue

68,870

27.64%

18.10%

Membership dues

10,770

4.32%

2.83%

22,500

5.87%

3.62%

(11,730)

47.87%

Program Revenue

3,455

1.39%

0.91%

5,000

1.30%

0.80%

(1,545)

69.10%

Investment earnings (net of fees)

166,039

66.65%

43.63%

206,000

53.72%

33.16%

(39,961)

80.60%

Total support and Revenue

249,133

100.00%

65.47%

383,500

100.00%

61.73% (134,367)

64.96%

39.11%

% of
expense

Variance
to annual
budget
24.15% (81,130)

% Variance

45.91%

Expenses

Grants

% of
% of
expense
revenue
43,996
11.56%
17.66%

78,500

(34,504)

56.05%

Projects

27,272

7.17%

10.95%

96,300

15.50%

25.11%

(69,028)

28.32%

9,099

2.39%

3.65%

28,000

4.51%

7.30%

(18,901)

32.50%

13,851

3.64%

5.56%

25,000

4.02%

6.52%

(11,149)

55.41%

94,219

24.76%

37.82%

227,800

36.67%

59.40% (133,581)

41.36%

Program Services

Library/Archive
Conference/Convention
Total program services

% of
% of
expense revenue
12.64%
20.47%

-

-

Personnel
Wages
Payroll Taxes

189,268

49.74%

75.97%

250,000

40.24%

65.19%

22,917

6.02%

9.20%

22,500

3.62%

5.87%

(60,732)

75.71%

417

101.85%

12,417

3.26%

4.98%

15,000

2.41%

3.91%

(2,584)

82.78%

224,602

59.02%

90.15%

287,500

46.28%

74.97%

(62,898)

78.12%

52,530

13.80%

21.09%

93,930

15.12%

24.49%

(41,400)

55.92%

9,174

2.41%

3.68%

12,000

1.93%

3.13%

(2,826)

76.45%

Total Expenses

380,525

100.00%

152.74%

621,230

100.00%

161.99% (240,705)

61.25%

Net Income (loss)

(131,392)

Professional
Total personnel
Administrative/General
Travel

Released from restriction
Unrealized gains/(losses) on
investments
Prior Period Adjustment
Change in net UNRESTRICTED assets
before depreciation

46,435

(237,730)

106,338

164,500

(118,065)

(170,773)
(5,340)
(261,070)

(73,230)
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For the 10 month reporting
period from July 1, 2015 to
April 30, 2016, the
operating income was
$349,133, disbursements
totaled $380,525 for a net
operating loss of $131,392.

Public Support/Grants

20152016
Budget
150,000

Support and Revenue

Page

For the current fiscal year,
in addition to the general
income
and
expense
groupings, presented are
columns which represent
each income or expense
item as a percentage of
either income or expense.
Also,
income
is
represented
as
a
percentage of expenses
and vice versa. Income as a
percentage of expenses
shows to what extent
income
is
covering
expenses.
Likewise,
expenses represented as
percentages of income
show how adequately
income matched the
expenditure.
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cash contributions of $10,843 were transfers of appreciated
stock from a Society member.

Expenses for the first 10 months of fiscal 2015-2016 were
$380,525. Examining the % of total budgeted revenue column,
we observe that we need to increase revenue by 53% in order
to break even for 2015-2016.

Administrative costs include expenditures for advertising,
equipment rental and maintenance, IT and website
maintenance, insurance, general occupancy expenses,
postage, printing, supplies, telephone, and utilities. Travel and
representation is for board or committee member travel to
meetings. Most expenditures are in line with budget.
Financial Position: Total Assets of the Society as of April 30,
2016 are $7,405,117. Cash and cash equivalents (short term
investments or investments that are easily converted to cash)
are kept at insured financial institutions. Ideally, cash and cash
equivalents should represent the amount of cash needed to
carry on normal operations for a given period of time, should
the organization find itself in dire financial circumstances. As
of April 30, 2016, the Society’s cash was $327,511 or 6 months’
worth of cash at current fiscal year budgeted operating
expenses of $621,230. Generally, the guideline for healthy
liquidity is three months of cash and a board designated
reserve for risk or opportunity. As compared to July 1, 2015,
net assets of the Society decreased by 4% or $308,857,
Net Assets as of 4/30/2016
Assets

Program services are budgeted at 37% of all expenses, and in
this current year only 41.36 % or $94,219 of the budgeted
$227,800 has been disbursed. Publication grants, scholarships
and other grants have decreased over the years due to
decreased budget allocations, poor quality of grant
applications, or disqualified applications because of
incompatibility with the mission of the Society. The Society
continues to support the charitable work of its sister Society in
Lviv by providing publications grants, and will continue to do
so, as funding and budgets allow. Projects include recurring
funding for the Encyclopedia of Ukrainians in the Diaspora, the
Institute of Source Studies, the Demographic Research Center,
the annual Shevchenko Conference, and Memoaristyka NTShA. Projects were 28% of revenue, mostly because the
Shevchenko Jubilee publications and conference expenses
were not realized this year, 9% of budget. Also, EUD contract
expenses were well below budget at 37% and there was no
spending for the Institute of Source Studies, Memoristika or
Zapysky projects.
Library and Archive of $9,099 expenses are supplies and
acquisition costs. This too, for the past 10 months in under
budget, however, there will be expenditures for a digitization
project in the amount of approximately $2,500. Conference
and Convention costs include costs for Saturday lecture series,
and member participation in various conferences, again,
below budget at 55%
Personnel costs include wages and payroll taxes, and
professional services. Currently the Society has 4 full time
employees, and three consultants who provide library,

4/30/2016
Cash and Cash equivalents
Investments

6/30/2015

327,511

569,712

6,812,565

6,879,832

Investment in Real Estate

40,000

40,000

Property & Equiment, net

225,042

224,431

7,405,117

7,713,975

3,620

5,073

Permanently Restricted

2,934,535

2,934,535

Temporarily Restricted

2,219,619

2,256,884

Unrestricted

2,247,343

2,517,483

Total Net Assets

7,401,497

7,708,902

Total Liabilites and Net Assets

7,405,117

7,713,975

Total Assets
Liablities and Net Assets
Current Liabilities
Net Assets

primarily due to the decrease in cash to meet operating
expenses, and the decline in market value of investments.
The operating account is held at Chase, while other cash is kept
at Selfreliance NY Federal Credit Union and Ukrainian
Selfreliance Federal Credit Union in Philadelphia. The Society
also has a small account with the Ukrainian National Credit
Union in NYC. Historically, the credit unions have paid higher
yields on savings and money market accounts, and the Society
has kept these accounts to foster Ukrainian community
support. Cash at these institutions are maintained at the limit
insured by the FDIC or NCUA.
Investments of $7.2 million are currently held at Vanguard and
JPMorgan Chase. Since inception in November 2013 until
December 2015, the Vanguard portfolio, which is to be
considered the Endowment account, has returned a 4.59% net
of fees, compared to 3.61% benchmark. Estimated interest
yields for fixed income, domestic stock and international stock
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Investment income $166,039, is net of fees for the first 10
months of 2015-2016 and includes interest and dividend
income, realized gains and real estate investment income. This
represents 67% of total revenue. Investment fees paid totaled
$12,250 for the first three quarters of the current fiscal year.

accounting and IT services. The Society does not provide group
medical insurance for its employees.
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Public support (contributions of individuals and grant makers),
membership dues and program revenue should constitute
approximately 33% of all revenue for a public charity according
to IRS code. While the actual make up of public support is close
to the 33%, the variance report reveals that we are very much
under budget in this area: 46% of budget in contributions, 48%
of budget in membership dues, 69% of budget on program
revenue. This points to
Public Support
4/30/2016
either two factors: the
Contributions
General
$ 25,005
budget was over-estimated
Student Support
$ 18,410
or we were not diligent in
Bequests
$ 14,620
implementing a strong,
Non cash
$ 10,835
Total Contributions
$ 68,870 targeted
fundraising
campaign.

is 2.59%, 2.1% and 3.01% respectively. The JP Morgan portfolio
projects a higher yield of about 4.0% due to preferred stocks
in the portfolio. The $40,000 Real Estate investment
represents a 10% partnership interest in 123 First Avenue LLC.
This investment has yielded $15,000 this year and future
projections indicate that this will increase by another $5,000 in
the next year. Property and equipment, net are the building
improvements to basement/archive, lobby, façade, and roof.
The building is fully depreciated as of June 2011.
Current liabilities include payroll taxes and credit card balance
to be paid.
Permanently Restricted Funds of $2.9 million represent the
corpus 27 named funds. Permanently restricted funds are
restricted in perpetuity, and the corpus of which is not to be
invaded. Temporarily restricted funds of $2,219 million
represent the earnings from the permanently restricted funds
in addition to two other use-restricted temporary funds. These
funds are expended as needed for grants or scholarships, as
per restriction attached to each named fund. The value of the
named endowments, corpus plus distributed earnings, is
$5.154 million. Unrestricted funds include 12 named
unrestricted funds totaling $1.769 million and the other
unrestricted assets of the Society of $0.5 million. The named
unrestricted funds were created by the Board at the time they
were received, typically as a bequest, however, as there were
no restrictions imposed on the gift, the monies remained
unrestricted.

Conclusion
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The Society continues to suffer from the lack of public support
in the form of individual and corporate contributions and
grants, which severely and negatively affect the activities of
the Society, and results in a net operating loss. The lack of
public support impacts the IRS charity tests, and opens the
Society to more stringent review by the IRS itself, and potential
grant makers and donors. Future plans of the Society must
include marketing and communications programs to increase
visibility and awareness of the Society’s work, to attract new
members who are willing to contribute to the Society’s
missions, either financially, or by volunteering their time and
skills towards accomplishing the Society’s mission. The Society
needs to develop short, medium and long term strategic plans
which address these weaknesses and potential opportunities.
The public support and financial footing of the Society must be
improved. We have shown by the “Give a Gift of Education
Campaign” that it can be done, even if in small, incremental
steps.
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КОМІСІЇ

Звіт
Голови Видавничої Комісії НТШ-А
Василя Махна
від 16 травня 2015 до 14 травня 2016
І. Протягом звітного періоду Видавнича Комісія працювала у такому складі:
Василь Махно – голова,
Григорій Грабович, Галина Гринь, Олександер Мотиль, Марія Ревакович, Віталій
Чернецький
II. Управа НТШ-А призначила бюджет Видавничої Комісії на 2015-2016 рр., який становив
30, 000 (тридцять тисяч доларів). Виходячи з бюджету, Комісія призначала на рік 5 ґрантів.
Голова Комісії три рази на рік готував подання для голосування, листувався з
видавництвами, авторами книжок. Тенденція призначуваних ґрантів, виходила із настанови
Комісії, що рукописи повинні відповідати найвищим науковим вимогам, а також зверталася
пильна увага на наукові видання англійською мовою, в яких би була присутня україністика.
ІІ. Справа дотацій відбувалася шляхом голосування серед членів Видавничої Комісії, а
пропоновані ґранти ухвалювались на засіданнях Управи НТШ-А, таким чином за звітній
період ухвалено такі дотації:
1. Danylenko, A. From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kuliš (1819–97) and the
Formation of Literary Ukrainian
$ 2,000
2. THE GREAT WEST UKRAINIAN PRISON MASSACRE OF 1941:A SOURCEBOOK.
Ksenya Kiebuzinski and Alexander Motyl, editors
$ 5,000
3. «Постколоніалізм — генерації — культура»/Упорядник і редактор Тамара
Гундорова
$1,500
4. Тарнавський Юрій. ЗНАННЄВА СЕМАНТИКА.Теорія семантики, базована на знанні
$1,300
5.Література і популярна культура.(серія «Теоретичні ревізії»). Збірник
четвертий.Упорядник і редактор Тамара Гундорова
$6,000

Page

ІІІ. МЕМУАРНА СЕРІЯ НТШ-А
Голова Видавничої Комісії спільно із Архівістом НТШ-А Остапом Конем та видавництвом
«Критика» започаткував серію мемуаристики з Архівних Фондів НТШ-А. Завдання проєкту
передбачає залучити у науковий та суспільний обіг спогади української діаспори, які
відтворюють принайменше три декади двадцятого століття. Ці свідчення учасників різних
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Разом – $15, 800

історичних подій – революції, громадянської війни, колективізації, національного опору,
Другої світової війни, таборів ДіПі, еміґрації до Америки, - суттєво доповнять історичну
правду.
Під сьогоднішню пору підготовлено до друку перші видання серії:
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1.Микола Величковський. Спомини.
2.Юхим Харченко. Спогади. Щоденник

Annual Report of the Grants Committee
of the Shevchenko Scientific Society of America
Myron O. Stachiw, Chair

Committee Members:
Dr. Margarita M. Balmaceda, Professor of Diplomacy and International Relations at Seton Hall
University; Associate at Davis Center for Russian and Eurasian Studies and of the Ukrainian
Research Institute at Harvard University.
Dr. Martha Bohachevsky-Chomiak, Former Director of the Fulbright Program in Ukraine (19992006); Professor, Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine.
Dr. George C. Grabowicz, President of the Board of Directors of the Schevchenko Scientific
Society of America; Čyževs’kyi Professor of Ukrainian Literature, Department of Slavic
Languages and Literatures, Harvard University; Chief Editor, Krytyka (Kyiv, Ukraine).
Dr. Renata Holod, College of Women Class of 1963 Term Professor in the Humanities,
History of Art Department; Curator, Near East Section, University of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology; Co-Director, Program for Archaeology in Ukraine, University of
Pennsylvania.
Dr. Halyna Hryn, Vice- President of the Board of Directors of the Shevchenko Scientific Society
of America; Editor, Harvard Ukrainian Studies, Ukrainian Research Institute, Harvard University.
Dr. Anna Procyk, Associate Professor, Department of History-Philosophy & Political Science,
Kingsborough Community College, City University of New York.
Myron O. Stachiw, Chair, Grants Committee, Shevchenko Scientific Society in America; former
Director of the Fulbright Program in Ukraine (2006 – 2012); Visiting Lecturer, Department of Art,
Architecture, and Art History, University of Massachusetts-Amherst.
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The Committee has continued the process of reviewing applications and awarding grants by the
Society. During the 2015-2016 year a total of $25,000 was available for distribution to worthy
grant applicants. To date, the Committee has received four (4) applications for travel grants for
conference participation and awarded three for a total of $3,350:

17

During the past year, my first as Chair of the Grants Committee, we have been busy reevaluating
the objectives and procedures of the Grants Committee within the larger context of the goals and
procedures of the Shevchenko Scientific Society in America. It has been a great help that the
sitting members of the Grants Committee agreed to continue in their role as reviewers and
members of the Committee for another term, thus easing the transition to a new Chair of the
Committee.



Nazar Kozak, $1500, Dr., docent, senior researcher, Department of Art Studies,
The Ethnology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine. Travel
from Lviv to the U. S. for a presentation “How can art fight back? Refugee artists and the
Ukrainian crisis” at the Annual Conference of College Art Association, Washington, DC
(02/05/2016);
“Ukrainain Activist Art in Context of War” lecture in the Ukrainian Museum in New York
(01/31/2016), co-sponsored by the Shevchenko Scientific Society in America.



Natalia Levchuk, $1500, Senior Researcher, Ptoukha Institute of Demography and Social
Studies at the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, for a presentation at the
Annual Meeting of the Association for the Study of Nationalities, April 14-16, 2016,
Columbia University, New York, the paper “Regional variations of 1932-33 Famine losses:
a comparative analysis of Ukraine and Russia” in the panel “The Holodomor within the
Context of the 1932-1933 Famine in the Soviet Union”.



Bohdan Demianenko, $350, Aspirant for Kandidat Nauk at the P.I. Tchaikovsky National
Acaemy of Music of Ukraine, Kyiv, Ukraine, for a presentation “The determination of
authorship by statistical analysis of musical language in anonymous Ukrainian choral
works of the 17th - 18th centuries” at the 3rd International Student Conference “The Sound
Ambiguity”, 21-22 April 2016 at the Karol Lipinskyj Music Academy in Wroclaw, Poland.

One travel grant application, totaling $1,730, is still under review and pending a decision by the
Committee.
A total of sixteen (16) Research Grant applications have been received requesting a total of
$42,325. These applications are still under review by Committee members; a decision on awards
will be made in June 2016. Of the sixteen applications, twelve (12) are from scholars in Ukraine
(Ivano-Frankivsk – 1; Kharkiv – 2; Kyiv – 3; Lviv – 1; Mykolayiv – 1; Poltava – 1; Zaporizhzhia
- 2; United States 4. They cover the fields of history (religion, education, child-rearing); sociology;
music; literature; urban planning; and others.
The Committee has reviewed its objectives and procedures of operation and made a number of
recommendations to the Board of Directors for consideration. To date the board has approved the
following:

Page

2. funding travel grants for participation/presentation at conferences would continue, with at
least two review and award cycles per year; the Committee has recommended a limit be
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1. due to the limited funds currently available for awarding grants in the 2015-2016 budget
year the Committee recommended, and the Board approved, that the Grants Committee will
hold a single review of Research Grant Applications in the spring of 2016 and ensuing years
unless warranted by an increase in available funds;

placed on the amount of funding allotted to travel grants, and that individual grants be limited
to a maximum amount (to be determined);
3. funding for scholarships for graduate study is suspended until further notice due to the
limited funding currently available for distribution as grants. Doctoral candidates and
aspirants for Kandidat Nauk degrees conducting dissertation research may apply for support
of their research projects through the Research Grants category. The Board has also
reaffirmed that applications for grant support will be judged solely on the basis of their
scholarly merit and contributions to the advancement of Ukrainian studies.
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Additional recommendations from the Committee are being formulated regarding the reporting
responsibilities of grantees; promotion and dissemination of the Society's grant opportunities; the
development of information on grants, eligibility and procedures for applying, and past grantees
and their projects for the new website of the Society currently under development.

Річний звіт
Комп’ютерної комісії НТШ-А
Голови Євген Сорока
Підсумок: Зроблена оцінка потреб/вимог НТШ-А в Нью-Йорку щодо нового веб-сайту.
Проведений аналіз та порівняння інтернет технологій, комп.безпеки сайтів та загальна
ситуація та ринку Web Site Development. Проаналізовані пропозиції від різних
комп’ютерних фірм. У співпраці з PlumRocket Inc розроблена технічна документація веб
сайту для НТШ-А, схема сайту та ескіз 1-шої сторінки сайту. Підготовлений контракт на
виконання робіт.
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1. Проаналізовані пропозиції від комп. компаній, що надійшли до НТШ-А до 2015року.
2. Проведені консультації/розмови/наради/інтернет конференції щодо вимог/потреб
товариства у створені нового Веб сайту з наступними фахівцями:
 Юрій Добчанський, Старший спец.-архівіт, Бібліотека Конгресу США
 Дарія Федорів, Директор Менеджменту , Abt Associates
 Мирослав Смородський, юрист, дирекція НТШ-А
 Галина Гринь, Перший Віце-президент НТШ-А
 Наталя Гончаренко, Скарбник НТШ-А
 Василь Лопух, гол. Комісії Членства, Адміністрація НТШ-А
 Василь Махно, гол.Видавнича Комісія, Адміністрація НТШ-А
 Володимир Василакий, екс. гол. Комп’ютерної Ком. НТШ-А
 Сергій Панько, бібліотекар
 Остап Кінь, архівіст НТШ-А
 Олег Луців, директор PlumRocket Inc
 Олег Коцюба, ред. «Критика», викладач, Гарвардський У-т
 Максим Пизюр, зав. Інт.сайтом «Брама»
3. У співпраці з PlumRocket Ink розроблена детальна блок схема- пропозиція нового
веб-сайту для НТШ-А що включає, але не обмежуться наступними розділами:
Головна сторінка, Новини/Події в НТШ-А, Бібліотека, Архів, Електронний Магазин,
Підтримка і спонсорство, Ґранти і Винагороди, розділ про НТШ-А, Періодика і
Словники, Вісники НТШ-А та інше
Проект динамічного Веб-сайту передбачає і включає:
 Повну сумісність із мобільними пристроями як моб. телефони, планшети
інше
 Професійний дизайн сторінок розроблений під потреби і вимоги НТШ-А
 Сумісність із головними ОС та інтернет-броузерами: IE, Chrome, Firefox,
Safari
 Можливість виходу по Аудіо/Відео онлайн (Internet Broadcasting)
 Автоматизовану системи передачі новин (Newsfeed) та e-mail підписку
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Детально.








Отримування фінансових платежів через систему PayPal та розрахунки
Кредитовими картами
Системи пошуку по Веб сайту, бібліотечному каталозі, архівам та ел. магазині
Швидкий перехід до сторінок НТШ-А у Фуйсбуці, YouTube, Twiter
Можливість розширення сайту для включення додаткових розділів або
регіональних відділень НТШ-А у Філядельфії, Вашингтоні, Клівленді
Підтримку веб сайту Українською та Англійською мовами
Аналіз відвідування сайту використовуюючи систему Google Analitics

Підготовлені контракти (Website Development Agreement,
WebSiteMaintenance_Agreement) з компанією Plumrocket Inc
244 Fifth Avenue, Suite L245
New York, NY 10001 USA
+ 1 (212) 392-5416
на загальну суму $19,995.
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На даний момент контракти в процесі обговорення та вдосконалення.
Дякую усім, хто допомагав мені в підготовці Веб-сайт проекту за інформацію, доповнення,
виправлення та плідну співпрацю.

ЗВІТ
Голови Комісії Преси
Андрія Сороковського
Комісії преси (В. Махно, С. Панько, А. Сороковський)
за час від 1-го травня 2015 р. до 1-го травня 2016 р.
Комісія опублікувала 9 статей:
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1. A. Sorokowski on Kateryna Goncharova in DC (article dated 29 May 2015) – Ukrainian
Weekly
2. Humanitarian Crisis in Ukraine (22 June 2015) -- Ukrainian Weekly
3. С. Панько - Про звітні збори НТШ (23.VI.15) – Свобода
4. A. Sorokowski abbreviated translation of S. Pan’ko on NTSh meeting (3 July 2015) –
Ukrainian Weekly 13 September 2015
5. С. Панько – війна та культура, 12.IX.15 – Свобода 18.XII.2015
6. С. Панько – Сильвестров (31.X.15) – Свобода 11.XII.15
7. Катерина Яковенко про Донбас 19.IX.15 (Панько – ред.) – веб-сторінка НТШ
8. January 17, 2016 Poetry Reading by Yarka Bohach (Slava Hart), Washington, DC Chapter,
reported as “Coffee and Poetry in Washington” in “Ukrainian Weekly” of 21 February
2016 p. 17.
9. С. Панько, «36-а Шевченкознавча конференція відбулася у Нью-Йорку» (5 березня
2016р.) - Свобода

ЗВІТ
ГОЛОВИ КОМІСІЙ ОСЕРЕДКІВ
д-р Олександер Лужницький
Під цю пору (2016) осередки НТШ, які займаються науковою працею знаходяться в
Вашінґтоні, Дітройті, Філядельфії, та Чікаґо. Осередки в Пітсбурґу та Бостоні, хоч є на
папері їхня праця не проявляється.
Мушу, на жаль ствердити, що я не сповнив моїх заплянованих подорожей по
Осередках, хоч я їх опрацював і до якоїсь міри почав. Одначе, мені перешкодили дві дуже,
пекучі справи, котрі мені “вкрали багато” часу. А саме, праця у завершені Третої Книги
ЕУД під редакцією д-ра Ореста Поповича, яка вже майже готова, ( тепер ми кінчемо літеру
“Х”) ,та праця в Осередку НТШ у Філядельфії. (див. Звіт з Осередку НТШ у Філядельфії).
Як відомо,
цього року я кінчаю моє “назначене” головство Осередку і мусів
“задокументувати”, що я щось доброго зробив. Коли мене Номінаційна Комісія попросила
на це саме становище, себто на голову Комісій Осередків, то я після сповіді перед ними з
моєї до тепер невдалої праці, взяв на себе ще раз цей обов’язок, лише через те, що я вже
мав намічений плян праці — і з обіцянкою що я поправлюся, зазначуючи, що нічого не
можу зробити поки не закінчу моїх теперішних зобовязань.
Мушу ствердити, що треба мені зліпити Комісію, бо її нема. Треба мені особисто
познайомитися зі всіма головами та чиниками даних Осередків, і найважніше знайти
потребу цього посту в теперішний час, де всі інформації “моментально” є передані всім - і
всі знають про все - чи хочуть чи не хочуть, включно із можливістю “web-site” для всіх
Осередків – чи лише один для всіх – Централі.|
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Чотири питання виринули в моїй річні каденції ( про деякі з них вже була мова
тамтого року). По перше: Чи існує Осередок НТШ в Ню Йорку? Чи він, яким-небуть
способом, є відокремлений від Централі? Друге питання: Чи всі Комісії працюють за
одним правильником НТШ, чи може вони мають свої власні інтерпритації, спеціяльно, що
до вимог майбутьніх трьох родів членів НТШ? -- одним словом, Осередкам праця Комісій
не є ясно представлена. Чи це справа Голови Комісії Осередків? —Хто такими справами
властиво має заниматися? Трете: Чому праці по Осередках не є подані в Бюлетені Централі
так як є описані праці-імпрези НТШ в Ню Йорку? і четверте справу вкадок треба
якнайскорше поладнати.

Звіт Комісії Членства
За період від травня 2015 до травня 2016
Голова Комісії - Василь Лопух, члени Комісії - Богдана Урбанович, Олена Паливода
За звітний період Комісія членства прийняла 16 нових членів НТШ-А кандидатури яких
було затверджено на засіданнях Управи у вересні, грудні 2015 та березні 2016 рр.
У таблиці, яку подаємо нижче, подаємо деякі статистичні характеристики про нових членів,
зокрема: освіту, стать та місце народження. Ця статистика дає певну уяву про якісні
характеристик наших членів.
З поміж прийнятих:
 10 докторів і 6 з вищою освітою (унів.).
 7 – чоловіків і 9 жінок
 10 народжені у США і 6 – в Україні.
Варто відзначити, що ми маємо п’ять членів НТШ-А, які народжені в Україні, тобто це нові
іміґрати і троє з них мають наукову ступіть Ph.D.
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Брандафі, Наталія (Natalia Brandafi)
Васильківська-Осґуд,
Євгенія
(Eugenia Vassylkivsky Osgood)
Витвицький
Богдан,
(Bohdan
Vitvitsky)
Гуглевич-Ворох Хризанна Анізія
(Chrysanna Anizia Huhlewych Woroch)
Дюк Надія (Nadia Diuk)
Корчак Тетяна (Tetiana Korchak )
Курчак Богдан (Bohdan Kurchak ),
Масюк Андрій (Andriy Masiu)
Морозович Марко Мирон (Mark
Myron Morozowich)
Мотиль Марія Роксолана (Mary
Roksolana Motyl)
Мотиль-Мудрецька Ірена (Irena
Motyl Mudretska)
Теслюк Ігор (Igor Teslyuyk )
Фітз Сімонс Ерлачер (FitzSimons
Erlacher, Trevor)
Фок Олександр (Oleksandr Fok ),
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Чеботарьова Анастасія (Anastasiya
Chebotarova)
Dr.
Яричківська
Оля
(
Olya
Yarychkivska)
Dr.
10/3M/1R
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Подання №1. 12 вересня 2015.
1. Витвицький Богдан, (Vitvitsky, Bohdan), Ph.D - юрист, помічник федерального
прокурора у підрозділі боротьби з економічними злочинами Департаменту юстиції
США ( Assistant U.S> Attorney of the U.S. Attorney’s Office Economic Crime Unit). У
2007-2009 рр. радник з правових питань Департаменту юстиції США Посольства
США в Києві (Resident Legal Advisor at the U.S. Embassy in Kyiv). Здобув докторат
(Ph.D.) 1979 і доктор права(J.D.) 1985 у Колюмбійському університеті. Автор праць
у галузі права, філософії та історії. На запрошення Колюмбійського, Гарвардського,
Піттсбурґського, Ратґерського університеті виступав з лекціями та доповідями.
Номінувався на Голову Національного Антикорупційного бюро в Україні.
2. Теслюк Ігор (Teslyuyk Igor), Доцент - кандидат медичних наук. Лікар, хірург,
викладав у Медичному університеті ім. O.O. Богомольця (Київ). Працює
консультантом в компанії Prima Biomed USA, Inc. Член редколегії журналу
«Хірургія в Україні». Працював хірургом в лікарнях м. Києва (1994-2012). Науководослідна робота в ділянках: малих молекул, ґенна-терапія.
Автор 5 патентів, 1 монографії, 4 навчальних посібників, 39 наукових статей.
3. Корчак Тетяна (Korchak Tetiana) – лікар. Диплом лікаря здобула в Тернопільському
медичному університеті. Працювала лікарем в Тернопільській лікарні (1997-1999).
Спеціяліст в ділянці онкології, ендокринології. Працювала для компаній: Global
Operations (2010-2013), Clinical Trials-Global, LLC (2005-2015). Працює над
дисертацією Computerizing methods of ophthalmic survey of retina” і веде науководослідну працю “Dependency of mental condition from social environment and parental
alcohol abuse”
4. Фітз Сімонс Ерлачер, (FitzSimons Erlacher, Trevor), (докторант) – історик,
докторант в Університеті Північної Кароліни. Вивчає історію Росії та Східньої
Европи. Закінчив Portland State University (2010). Фулбрайтівський стипендіят (20142015) та здобувач понад 10 инших нагород та ґрантів. Має публікації в наукових та
періодичних виданнях на історичні теми, а також ряд презентацій.
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1. Курчак Богдан (Kurchak, Bohdan), B.A – фінансист, фахівець банківського бізнесу,
президент і голова управи Кредитової спілки «Самопоміч» у Нью-Йорку. Закінчив
Гофстра Університете (Hofstra University) у 1977. Окрім того, навчався в CITIBANK
за спеціяльною програмою банківської справи і закінчив навчання з відзнакою.
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Подання №2. 12 грудня 2015.

2. Фок Олександр (Fok, Oleksandr), - філолог, закінчив Львівський національний
університет ім. Івана Франка (1993). Працював вчителем української та англійської
мов. Працював перекладачем в Адміністративному суді штату Нью Джерзі. У США
навчався в міському коледжі Рендолф на факультеті комп’ютерних технологій.
Працює над кандидатською дисертацією.
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1. Брандафі, Наталія (Natalia Brandafi) – філолог, перекладач. Диплом перекладача
здобула на факультеті романо-германської філології Чернівецького Національного
Університету (1993). MBA здобула в Seton Hall University, West Orange, NJ (2011). З
1996 працює в компанії «Meest-America» з 1998 обіймає посаду директор компанії
«Міст» (США).
2. Васильківська-Осґуд, Євгенія (Eugenia Vassylkivsky Osgood) – літ.ім’я Женя
Васильківська
Ph.D., філолог, докторат здобула у Колюмбійському Університеті. Викладала
французьку, еспанську, російську мови та літератури в різних коледжах. Працювала
політичним консультантом для американського уряду. Публікувалася у збірниках
«Нові поезії» Нью-Йоркської Групи у 1961 та 1962 роках. Видала збірку
ориґінальних поезій «Короткі віддалі» (1959), а також публікувала переклади
переважно французьких авторів (поезії Жака Превера, «Антіґона» Жана Ануя тощо).
3. Гуглевич-Ворох Хризанна Анізія (Chrysanna Anizia Huhlewych Woroch) – М.D.,
асистент хірурга. Навчалася в Marymount Manhattan College (біолог), Київському
національному медичному інституті (лікар-хірург) та продовжувала навчання в NYU
Hospital Center. Працює в NYU Langone Medical Center асистентом хірурга.
4. Дюк Надія (Nadia Diuk) – Ph.D., політолог. Докторат здобула в Оксвордському
Університеті (Великобританія). Віце-президент National Endowment for Democracy
(NED), координатор програм для Европи, Евразії, Африки, Латинської Америки.
Головний редактор видання Soviet Nationality Survey. Співавтор видань The Hidden
Nations: The People Challenge the Soviet Union (New York: William Morrow, 1990) and
The Next Generation in Russia, Ukraine, and Azerbaijan: Youth, Politics, Identity and
Change (Rowman & Littlefield, 2012). Окрім того, Надія Дюк приймала участь в телета радіопередачах на провідних телевізійних та радіо каналах (BBC, CNN, Al-Jazeera,
Voice of America, Radio Liberty та инших.
5. Масюк Андрій (Andriy Masiuk) - Почесний доктор Тернопільського Педагогічного
Університету. Мґр. Закінчив Wharton Business School (PA). Консультант з питань
розвитку бізнесу. Читав лекції з економіки та бізнесу в різних інститутах та
університетах в Україні. Спеціяліст з питань бізнесу між Україною та Заходом.
6. Морозович Марко Мирон (Mark Myron Morozowich) – Rev. Dr. (SEOD)/ Проф.,
священник. The Catholic University of America; The School of Theology and Religious
Studies. Докторат з теології здобув у Pontifical Oriental Institute. Редактор SAINTS,
SANCTITY, LITURGY For Robert Francis Taft, S.J., at Seventy, January 9, 2002./
Symposium Papers and Memorabilia. Virginia ECP, 2006. Автор 18 статей, 5 рецензій
на книжки. Приймає участь у наукових конференціях та виступає з лекціями.
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Подання №3. 5 березня 2015.
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7. Мотиль Марія Роксолана (Mary Roksolana Motyl) – Ph.D. Мікробіолог. Докторат
здобула в Корнел Університеті. Старший науковий дослідник Науково-дослідної
лябораторії Merck, Sharp and Dohme Inc., Kenilworth, NJ. Опубліковала 50 наукових
праць. Член кількох професійних Товариств.
8. Мотиль-Мудрецька Ірена (Irena Motyl Mudretska) - Ступінь маґістра здобула у
Каліфорнійському Університеті (Санта-Барбара) (1997). Проф. Заслужений
викладач німецької мови в Барнард Коледжі, Колюмбійського Університету.
Директор Програми німецької мови. Автор 5 книжок і кількох десятків наукових
статей.
9. Чеботарьова Анастасія (Anastasiya Chebotarova) – Доцент. Закінчила Полтавський
національний університет ім. В.Г. Короленка (2006). Докторат здобула в
Тавридському національному університеті в Сімферополі (2010). Викладає
українську мову та літературу, читає ряд курсів з історії зарубіжної літератури у ICA
Language Services. Опублікувала кілька десятків наукових статей у наукових
збірниках.
10. Яричківська Оля ( Olya Yarychkivska) - Маґр. (Ph.D.). Генетик. Докторат здобула
у Колюмбійському Університеті. Викладала біологію та хемію в Менор коледжі
(2006-2007), молекулярну ґенетику в Колюмбійському Ун. (2012), керівник науководослідної програми в Колюмбійському Ун. (2014). Співатор наукових праць:
“Mechanistic insights into the acetylation coupled DNMT1 ubiquitination”, “Architecture
of full-length retroviral integrase monomer and dimer, revealed by small angle X-ray
Scattering and chemical crosslinking” (2011). Здобувач 7 ґрантів та нагород. Одна із
лідерів групи «Разом»

ЗВІТ ГОЛОВИ АРХІВНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ КОМІСІЇ
Юрія Добчанського
За час від 16 травня 2015 до 14 травня 2016
Склад комісії: Юрій Добчанський (голова, jurijdob@gmail.com), Наталя Гончаренко
(nathonchar@gmail.com), Тетяна Кейс (tk.tetiana@gmail.com), Наталя Соневицька
(nataliapalidwor@yahoo.com), Мирослава Знаєнко (Znayenko@andromeda.rutgers.edu)
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Кадрові справи:
На відміну від інших комісій, наша комісія займається справами працівників
бібліотеки та архіву. Тому настала потреба створити Кадровий Комітет (Personnel
Committee), який складається з членів Екзекутиви та голови Архівно-Бібліотечної Комісії.
Недавно ми мали нагоду оперативно обговорити різні біжучі справи шляхом
телеконференцій (19 і 26 лютого).
Спільно з Кадровим Комітетом виготовлено та узгіднено програму фінансової
допомоги працівникам НТШ-А (Tuition Reimbursement Policy). Першим учасником цієї
програми є Остап Кінь, який навчається в Palmer School at Long Island University. Він зараз
на четвертому семестрі—десятий з дванадцяти курсів архівознавства (Master of Library and
Information Science with а concentration in Archival and Information Management) і надіється
закінчити вишкіл уже цього літа.
З приводу нагальної потреби назначити особу на пост бібліотекаря, оформлено
детальний опис позиції (job description) включно з нарисом невідкладних завдань, обов'язків
та планів на дальшу мету. Члени обох комісій мали нагоду переглянути цей опис,
прокоментувати та внести уточнення. Опис ухвалено.
При кінці лютого Лев Чабан був прийнятий на пост бібліотекаря/консультанта.
У п'ятницю 4 березня напередодні квартальних сходин управи, відбулася зустріч членів
екзекутиви, Кадрового Комітету з Сергієм Паньком та Левком Чабаном. Обговорено стан
бібліотеки, плани на майбутнє та всі мали нагоду ближче запізнатися. За короткий час своєї
служби, Левко вже переслав мені три звіти (останній це в роді погляду в майбутнє— нижче
подаю уривки з цього звіту).
Міжчасі Сергій Панько вирішив припинити свою працю в бібліотеці НТШ-А після
колегіяльної розмови у Бібліотеці 15 квітня 2016. Він заявив про це листовно до Управи.
Заключну зустріч із Л.Чабаном для передачі справ домовлено на 24 квітня 2016. Останній
день праці визначено на 11 травня ц.р. Ми висловлюємо Сергієві Панькові признання та
вдячність за його вклад праці на протязі понад десять років. Бажаємо йому щастя, здоровля
на многі літа!
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Працівники: Сергій Панько (spanko@mail.com) бібліотекар-помічник і член Пресової
Групи НТШ; Лев Чабан (chaban@fas.harvard.edu) бібліотекар/консультант; Остап Кінь
(ostap.kin@gmail.com) архівіст-помічник; Наталя Соневицька, добровільний помічник в
архіві (nataliapalidwor@yahoo.com); Тетяна Кейс пропонує добровільно помагати в
бібліотеці літом 2016 року.

Опрацювання фондів :
Першим необхідним завданням це перегляд книгозбірні й загальне вилучення
наявних дублетних примірників книг щоб звільнити місце у приміщенні бібліотеки. Сергій
видрукував список понад 250 дублетів які очікують рішення щодо диспозиції.
Рішено тимчасово встановити мораторіум на замовлення нових книг і періодики та
звернути увагу на переоформлення того, що зараз знаходиться в бібліотеці. Перш за все
треба звільнити більше простору для опрацювання матеріалів і більше робочого місця для
дослідників. Рівночасно, припиняємо висилку книг в Україну (оплата якої виходить з
фінансів НТШ-А) до того часу коли Комісія перевірить стан цього проєкту—це відноситься
до однієї точки у звіті С. Панька)
У своїх вичерпних звітах, Левко висловлює цікаві думки та практичні підходи до
вирішення проблем. На приклад, цитую його погляд про відношення бібліотеки до архіву:
“Бібліотека повинна гармонійно доповнювати архів. Насамперед необхідно визначити
архіви, які будуть вважатися пріоритетними. Після цього, бібліотека повинна бути
переорієнтована на те, щоб ці архіви доповнювати і розвивати. В бібліотеці повинні бути
представлені матеріали, які давали б змогу дослідникові негайно знайти супровідні
матеріали логічно пов’язані і із архівом її/його зацікавлення (біографії, спогади,
збірники та періодику, видані особами та інституціями, архіви яких зберігаються в
НТША). Такі матеріали не обов’язково набувати за свої кошти. Для цього достатньо
нав’язати контакти з інституціями (УВАН, Гарвард, Бібліотека-архів у Баунд Бруку та
ін.), які мають у своєму розпорядженні дотичні матеріали і отримати дозвіл на
користування їхніми цифровими копіями через Інтернет лінки. Але для цього необхідно
спочатку розбудувати власну цифрову базу даних і таким чином мати змогу зацікавити
вище перераховані інституції у співпраці з нами.”
(Звіт повністю поданий при кінці)
З огляду на те, що Сергій Панько працював повний тиждень а позиція Л. Чабана
розрахована на два дні в тиждень, розглядається можливість залучити до співпраці Наталію
Соневицьку, Тетяну Кейс або Василя Махна для полагодження листовних, електронних чи
особистих звернень користувачів бібліотеки. Також можливо буде прийняти студентів на
добровільне стажування з метою виконання детально-окреслених проєктів.

ЗВІТ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
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 До «Бюлетеня НТШ-А», ч.39 (55), 2015р. підготовано та опубліковано розділи (у т.ч.
з відповідними анотаціями та сканованими зображеннями книжкових надходжень):
- «Новини з бібліотеки» (с.30-32)
- «Нові видання членів НТШ-А» (с.39)
- «Нові видання, спонсоровані НТШ-А» (с.40), а також форматовано та редаговано
розділи:
- «Нові публікації, доповіді та інша професійна діяльність членів НТШ-А» (с.38)
- «Нові члени НТШ-А» (с.38)
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за час від 10 травня 2015 до 11 травня 2016 року
Звітує бібліотекар-помічник і член Пресової Групи Сергій Панько
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Підготовано та випущено публікацію: Сергій Панько «Знадоби до історії Бібліотеки НТША» (с.41-42).
 До «Бюлетеня НТШ-А», ч.40 (56), 2015р. за матеріялами поточної праці та нових
бібліотечних надходжень підготовано для опублікування розділи (у т.ч. з відповідними
анотаціями та сканованими зображеннями книжкових надходжень):
- «Новини з бібліотеки» (с.29-32)
- «Нові видання членів НТШ-А» (с.17-18)
- «Нові видання, спонсоровані НТШ-А» (с.37), а також форматовано та редаговано
розділ
- «Нові публікації, доповіді та інша професійна діяльність членів НТШ-А» (с.14-16)
До цього Бюлетеня НТШ-А також підготовано та випущено публікацію: Сергій Панько «У
Бібліотеці НТШ-А віднайдено пам’ятку книгодрукування 17 століття з книгозбірні Романа
Смаль-Стоцького» (с. 32-33). Кілька разів вичитано повну коректуру «Бюлетеня НТШ-А»,
ч.39 (2015р.) та ч.40(2015р.)
 У червні 2015 року надано бібліографічну підтримку одному із найстарших членів
української громади Нью Йорку пані Мирославі Мірошниченко. Вона працює над статтею
із особистими спогадами про богослова та громадського діяча о.Гавриїла Костельника
(1986-1948). Серед інших рекомендовано публікацію: Пагіря О. Гавриїл Костельник та
ОУН: проблема стосунків (1941-1948) //З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВЛ, КГБ. Київ-Харків,
20110. – Ч.2(33). – С.387-416. На прохання М.Мірошниченко для неї виготовлено зірокс
копію, привернуто увагу до важливих документальних джерел, наявних у примітках до
публікації О.Пагірі.
 7-12 вересня 2015 року у бібліотеці працював Василь Косів — доцент Львівської
Національної Академії Мистецтв, фулбрайтівський стипендіат в Колюмбійському
Університеті Нью-Йорку. Його дослідження присвячене візуалізації української
ідентичності у графічному дизайні Радянської України та української діаспори періоду
холодної війни. На цю тему дослідник має публікації і готує ілюстрований альбоммонографію. Колекція періодики — журнали, календарі, альманахи українських
організацій — виявилася особливо цінною для п. Косіва. Обкладинки видань, окремі
ілюстрації, декоративні заставки представляють увесь набір візуальних символів, що ними
українці окреслювали свою етнічну приналежність. Автор зібрав цінний ілюстративний
матеріал. У майбутньому його можна буде зіставити з синхронними творами в Україні,
зробити належні узагальнення і висновки.
 15 вересня 2015 на прохання члена НТШ-А Миколи Дупляка (Сamillus, NY) йому
надіслано список із поштовими адресами та адресами вебсторінок українських бібліотек
Америки.
 14 жовтня 2015р. Бібліотеку відвідали представники Союзу Українок Америки і
одночасно члени Оргкомітету меморіяльного літературно-мистецького вечора на пошану
160-ліття від дня народження української письменниці Наталії Кобринської (1855-1920). До
нас завітала головний редактор місячника СУА «Наше життя» п. Лідія Слиж. Часопис
"Наше життя" є орган Союзу Українок Америки, організації-засновника Українського
Музею у Нью Йорку. З нею були Марія Стефак, колишня вчителька суботньої школи
українознавства при церкві св. Юра в Нью Йорку, і поетеса Валентина Войцехівська, гостя
з України, голова Ради берегинь Черкаського куреня Лисянського козацького полку
Черкаського обласного товариства Українського Реєстрового козацтва. Пані Валентина колишня членкиня СУА, три роки тому повернулася в Україну і проживає в с.Шевченкове
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Черкаської обл. За вагомий внесок у відродження духовних, історичних та патріотичних
традицій українського козацтва їй присвоєно військове козацьке звання - генерал-майор
Українського Реєстрового козацтва. Гості знайомилися з фондом Бібліотеки НТШ-А, їм
надано консультації, запропоновано наявні в бібліотеці видання Наталії Кобринської,
виконано замовлення на зірокс-копії, обговорено співпрацю. Меморіяльний вечір з великим
успіхом проведено 15 листопада 2015р.
 20 жовтня 2015р. гостями НТШ-А і Бібліотеки були члени української делегації на
черговій щорічній сесії Парламенту Релігій Світу у Солт Лейк Сіті (Parliament of World’s
Religions, Salt Lake City, Oct 15-19, 2015): президент Української Асоціації релігієзнавців,
керівник відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
Анатолій Колодний; віце-президент УАР, завідувач відділу історії релігії та практичного
релігієзнавства Людмила Филипович; голова Синодального інформаційно-просвітницького
відділу Української православної церкви (Московського Патріярхату), прес-секретар
Предстоятеля УПЦ МП Георгій Коваленко; прес-секретар відділу зовнішніх зв’язків УАР
Олена Панич. Гості розповіли про підсумки роботи останньої сесії Парламенту Релігій
Світу, про діяльність відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України,
прокоментували останні події в Україні галузі міжконфесійних відносин, зусилля на
створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Зокрема, Г.Коваленко розповів
про хроніку подій участі українських церков у Революції Гідності, реакцію релігійних
організацій України та їх лідерів на мирні протестні народні акції на Майдані взимку 20132014рр. Михайлівський монастир УПЦ Київського патріярхату відкрив свої ворота для
побитих «Беркутом» протестувальників, потім під час нічного штурму Майдану, на
дзвіниці монастиря ударили на сполох. Ситуація з УПЦ МП проміжна: там є і одні, і другі
тенденції, і один тип поведінки священиків та єпископів, і другий. Бібліотеці НТШ-А
українські гості подарували гроно книжкових видань, зокрема підготований і виданий
працівниками відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди масивний
фоліант «Майдан і церква. Хроніка подій та експертна оцінка» (Київ: Самміт-Книга, 2014).
 11 листопада 2015 року Бібліотеку НТШ-А відвідала знімальна група
загальноукраїнського телеканалу «ЗІК» у складі: ведучого Вахтанга Кіпіані, режисера
Ольги Мовчан та оператора Вадима Дмитриченка. Гості перебували в США з нагоди
відкриття у Нью Йорку пам’ятника жертвам Голодомору, підготовки документального
фільму про Голодомор в Україні та сучасну американську політику. Гості знайомилися з
фондами бібліотеки та архіву. Відбулася розмова на теми наявності в бібліотеці
періодичних друкованих видань про Голодомор, знайомства американської громадськості
з подіями новітньої української історії тощо. Згаданий документальний кінофільм вийшов
у телеетер 28.11.2015 на загальноукраїнському телеканалі «ЗІК» (Львів).
 Через компанію «Бесаги» підготовано передплату на 2016 рік 8 періодичних видань
з України, зокрема окремих галузевих наукових видань, на кшталт «Український
історичний журнал», «Українська мова», «Лексикографічний Бюлетень», «Сумська
старовина», «Критика», «З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ» тощо.
 У січні 2016р. спільно з Директором канцелярії Василем Лопухом продовжено
сканування підшивки газети «Діло» (Львів, 1916, 1938-1939) та підготовки сканів для
подальшого розміщення на новому вебсайті НТШ-А.
 У березні 2016р. на адресу Голови Комп’ютерної комісії Євгена Сороки надіслано
пропозиції щодо наповнення вебсторінки Бібліотеки на новому (на стадії розробки)
вебсайті НТШ-А в Інтернеті.
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Підтвердження отримувачів адресної допомоги в Україні про актуальність літератури саме
з цієї тематики одержано, попередню згоду на сходинах Управи 5 березня також.
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У цьому періоді в лекційній залі НТШ-А до проведення тематичних імпрез підготовано
тематичні виставки видань:
 Олег Ольжич (1907-1944)
 Василь Стус (1938 - 1985)
 Генерал Петро Григоренко (1907 - 1987)
 У технічних приміщеннях (LL), книгосховищі (В) продовжено інвентаризацію та
впорядкування особливо цінних та ветхих видань з фондів рідкісної книги (R), періодики
(R-P) та рукописів (S). У цьому часі вдалося виявити рідкісне видання – пам’ятку
книгодрукування 17 століття «The Antient and Present State of Muscovy, Containing a
Geographical, Historical and Political Account of all those Nations and Territories Under the
Jurisdiction of the Present Czar. With Sculptures, and a New Map. By J.C. M.D. Fellow of the
Royal Society, and a Member of the College of Physicians, London. London, Printed for A.Roper,
at the Black Boy; and A.Bosvile, at the Dyal. Видання це дотепер у каталозі Бібліотеки не було
зазначене, тим часом штамп на титульному аркуші «З книгозбірні Романа СмальСтоцького» свідчить, що до наших фондів книжка потрапила як спадок по добре знаному
покійному Голові НТШ-А в рр. 1952-1969рр. Додаткові дані про знайдений раритет див. у
Додатку до звіту.
 Серед тих, хто протягом останнього часу звертався до Бібліотеки НТШ-А із запитом
про пошуки фахової тематичної літератури та сканування фрагментів текстів можна
відзначити таких осіб:
Олена Клішова (стипендіят КІУС в Едмонтоні: скани малодоступних в Україні
публікацій Всеволода Голубничого);
Eugene Hlyva (University at Australia: видання Григорія Сковороди);
Przemyslaw Kiklica (Вроцлав, Польща: публікації регіональних матеріялів із
Ярославщини та Засяння);
Петро Содоль (автор публікацій на теми історії з Нью-Йорку: скани з книжок про
офіцерів армії УНР).
Юрій Ковалів (редактор Енциклопедії Е-НТШ, Львів: журнал «Українське
козацтво», Чикаго, 1978)
 З уваги на заклик НТШ-А «Подаруй можливість отримати освіту, підтримай
студентів в Україні» («Бюлетень НТШ-А, ч.40/56, 2015») Бібліотекою запропоновано в
рахунок фінансів її річного бюджету надіслати для використання у навчальному процесі
кілька пачок допоміжної літератури евакуйованим до м.Старобільська Луганської обл.
студентам україністики Луганського національного університету ім. Шевченка (Україна
97200 Луганська область, м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. Зав.бібліотекою М.М.Починкова,
зав. кафедрою історії української журналістики проф. Н.М.Федотова). Для цього
пропонується скористатися раніше виявленим бажанням д-ра Марти Тарнавської
(Філядельфія) пожертвувати зібрані нею повні багаторічні комплекти-колекції журналів
«Сучасність» (Мюнхен-Київ) та «Київ» (Філядельфія). На прохання Бібліотеки шляхетну
згоду допомогти у транспортуванні вантажу дав д-р Олександер Лужницький при нагоді
його подорожей автом на травневі Річні Збори та на червневі сходини Управи НТШ-А.

Ще одна річ. Для публікації у наступному випуску Бюлетеня НТШ-А (ч.41/57)
Бібліотекою підготовлено та надіслано до редакції ілюстрований текст розширеної
інформації про зміст подарованих автором 12 примірників масивного тому: Пилипчук Д.
«Болять мені загублені словаю... Мій додаток до першого тому Тлумачного словника
сучасної української мови» (Біла Церква, 2014, вид. 2-е, розширене і доповнене). 11
примірників цього прецінного видання на прохання автора і за дієвої допомоги Голови
Бібліотечної комісії Ю.Добчанського розіслано та прийнято на зберігання в основні фонди
найавторитетніших бібліотек США.

Звіт з роботи Архіву
за час від 10 травня 2015 до 14 травня 2016 року
Звітує архівіст-помічник Остап Кінь
Отримані фонди:
















Комітету Рогатинщина (передала Надія Шміґель)
Тараса Гунчака (доповнення; передав Тарас Гунчак))
Петра Григоренка (передала Стефанія Юзефів)
Ольги Марищук-Кандель (передала Ольга Марищук-Кандель)
Ірина Зєлик (переданий родиною через Наталку Соневицьку)
Фотографії (передав Микола Галів)
Костя Кисілевського (передала Вірляна Ткач)
Олександри Ткач-Кисілевської (передала Вірляна Ткач)
Романа Ільницького (передав Олег Ільницький)
Української Студентської Громади (Ukrainian Student Hromada, Олег Ільницький)
фонд Юрія Стефаника (передала Ксенія Олесницька-Кузьмич)
Ді-пі табору Байройт (доповнення; передала Оля Сворак-Ґной)
Володимира Тишовського (передала Наталя Соневицька)
Ореста Поповича (доповнення; передав Орест Попович)
Мар’яни Рубчак (доповнення; передала Мар’яна Рубчак)



У жовтні 2015 р. було оцифровано колекцію аудіозаписів із фонду Радіо Свобода
Упорядковується архівний фонд Наукового Товаристава ім. Шевченка
Готується до видання перший том у серії «Мемуари з архівів НТШ-А» (робоча назва)
– спогади Миколи Величківського (з фонду Миколи Величківського)
Рукопис другого тому авторства Юхима Харченка надіслано у видавництво
«Критика» (з фонду Юхима Харченка).
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Проекти:



Готується до відправлення на оцифрування архівні відеоматеріали та аудіоматеріали
з фонду Комітет Пам’ятника Шевченкові, а також аудіозаписи із фонду Лева
Майстренка та із фонду Йосипа Гірняка.

Опрацювання архівних колекцій:


За останній час опрацьовані такі фонди: Василя Авраменка, Костя Чички-Андрієнка,
Мар’яна Коця, Михайла Матчака, Романа Ільницького, Української Студенської
Громади, Фонд Патріархального Руху, Василя Мудрого.

Дослідники:


З архівними колекціями працювали Василь Косів (Фулбрайтівський стипендіат),
Оксана Юркова (Інститут історії України НАН України) та Вантанґ Кіпіані
(«Історична правда»), Катерина Рубан (Нью-Йоркський університет), Ольга
Ремовська («Радіо Свобода», матеріяли надіслано електронно), Лілія Білоусова
(Державний архів Одеської області).

Інше:











Придбано додаткові стелажі для зберігання архівних фондів.
У серпні 2015 р. в НТШ був проведений тур для учасників організації МЕТРО
(Metropolitan New York Library Council), який відвідало десять осіб, що
представляють архівні, бібліотечні й музейні організаціїї Нью-Йорка (Center for
Jewish Studies, Yeshiva College, Frick Collection, New York Public Library та ін.)
У вересні 2015 року інформація про два архівні фонди НТШ-А, у яких містяться
матеріали української служби Радіо Свободи, та загалом коротка інфорація про
НТШ-А були опубліковані на веб-сторінці Hoover Institution у Каліфорнії
(http://www.hoover.org/library-archives/collections/shevchenko-scientific-society-inc ).
Книжка «Відвага і страх» історика Олі Гнатюк, яка працювала з архівними
колекціями НТШ-А у 2013 році, отримала Гран-прі Форумі Видавців у Львові 2015
року.
У вересні 2015 року взяв участь як представник НТШ-А у 4-ій зустрічі Північноамериканського консорціуму української спадщини (Ukrainian Heritage Consortium
of North America), яка відбулася у Вашинґтоні.
У листопаді 2015 року взяв участь у щорічній конференції ASEEES, яка відбулася у
Філядельфії.

Від жовтня 2015 р. до травня 2016 року в архіві працювала Наталка Соневицька
(приблизно 8 годин на тиждень), від травня до грудня 2016 року працювала
Христина Махно (загалом за вказаний період приблизно 120 годин)
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Працівники в архіві:

Звіт Левка Чабана
Бібліотекаря/консультанта 5 травня 2016

Найважливішим і найціннішим, що є в розпорядженні НТШ-А, цe архів і саме йому
необхідно уділити найбільше уваги. Необхідно визначити пріоритетні архівні
фонди, оцифровувати їх і утримувати у відповідних кліматичних умовах.
Переведення цих фондів у цифровий формат є необхідною умовою їх збереження і
створення можливості доступу до них через Інтернет.



Бібліотека повинна гармонійно доповнювати архів. Насамперед необхідно
визначити архіви, які будуть вважатися пріоритетними. Після цього, бібліотека
повинна бути переорієнтована на те, щоб ці архіви доповнювати і розвивати. В
бібліотеці повинні бути представлені матеріали, які давали б змогу дослідникові
негайно знайти супровідні матеріали логічно пов’язі із архівом її/його зацікавлення
(біографії, спогади, збірники та періодику, видані особами та інституціями, архіви
яких зберігаються в НТШ-А). Такі матеріали не обов’язково набувати за свої кошти.
Для цього достатньо нав’язати контакти з інституціями (УВАН, Гарвард, Бібліотекаархів у Баунд Бруку та ін.), які мають у своєму розпорядженні дотичні матеріали і
отримати дозвіл на користування їхніми цифровими копіями через Інтернет лінки.
Але для цього необхідно спочатку розбудувати власну цифрову базу даних і таким
чином мати змогу зацікавити вище перераховані інституції у співпраці з нами. В
бібліотеці зберігаються також допоміжні колекції (поштівки, екслібриси, поштові
марки), які були б важливим доповненням (в тому числі ілюстративним) до уже
описаних архівів. Їх також варто якнайшвидше ідентифікувати і опрацювати.



Протягом довгого часу в бібліотеці штучно роздувався “фонд рідкісних книг”. Окрім
справді рідкісних видань і рукописів там зберігається чимало матеріалів, які за
жодними ознаками не можна кваліфікувати як рідкісні1. Цей фонд необхідно
переглянути, оцінити і привести у відповідність із загальноприйнятими
бібліотечними стандартами.



Процедуру відбору, оцінки і вилучення з бібліотеки дублетів і непрофільних
матеріалів необхідно спростити. До комісії, яка приймає такі рішення, не варто
залучати членів управи, а створити невелику групу (бібліотекар, голова та 1-2 члени
біб-арх. комісії), яка б працювала оперативно і лише в окремих неоднозначних
випадках консультуватися з відповідними фахівцями/членами Управи. На
сьогоднішній день цей процес займає занадто багато часу. На часі його упростити.

Приклад – “Українці в Австралії: матеріяли до історії поселення українців в Австралії”. – Мельборн: Союз
укр. організацій в Австралії, 1966-1998. – 2 т. У бібліотеці НТША їх 3 екземпляри і ще 19 у інших
бібліотеках США.
1
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Надсилаю звіт число 3, у якому на відміну від двох попередніх, які стосувалися
минулого і сучасного стану бібліотеки, хочу запропонувати свої думки на можливі сценарії
її розвитку в майбутньому.



На часі також опрацювання бібліотечних історичних колекцій2, які зберігаються в
НТША. Вивчення їх складу, походження, формування і змісту.



Необіхно створити відповідні умови для дослідників, які вирішили працювати в
самій бібліотеці. До недавнього часу звичайною практикою було відіслати читача
поверхом нижче і залишити його там без належного догляду. Для того, щоб
отримати консультацію, дослідникові довелось би спочатку голосно гукати, а потім
долати 2 прогони сходів. Таку практику необхідно негайно змінити. Для цього
необхідно виділити робоче місце в самій бібліотеці.

Я певний, що це далеко не повний перелік першочергових проблем, які необхідно
якнайшвидше вирішити. Але щиро обіцяю повсякчасно його поповнювати і
урізноманітнювати.

Історична – це завершена колекція, поповнення якої з різних причин припинилося (ліквідація установи,
смерть власника etc.). Тут надаю широке означення і розуміння терміну “історичні колекції” – зібрання,
колекції, збірки, архіви, які є різні за типами (архівні, бібліотечні, музейні), за видами (зібрання, колекції,
бібліотеки), за складом (книжкові, рукописні, музейні), за обсягом.
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2

Report of the Institutional Liaison Committee
(May 2015-May 2016)
Myroslava Znayenko, Chair
Preamble
The joint responsibility of the members of the NTSH Institutional Liaison Committee (reelected in May 2015) is to encourage successful cooperation between NTSH and other scholarly
organizations. To facilitate this relationship, individual members of the committee function also
as representative to boards of related scholarly institutions and foster scholarly endeavors of the
academic community. Thus as President of UVAN) Albert Kipa is a member of the extended
executive board of NTSH, Anna Procyk is both Vice-President of NTSH and Learned Secretary
of UVAN; Mark Andryczyk is the Administrator of the Ukrainian Studies Program and Lecturer
in Ukrainian literature at Columbia University; Lubomyr Hayda is Associate Director and member
of the Executive Committee of the Harvard Ukrainian Research Institute; and Myroslava
Znayenko (former President of AAUS and member of the executive board of ASN), is an
extended executive board member of NTSH, UVAN, and AAUS. It is proposed that Alexandra
Hrycak, current member of executive boards of ASN and ASEEES join the Committee.
For a detailed overview of the members’ continuous activities during the last three years,
as well as Recommendations to the current Executive Board of NTSH, please see the Liaison
Committee’s Report for May 2012-May 2015.
Selective Activities:
Advisory Board of Ukrainian Studies
As members of the Advisory Board for Ukrainian Studies at the Harriman Institute of Columbia
University, Mark Andryczyk, Albert Kipa, Anna Procyk, Yuri Shevchuk, and Myroslava
Znayenko, together with NTSH members Frank Sysyn, Chair (NTSH-Canada), Valeriy
Kuczynsky, Roman Procyk, and Bohdan Vitvitsky met with the Director of the Harriman Institute
Alexander Cooley and several other members of the Advisory Board (including the new chair of
the Department of Slavic Languages Valentina Izmirlieva), to discuss academic and financial
issues related to the growth and development of the Ukrainian Program. In the planning of future
conferences, we stressed the need for a closer cooperation of the Board with UVAN and NTSH.
This is particularly vital in the planning of forthcoming scholarly meetings honoring the Ukrainian
independence movement 1917-1921.
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Conference Participation
Praise is due to members of NTSH who organized and participated in several major
international and national conferences, most notably in the International Congress of Slavists in
Japan (with George Grabowicz, Vitaly Chernetsky, Halyna Hryn, Yuri Shevchuk, and Tamara
Hundorova) and in the ASEEES Annual Convention in Philadelphia in November, with several
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As members of the Columbia Faculty, Mark Andryczyk, Valeriy Kuczynsky, Yuri Shevchuk, and
Olga Bertelsen (Visiting scholar) presented their written annual reports and plans for the future.
Upon our proposal, it was agreed that for closer cooperation and a better understanding of the
function of the Ukrainian Studies program, the Annual Report of the Board may be submitted to
the Executive Boards of NTSH and UVAN. Anna and I suggested that Martha Chomiak, a
distinguished graduate of Columbia and the Harriman Institute join our group.

outstanding Ukraine-related session, including one on the Literary Legacy of Bu-Ba-Bu (with
Mark Andryczyk, Vitaly Chernetsky and Mykhailo Naydan). Numerous other NTSH members
participated in the Conference, Oksana Shevel, Jurij Shevchuk, Maria Rewakowicz, Martha
Kuchar, Laada Bilaniuk, Halyna Hryn, etc., as well as several colleagues from Canada.
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ASN Convention
We had 13 remarkable Ukraine-related sessions at the April 2016 ASN Convention in New
York. Conceived and organized more than 40 years under the auspices of the Shevchenko
Scientific Society, ASN remains to date a most popular scholarly gathering of Ukrainian scholars,
drawing on participation of a large number of NTSH members. The two current NTSH members
of the ASN Executive Committee are Alexandra Hrycak and Oksana Shevel.
This year, Oleh Wolowyna organized an important comparative session on the impact of
the Holodomor within the Context of the l932-33 Famine in the Soviet Union, i.e., in areas
extending beyond Ukraine. The paper by Sarah Cameron presented new data on Holodomor in
Kazakhstan. The papers by Natalia Levchuk and Oleh Wolowyna analyzed regional difference
within Ukraine and within Russia. The authors demonstrated the dis-proportionally high
population losses for Ukraine with the highest excess deaths in Kyiv and Kharkiv oblasts and the
highest regional losses for the rest of the Soviet Union in the Saratov, Krasnodar, and the Northern
Caucasus regions. The session was chaired by Myroslava Znayenko with in-depth commentary
by Dominique Arel.
Jennifer Carroll chaired a session on Civil Society and Activism During and Since Maidan
, Elise Guliano on Turmoil in Eastern Ukraine, Anna Procyk on Ukrainian Literaure and Politics,
with Myroslav Shkandrij as commentator, Martha Kebalo on Post-Maidan Governance, Oksana
Malanchuk on Fighting Corruption, Natalia Stepaniuk on the Rise of Nationalism (Far); John
Paul Himka on Ukraine in the First World War, with Zenon Wasyliw as commentator; State and
Civil Society in Post-Maidan Ukraine, with Emily Channell as commentator. Other notable
sessions included Nato and Ukraine, chaired by Rainer Ruge, with Adrian Karatnyckyj as
commentator, and two boo panels, one on Tarik Cyril Amar’s The Paradox of Ukrainian Lviv, the
other on George Liber’s authoritative new volume on Total War and the Making of Modern
Ukraine, l914-1954, chaired by Bohdan Vitvitsky (with Alexandra Hrycak, Olga Bertelsen, and
Serhiy Yekelchyk as discussants).
We did not have a special social reception for the Convention participants at NTSH this
year since most participants tend to leave New York by Sunday. On the other hand, we held, as
usual, our bi-annual AAUS business Meeting on Saturday, chaired, in the absence of our president
Vitaly Chernetsky, by Alexandra Hrycak, assisted by Myroslava Znayenko. During the meeting
we discussed closer cooperation with NTSH, UVAN, and Harvard Ukrainian Studies. We were
also happy to welcome the President of NTSH George Grabowicz and Vice-President Halyna
Hryn. The next meeting will be at the ASEEES Annual Convention in Washington, D.C. in
November. We urge our NTSH members to consider joining AAUS and nominating members to
our next Executive Board.
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ОСЕРЕДКИ

Наукове Товариство ім. Шевченка, відділ у Вашінґтоні
Звіт Осередку Вашінґтонського Осередку НТШ за 2015-2016 роки.
Голова – Богдана Урбанович
Управа Вашінґтонського Осередку НТШ працює у складі: голова - др. Богдана
Урбанович, заступник - др. Юрій Добчанський, секретар - др. Андрій Сороковський.
Вашінґтонський Осередок НТШ протягом підзвітного року у співпраці з
Посольством України, Бібліотекою Вашінґтонського Крайового Собору Святої Родини
УКЦ, українськими громадськими організаціями у США провів самостійно, або брав участь
у ряді заходів зокрема:
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Зорганізував ряд лекцій і тематичних вечорів:
Доповідь д-ра Катерини Гончарової, Голови Відділу наукових досліджень
Українського Національного науково-проектного Інституту охорони культурної спадщини
на тему «Українська культурна спадщина як стимул соціальних змін», 29- травня 2015;
Вечір д-ра Лариси Залеської-Онишкевич, літературознавця, спеціяліста української
драми автора/упорядника/редактора численних наукових видань про українську літературу
колишнього Голови Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці (2000-2006), 12-го
червня 2015;
Презентація Поетичної Збірки Ярки Богач "ЧУЄШ ПТАХУ? ЦЕ Я". 17- січня 2015;
Книжка була вперше надрукована у Львівському видавництві «Каменяр», нещодавно у
електронному вигляді, вийшла у англійському видавництві «Glagoslav Publications».
Післямова написана Головним редактором Українського відділу "Голосу Америки"
упродовж 35 років Романом Ференцевичем.
Cекретар Осередку др. Андрій Сороковський в осінньому семестрі 2015 р. викладав
спец-курс по історії УГКЦ (1918-1939) на філософсько-богословському факультеті УКУ.
Др. Андрій Сороковський 27.Х. 2016 прочитав доповідь про УГКЦ в міжвоєнному
періоді в Інституті історії Церкви та Інституті релігії та суспільства, УКУ.
Др. Андрій Сороковський 30.Х.2016 на конференції про соціяльне навчання Андрея
Шептицького, що проводилась у Київському Національному університеті ім. Тараса
Шевченка, прочитав доповідь про рецепцію "Quadragesimo Anno" (1931) в галицькій
провінції.
Члени Осередку брали активну участь у підготуванні та святкувані відкриття
пам’ятника Голодомору у Вашінґтоні 7 - 8 листопада 2015 р., в організації показів
документальних фільмів про «Майдан» і російську агресію в Україні.
Вашінґтонський Осередок НТШ поповнився новими членами: Євгенія
Васильківська-Осгуд, др. Надія Дюк, Андрій Масюк, о. др. Марко Морозович, др. Анастасія
Чеботарьова.

Наукове Товариство ім. Шевченка, відділ у Детройті
Звіт Осередку НТШ в Детройті за 2015-2016 роки.
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6 березня 2016року відділ НТШ запросив Громаду на доповідь Йосифа Лучки про
Революцію Гідності в Україні і на перегляд кінострічки «Я Українець: особисті історії
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Управа НТШ у Детройті працює у складі: голова -др. Олена Данилюк (Паливода),
заступник-др. Роман Гриців, секретар-мгр. Ніна Василькевич, скарбник др. Зенон Чорній,
др. Микола Григорчук і др. Марко Фаріон. В складі аудитної і номінаційної комісії
працюють мгр. Любомир Гевко (голова) др. Андрій Джуль і др. Микола Григорчук.
З огляду на ситуацію в Україні відбулося багато різних заходів при співучасті
Наукового Товариства ім. Шевченка, відділ у Детройті в Громаді Детройту.
Наш відділ був одним із організаторів відзначення першоі річниці памяті полеглої
Небесноі Сотні, 22 лютого 2015 року в Українському Культурному Центрі в м. Ворен та
учасником зустрічей з Конгресменом Левіном, котрий вніс «Резолюцію 50» в Конгресі
США в справі звільнення Н. Савченко від російського полону.
При співучасті нашого відділу, 14 березня 2015 року, в Українському Культурному
Центрі відбулася зустріч з делегацією лікарів з України через програму «Відкритий Світ».
Запрошено українських лікарів з Лікарського Товариства штату Мічиган зустрітися з
лікарями з україни і налагодити можливу співпрацю та пoділитися досвідом. Др.Олена
Данилюк провела екскурсію для українських лікарів в Вейнському Стейтовому
Університеті в Lumigen Instrument Center, Department of Chemistry, Wayne State University і
в дитячому госпіталі, Children Hospital Michigan.
Члени нашого відділу брали участь у круглому столі у Вейнському Університеті 24
березня 2015 року (Panel on Russian war in Ukraine). Доповідь мгр. Віри Андрушків “The
Influence of Putin’s War on the Psychology and Behavior of Ukrainians» викликала багато
дискусій і привернула увагу присутніх.
Осередок НТШ в Детройті приймав активну участь у організації заходів у підтримці
міжнародної акції « Збережи Україну Зараз» яка була започаткована громадою Детройту
при співпраці з іншими організаціями. Члени відділу брали активну участь у Молитовному
Сніданку та Бенкеті 28-29 квітня 2015 року де були присутні гості з України і представники
різних релігійних і державних організацій України і США. У виступі Генерала Веслі Кларка
у Детройтському Економічному Клубі присвяченому аналізу і поясненню ситуації в Україні
для представників Американського суспільства, а також налагодили співпрацю із
інтернаціональними громадами Детройту і активно допомагали у зібранні гуманітарної
допомоги для потерпілих в Україні.
Голова відділу Олена Данилюк і Віра Андрушків брали участь у форумі “Forum on
the Humanitarian Crisis in Ukraine” Washington, DC, September 24-25, 2015.
НТШ у Детройті при співпраці з Громадським Комітетом організувало ряд лекцій і
тематичних вечорів з демонстраціями фільмів присвячених памятним подіям в історії
України і сьогодення. 22 листопада 2015 був висвітлений фільм про Голодомор «Живі»,
(“The Living” based on eyewitness report of Gareth Jones).
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Революції». Члени відділу активно працюють над підтримкою видання книжки професора
Юрія Шаповала "Мить історії".
Відійшли у вічність довголітні та віддані члени нашого відділу Др. Павло Джуль і
Богдан Неганів. Як активний член Украї́нського Лі́карського Товари́ства Півні́чної
Аме́рики (УЛТПА) — професійно-громадської організації українських лікарів і лікарівстоматологів, заснованої у 1950 році, у Нью-Йорку, багато років життя Др. Джуль
присвятив праці як головний редактор газети українського медичного журналу «Лікарський
Вісник» . Др Джуль був головою нашого осередку багато років і заснував Українську
Американську Медичну Фундацію в 1996 році. Доктор Джуль працював майже 20 років в
цій організації, на посаді президента і останнім часом в якості почесного голови. Робота
фундації високо оцінена в Україні переклад та публікацію всесвітньо відомих медичних
книгах в Україні. Після російського вторгнення в східній Україні в 2014 році, д-р Джуль
був дуже стурбований долею поранених українських воїнів і також жертв серед цивільного
населення в зоні військових дій. У 2014 році з дозволу Американського військового
хірургічного Управління, Фонд приступив до перекладу та публікації і безкоштовному
розповсюдженні військових медичних книг в Україні і члени нашого відділу активно
сприяють у цій роботі.
В планах управи на майбутнє є надання можливості для членів осередку і громади
перегляду запису доповідей і трансляція імпрез які відбуваються в головній управі НТШ.
Організація тісної співпраці з центральною Управою НТШ і координування майбутньої
діяльності. Управа також планує впорядкувати, зібрати і надати архівні матеріали НТШ
(відділ у Детройті), до централі НТШ. Планується професійне переведення архіву в
цифровий формат і написання історії відділу НТШ у Детройті. Члени оседку приймають
активну участь у житті Громади Детройту працюють в напрямку залучення нових членів і
поширення зацікавлення організації серед молоді і співпраці з існуючими організаціями.
Особлива подяка мгр. Вірі Андрушків, Ніні Василькевич, др. РомануГриціву, Др. Зенону
Чорнію, др. Миколі Григорчуку, Марусі Зарицькій, Романі Дигдало, Др. Олександер
Серафим, Ліді Таращук, др. Ярославу Савці, др. Любомиру Яхницькому, всім членам
нашого осередку за віддану працю і підтримку.
Управа вітає Наукове Товариство Шевченка і щиро дякує за підтримку, співпрацю і
зацікавлення роботою відділу членів осередку НТШ в Детройті.

ЗВІТ
ГОЛОВИ ПРАЦІ ОСЕРЕДКУ НТШ У
ФІЛЯДЕЛЬФІЇ (2015-2016)
д-р Олександер Лужницький
Осередок НТШ у Філядельфії відбув два засідання в роках 2015-2016, на яких, поза
короткими рефератами які стосуються НТШ та загальними інформаціями про академічне життя
Централі та других Осередків, докладно було обдискутовано майбутьних семестральних тем,
було намічено доповідачів викладів, та ряд можливостей більшої фреквенції членів, не лише на
викладах, але і в товаристві. Управа докладно перевірила список членів і показується, що ми далі
маєм 17, з тим, що деякі платять вкладку до Ню Йорку а деякі до Осередку. ( Дуже цікаві подані
ними причини!). Управа продовжує ново-створений відділ “прихильників науки” ( збільшилось до
14 членів), які бажають брати участь в програмах Осередку.
За час звіту , Філія НТШ відбула з півучасти Релігійним Католицьким Товариством “ Свята
Софія” два семестри викладів. Себто, всіх сім викладів. Перший в осені 2015 а другий на весну
2016 року були під гаслом “ Шлях до поєднання”.
АКАДЕМІЧНІ РОКИ: 2015-2016

Осінний Семестер:
Неділя 1-го листопада в парафії “Благовіщення Пресвятої Богородиці”
Форум - “Відзначення Слуги Божого Митрополита Анрея Шептицького (1865-1944) доповідачі: о.
ліц. Марко Ярослав Семеген (ТСС – Рим), академік Леонід Рудницький, д-р Ірина ІванковичБлощинська
ЧЕТВЕР, 5-го листопада
Презентація книги “ Ярослав Гординський і Мистецтво”
Доповідач: о. ліц. Марко Ярослав Семеген
ЧЕТВЕР, 12-го листопада
“Шенандоа -- колиска української імміґрації в ЗДА: в 130 ліття”
Доповідач: д-р Олександер Лужницький
ЧЕТВЕР, 19-го листопада
“ Православіє у Філядельфії: в 90-ліття УПЦ “ св. Володимира”
Доповідач: ред. Осип Рожка
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ЧЕТВЕР, 3-го березня 2016
“Що залешилось від “двох Україн”?
Російсько-українська війна та формування нової української ідентичности.
доповідач: д-р Микола Рябчук ( Україна)
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Весняний Семестер:

ЧЕТВЕР, 10 березня 2016
“Добрий посів”
Презентація книги о. Юрія Кміта
Доповідачі: академік Леонід Рудницькиц та Маєстро Юрій Гура
ЧЕТВЕР, 17-го березня 2016
”Покликаний”. Презентація антології літературних творів, присвячених Митрополитові Андреєві
Шептицькому
Доповідачі: д-р Ірина Іванкович-Блощинська та Академік Леонід Рудницький
Осінний та Весняний Семестери 2015-16 були ограничені через перебудову будинку Тов. “Св. Софії
“де відбуваються семестрові виклади. Запляновано дві сесії викладів під кінець травня 2016
Дня 6-го червня 2015
відбулося “День признання” бувшого президента НТШ, д-р Ляриси
Оришкевич з нагоди її 80-ліття . Академічною програмою провадив д-р Олександер Лужницький.
Дня 31-го жовтня приятелі академіка Леоніда Рудницького з рамени Осередку праці НТШ у
Філядельфії, та приятелі його-члени релігійного католицького товариства “Св. Софії” віддали йому
честь з його 80-літтям несподіванкою, величавою програмою, гістьми з України, та скромним
буфетом.
Філія НТШ відбула один конкурси-деклямацій рідно-шкільників суботної Школи Українознавства
“ Нашої Української Рідної Школи”. Конкурс був приготований та переведений д-р Іриною
Іванкович- Блощинською та директоркою Школи Ольгою Костів. В конкурсах брало учась 17
учасників, які були поділені по віці на три групи. Виграші були спонзоровані Українською
Кредитівкою у Філядельфії та Товариством Св. Софією.
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У Філядельфії продовжується під патронатом Філії НТШ вже 22 (2016) рік
праці Пеннсильваніської Округи ЕУД над виданням та закінченням ЕУД. Всіх членів по тематиці
колегії є 12 з тим, що деякі не належать до осередку НТШ. Почесний голова Осередку є далі
головою колегії д-р Ярослав Заліпський, а д-р Олександер Лужницький є головою
Пеннсильванійької Округи. Писання та читання пророблених гасел відбуваються що середи, а часом
в інші додакові дні, по чотири години ( окрім вакаційного часу).
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СЕКЦІЇ

ЗВІТ
АННИ ПРОЦИК,
ГОЛОВИ СЕКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ, СУСПІЛНИХ І ПРАВНИЧИХ НАУК І
ДЕЛЕҐАТА ДО СВІТОВОЇ РАДИ НТШ
Справа ювілейного року
Одним із пріоритетів праці у звітному році уважалось встановлення контакту з
істориками, політологами і науковцями споріднених дисциплін для обговорення підготовки
надходящого ювілею Українських визволних змагань 1917-1921 років. На цю тему
провадились дискусії із М. фон Гаґеном, О. Мотилем, С. Єкельчиком, Й. Штерном, М.
Богачевською-Хом’як і другими науковцями. Минулого року на засіданні Програми
українских студій при Колюмбійскому університеті я підняла справу підготовки як однo із
важливих завдань, підкреслюючи, що 80-ти ліття цего ювілею було підготовлено спільними
силами Гарриман інституту, УВАН і НТШ-А. На засіданні комітету цього року підготовка
ювілейної конференції була предметом обширної дискусії. В наміченому плані була згадка
про можливість співпраці із НТШ-А.
У вересні 2015-го року в часі моєї поїздки в Україну, відбулося кілька зустрічей із
провідними членами НТШ у Львові, Івано-Франківську і Тернополі. Справа підготовки
ювілею була порушена неоднократно. Як відомо з преси, наступний рік проголошено
„Роком Української революції” указом Президента Петра Порошенка. Знаємо рівнож що в
Україні вже розпочалось планування для вшанування подій та видатних учасників
Українських визвольних змагань 1917-1921 років. Ці заходи відкривають можливість для
НТШ у Львові і для других осередків в Україні одержати фінансову підтримку від
державних установ. На таку можливість я звернула увагу у листуванні із Науковим
секретарем Світової Ради та у розмовах з поодинокими членами Управи НТШ в Україні.
Відносно підготовчої праці на цьому континенті, треба привітати працю історика
Сергія Єкельчика над монографією на тему Української революції. Він і вищезгадані
науковці вже дали свою згоду взяти участь у запланованій конференції. Слід рівнож
привітати появу наукової праці члена секції, Юрія Лібера: TOTAL WARS AND THE MAKING
OF MODERN UKRAINE, 1914-1954. Автора книги заплановано включити до запрошених
доповідачів. Марта Богачевська-Хом’як, Олександер Мотиль і Андрій Сороковський
погодилися увійти у підготовчий комітет. На тему співпраці із УВАН була розмова із
президентом Академії, Альбертом Кіпою. Так як і у минулому, УВАН підтримує цю
ініціативу і радо включиться до співпраці.
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Поїздка в Україну:
В часі моїх відвідин Львова у вересні 2015-го року, відбулося кілька ділових розмов
із головою НТШ Романом Кушнірем і Науковим Секретарем Світової Ради Анатолієм
Карасем. У цей час я також взяла участь в засіданні Президії товариства. Одним із питань
порушених на засіданні була справа напряму співпраці між НТШ-А і НТШ в Україні.
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У звітному році особливо активну участь так як в ділянці науки, так і в громадському
житті проявили члени секції: Маріана Рубчак, Марта Богачевська-Хом’як, Марта Кибало,
Александра Грицак, Олександер Мотиль, Валерій Кучинський, Юрій Лібер, Сергій Плохій,
Василь Лопух і Олег Воловина.
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Відвідала рівнож осередки НТШ в Івано-Франківску, де відбула зустріч із головою,
Василем М. Мойсишиним і другими членами Управи. Подібна зустріч відбулася в
Тернополі із головою осередку Михайлом Андрейчиним та членами товариства. Заходами
одного із учасників зустрічі, відбулося моє інтерв’ю на телевізійній програмі у Тернополі.

ЗВІТ ОЛЕКСАНДРИ КУШНІР,
ДИРЕКТОРА МЕДИЧНО-БІОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ
Медично–Біологічна Секція протягом звітного періоду обрала
1.Членами-кореспондентами:
Д-ра Ігоря Маґуна
Д-ра Андрія Клішина
Д-р Людмилу Квочіну
Д-ра Олександра Щегловітова
Д-ра Романа Широкова
2.Дійсними членами:
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Д-ра Бориса Люшняка
Д-ра Михайла Калинського
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ЗВІТ АДМІНІСТРАЦІЇ

Звіт
Василя Лопуха, директора Адміністрації НТШ-А
Впродовж звітного періоду в канцелярії НТШ-А постійно велася робота з
документацією канцелярії: членства, технічної документації, утримання будинку тощо
Кожного місяця до Скарбника НТШ-А подаються фінансові звіти про надходження та
поточні видатки.
Базу даних членів НТШ-А та інформації про членські вкладки перенесено в програму
QuickBook. Завдяки цьому покращився облік членських вкладок та заборгованостей.
У березні-квітні 2016 проведено збірку членських вкладок на 2016 і погашення
залеглості за попередні роки.
Станом на 12 травня до банку здано 18,975.00 дол.
Від 1 вересня 2015 року ми отримали пожертв на суму 17,675.00.
Окрема збірка на Студентський фонд була успішною. Ми зібрали 22,860.00
Управа НТШ-А повинна створити Комітет цього Фонду, який мав би розробити умови
надання стипендій і визначити принципи відбору кандидатів для отримання цих стипендій.
Роботу цього комітету потрібно належним чином рекламувати, щоби жертводавці бачили
про те, як саме використано їхні пожертви.
Науковцями Медичної Секції створено Фонд Платона Костюка, який призначається
для надання ґрантів молодим науковцям в ділянці медичної біології. Пожертви на цей Фонд
надходять не тільки із США але й з Великобританії і, як не дивно, з України. Засновники
Фонду, мають намір зібрати суму на створення «залізного фонду» (25 тисяч). За неповних
2 роки вони зібрали на свій Фонд 10,140.00 дол. і збірка коштів продавжується.
У листопаді 2015 року, у газеті СВОБОДА, опубліковано подяки жертводавцям за
період від 1 вересня 2014 до 31 серпня 2015. Ця ж подяка опублікована у Бюлетені НТШ-А
№40 (56), 2015.
Усім жертводавцям надіслано поквитування про звільнення від оподаткування.
На веб-сайті Pay-Pal відкрито рахунок. Тепер можна робити пожертви та оплачувати
членські вкладки електронно з використання кредитних карток або банківських рахунків.
На веб-сторінку НТШ-А і на «ФБ» НТШ-А додано кнопку «DONATION».
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Видали БЮЛЕТЕНЬ 40 (56) 2015;
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Ведеться реєстрація кореспонденції.
Систематично виконується робота з підготовки документів на засідання Управи.
Кожного року, у грудні місяці надсилаємо Різдвяні вітання членам НТШ-А та
широкому загалу української громади у США. Цьогорічне Різдвяне привітання було
присвячене збірці грошей на «Студентський фонд» і ця збірка була доволі успішною.
Систематично оновлюється календар подій в НТШ-А і сторінка новин НТШ-А.

Нову Різдвяну картки приурочену подіям на Майдані, в якій оголошено про збірку
на «Студентський Фонд»;
Підготовлено Книгу Звітів до зборів членів НТШ-А у 2016;
Оцифровано усю наявну документацію про будинок НТШ та плани реконструкції
будинку, яка відбувалася у 1982 році.
Оцифровано Протоколи засідань Управи з усіма додатками за 2000-2003 рр.
Співпрацювали з Комп’ютерною Комісією над розробкою веб-сайту.

Технічне забезпечення роботи НТШ-А
Восени 2015 року, оновлено систему внутрішнього серверу.
Збільшено на один диск систему “backup”.
Закладено додатковий пристрій зі спеціяльним програмним забезпечення для захисту
від несанкціонованих входжень в комп’ютерну мережу НТШ-А.
У березні 2016, на усіх комп’ютерах замінено «тверді диски», що продовжить роботу
комп’ютерів, приблизно на наступних 3-5 років.
Інформації на веб-сайті НТШ-А
Постійно поновлюється календар роботи НТШ-А (Василь Махно)
У розділі Новини – постійно виставляються репортажі про події в НТШ-А. Загалом
на сторінці «Новини» поміщено 29 репортажів про події в НТН-А.
А на «ФБ» поміщено 29 повідомлень про події в НТТШ-А.
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Робота над ЕУД Том 1, Книга 2 (С-Я)
Члени Видавничого Комітету ЕУД: Орест Попович (редактор ЕУД т.1. Кн. 3 (С-Я),
Василь Махно, Василь Лопух у тісній співпраці з членом редколегії ЕУД Дінею Заяць та
Філядельфійською реґіональною групою ЕУД (керівник Олександер Лужницький), у
позаробочий час, працювали над ЕУД Том 1, Книга 3 (С-Я). Виконали редагування та
форматування гасел на літери «С», «Т» і «У».
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Участь у підготовці презентацій та доповідей.
Забезпечуємо технічним обладнанням і надаємо допомогу доповідачам при
проведенні усіх суботніх заходів.
Систематично виконуємо фотохроніку та відеозапис суботніх доповідей.
Відеозаписи суботніх доповідей архівуються на CD.
Окремі презентації учасників суботніх програм виставляються на веб-сторінці НТША в розділі Newsletterss
Підготовка до засідань Управи.

Господарська робота.
Підтримання будинку в належному стані.
Надали допомогу видавництву «КРИТИКА» в пересилці комп’ютерної техніки та
книжок.
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Про технічне оснащення приміщення для збереження архівних документів
Постійно виконуються профілактичні роботи обладнання та ведеться контроль за
температурою та рівнем вологості в приміщенні.
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ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
ДІЯСПОРИ

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ЕУД
ОРЕСТА ПОПОВИЧА
Ми є близькі до завершення праці над Третьою книгою Американського тому ЕУД,
літери С-Я, яка розпочалася уліті 2012. У квітні 2016 стан Третьої книги ось такий:
Літера С - готова: 379 гасел і 232 світлини.
Літера Т - готова: 176 гасел і 123 світлини.
Літера У - готова: 216 гасел і 160 світлин.
Літера Ф - набір закінчений: маємо 100 гасел, підбираємо світлини.
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Як і в минулих роках, працюємо над ЕУД мінімальними людськими ресурсами зі
скромними видатками. У Проєкті ЕУД єдиний платний працівник на повний час - це Надія
Заяць, адміністратор бюра ЕУД в Чикаґо, редактор та автор багатьох гасел. Головний
редактор Орест Попович і Спів-редактор Олександер Лужницький працюють на повний час
без заплати. За останній рік, договірні (парт-тайм) працівники ЕУД - це автор гасел Остап
Кінь, мовний редактор Василь Махно і технічний редактор Василь Лопух. До останнього
належить трудомістке завдання підібрати, зісканувати та оформити світлини і вставити їх у
тексті.
При Осередку Праці НТШ-А у Філядельфії працює над ЕУД Реґіональний Комітет
із 13 членів НТШ-А. Під проводом О. Лужницького, Голови Осередку, Комітет засідає
бодай раз на тиждень, опрацьовуючи гасла на громадських засадах. Склад Комітету за
2015-2016 рр.: Голова - О. Лужницький, члени: Методій Борецький, Петро Гурський,
Ярослав Заліпський, Петро Клюк, Христина Кульчицька (секретар), Юрій
Левицький,Уляна Мазуркевич, Наталія Пазуняк, Осип Рожка, Василь Саляк, Марта
Тарнавська, Андрій Шуль.
На громадських засадах деякі гасла опрацювали також Микола Галів в Нью-Йорку,
Володимир Петришин в Нью-Джерзі та Юрій Б. Ковалів у Львові.
Завершення Третьої книги, С-Я, забирає значно довше часу ніж Другої книги, Л-Р, бо в
архіві ЕУД в Чикаґо було значно менше матеріялів на літери С-Я, так що нам доводиться
досліджувати не одну тему від нуля. При тому літера У покриває більшість українських
установ, часто вимагаючи довгих і складних текстів. Великі внески завдячуємо тут Співредакторові О. Лужницькому, який є дослідником історії українських Церков і преси в
Америці, як і знавцем тих міст і містечок в Пенсильванії, які стали колискою українських
поселень та установ в Америці. Він же й опрацював більшість гасел на ці теми, зокрема
монументальне гасло “Українська Католицька Церква в США“. Пригадаю, що і в Другій
книзі Американського тому ЕУД О. Лужницький є автором особливо змістовних гасел
“Пенсильванія“, “Пітсбурґ“ і “Преса та Періодика“.
До вагомих праць в Третій книзі ЕУД слід зарахувати також гасла про УВАН:
загальне - пера Альберта Кіпи, президента УВАН, окремі - Тамари Скрипки (про музейархів) і Людмили Шпильової (про бібліотеку).
Праця продовжується над літерами Х-Я.

ЦЕНТР ДЕМОГРАФІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
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ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У США

Yearly Report of the Center for Demographic and Socio-economic Research
of Ukrainians in the United States: May 15, 2015 – May 2, 2016
Oleh Wolowyna
1.- General Information
The Center was created on March 20, 2010. During this time it has:
- Developed a comprehensive relational data base of Ukrainians in the US, with statistical
information from the Bureau of the Census and, and a data base with Immigration Statistics from
the Department of Homeland Security. These data bases are being continuously updated and
additional data bases have been added to this list.
- Developed an interactive web site with tables and maps with data from the data bases. The web
site is consulted daily by many persons from the US, Ukraine and 28 other countries (see below).
- A large number of research and general articles on different demographic and socio-economic
aspects of Ukrainians in the US. have been published in newspapers and journals.
- Many scholarly presentations have been made at meetings in the US, Ukraine and Western
European countries, as well as community forums in the US.
- A collaborative research agreement has been signed with the Faculty of Sociology of the
National Schevchenko University in Kyiv has been signed, and one student defended her Master’s
thesis on “Changes in the socio-economic status of Ukrainian immigrants in the US: New York
City, 2000 – 2010”.
- The Center’s work is supported by NTSh-A with a monthly contribution of $900.00, donations
from the community and payments for marketing research for a Credit Union.
- Based on the work of the Center and according to NTSh-A Bylaws, a formal request from eight
full members of NTSh-A to the NTSh-A Board to change the status of the Center to Institute of
the Society was not approved by the Board, as “this change of status was not justified at this time”.
We did not receive an explanation of why this was not justified.
2.- Publications:

We also provided some data for the Encyclopedia of the Diaspora – US.
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Wolowyna, O. “Support of Ukraine through political action”. The Ukrainian Weekly, January
2016. (Statistics on number of potential voters among Ukrainians, as well as other Eastern
European ethnic groups in the US, by State and Metropolitan Areas).
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Wolowyna, O. “The situation in Ukraine and challenges for the Ukrainian community in the US”.
The Ukrainian Weekly, October 18, 2015. (Comparisons of socio-economic characteristics of
Ukrainians in the US the total US population: opportunities and challenges for political activism).

3.- Data bases:
The master data base on Ukrainians in the US has data from the 1980, 1990 and 2000 censuses,
and yearly American Community Surveys starting in 2005. It is being currently updated with data
for 2014. The data base has data starting in 1980. A similar data base for the total US populations
is being constructed, to facilitate comparative research.
Two new data bases are being constructed:
- Data on families with at least one member of Ukrainian origin. This will allow one to research
family structure, intermarriage, language assimilation and socio-economic assimilation by gender
of the spouse.
- Data base on persons of Russian ancestry in the US. This will allow one to study in more indepth the so-called 4th wave immigration from Ukraine to the US.
4- Web site of the Center: http://www.inform-decisions.com/stat/
The web site provides detailed statistical information on Ukrainians in the US:
-Fixed and interactive tables on: age-sex, ancestry, immigration, language spoken at home, home
ownership, by State and Metropolitan Areas
- Fixed, thematic, interactive and zoom-in maps, with detailed distribution of Ukrainians within
each state, and indicators like: numbers and percent Ukrainians, 4th wave immigrants, Ukrainian
and Russian-speakers.
- Yearly statistics of permanent and temporary immigrants by categories of immigrants, for
Ukrainians and other E. European groups like Russia, Poland and Hungary.
Two new sections have been recently added to the web site:
- Voter statistics: a) number of Ukrainian voters by State, Metropolitan Area and selected
counties; b) number of potential voters for major E. European groups by State.
- Comparative maps with data for Ukrainians and 4th and non-4th wave immigrants and the total
US population, for selected socio-economic indicators.
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Since its inception, the Center’s web site has experienced an extraordinary degree of interest, as
documented by the following statistics for the last 12 months: 6,766 views or 19 daily, 1,557
unique visits or 5 daily, 1,169 visits or 4 daily and 388 return visits or 2 daily. As documented in
the following table, visitors of the web site are from all over the world. Many of the visitors are
from Universities, government organizations and business enterprises:

48.06%

United States

1,691 Hits

24.85%

Ukraine

770 Hits

11.31%

Bolivia

307 Hits

4.51%

Brazil

220 Hits

3.23%

Russian Federation

182 Hits

2.67%

Poland

113 Hits

1.66%

Germany

96 Hits

1.41%

Canada

44 Hits

0.65%

Romania

29 Hits

0.43%

United Kingdom

17 Hits

0.25%

France

12 Hits

0.18%

Belarus

10 Hits

0.15%

Ethiopia

9 Hits

0.13%

Australia

4 Hits

0.06%

South Africa

3 Hits

0.04%

Puerto Rico

3 Hits

0.04%

Netherlands

3 Hits

0.04%

Mexico

3 Hits

0.04%

Italy

3 Hits

0.04%

China

3 Hits

0.04%

Argentina

2 Hits

0.03%

Israel

2 Hits

0.03%

Ireland

2 Hits

0.03%

Satellite Provider

1 Hit

0.01%

Uzbekistan

1 Hit

0.01%

Portugal

1 Hit

0.01%

Nepal

1 Hit

0.01%

Latvia

1 Hit

0.01%

India

1 Hit

0.01%

Spain

1 Hit

0.01%

Czech Republic

Atlas of Ukrainians in the US:

Page
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Number of hits of the web site of the Center for Demographic and Socio-economic Research
of Ukrainians in the US: May 1, 2015 – May 2, 2016

A major activity during this year has been the preparation of an Atlas of Ukrainians in the US.
A group of professional cartographers at the State Enterprise “Kartografia” in Kyiv has been
working on a set of about 400 maps, covering all demographic and socio-economic aspects of
Ukrainians in the US. The planned structure of the Atlas is as follows:
1.- Introduction, 2.- Historical immigration, 3.- Ukrainian Mother Tongue - 1970, 4.- Population
distribution by State; 5.- Population distribution by Metropolitan Area, 6.- 4th Wave Immigrants,
7.- Age-sex, 8.- Internal Migration, 9.- Ancestry and Place of birth, 10.- Citizenship, 11.- English
Spoken, 12,- Ukrainian and Russian Speakers, 13.- Education, 14.- Labor Force, 15.- Income and
Poverty, 16.- Housing, 17.- State maps, 18- Metropolitan Areas maps, 19.- Ukrainian-US
Comparisons, 20.- Conclusions.
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Work on the Atlas is supported by donations to the Center from organizations and individuals
who recognize the importance of doing research on Ukrainians in the US. Additional support for
the Atlas comes from the second 2015 Fulbright research grant to the Director of the Center, Oleh
Wolowyna, and its 3-month extension for 2016.
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ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ НТШ-А

12 вересня 2015 року
«Україна: війна і культура»
Учасники:
Григорій Грабович, Президент НТШ-А
Василь Махно, письменник
Анна Процик, Віце-Президент і Делеґат до Світової Ради НТШ Професор Кінґсборо Коледжу
Юрій Шевчук, Директор Філологічної Секції
Ведучий - Олександер Мотиль, Політолог, професор Ратґерського університету
19 вересня 2015 року
Катерина Яковенко, стипендіятка Центру Карнеґі 2015-2016 рр.,
аспірантки Львівського національного університету імені Івана Франка,
координаторки проєкту "Донбаські студії" Фонду ІЗОЛЯЦІЯ.
"Зміна героїчного образу Донбасу за допомогою аудіовізуальних медіа"
26 вересня 2015 року

Юрій Вальчук Senior Research Engineer for Mobile/Exxon
«Енергетичне майбутнє: від сьогоднішнього дня до 2040 року»
3 жовтня 2015 року
Громадська організація «Разом» круглий стіл:
«Крим: права людини на окупованій території»
Учасники:
Олена Шараван, Віктор С. Окпара, Аджіта Пічайпілай
Ведуча Іванна Білич, адвокат, член НТШ-А
10 жовтня 2015 року
Презентація книжки Віктора Мішалова (Торонто, Канада)
«Харківська бандура: ґенеза і розвиток українського народного інструменту» (Харків, 2014)
17 жовтня 2015 року
Презентація українського перекладу книжки
Професора Єйльського університету Ярослава Пелікана (1923-2006)
«Ісповідник Віри між Сходом і Заходом. Портрет українського кардинала Йосифа Сліпого»
(Львів: Видавництво АРТОС, 2015)
За участи Акад. Леоніда Рудницького, д-р Ірини Іванкович, о. ліц. Марка Ярослава Семегена
Програма:
1. Вступне слово. Академік Леонід Рудницький
2. Відео "Ярослав Пелікан - людина Відродження ХХ-го століття"
3. Презентація книги "Ісповідник між Сходом і Заходом. Портрет українського кардинала Йосифа
Сліпого"
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25 жовтня 2015 року
Анастасія Сімферовська, аспіранткф Львівської національної академії мистецтв
(Львівська національна ґалерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, відділ Модерного европейського мистецтва
19-20 століть)
“Місто і образ: львівський портрет у контексті мультикультурної ситуації Галичини”
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24 жовтня 2015 року
Василь Косів (Львів)
«Заборонене - леґально! Західний модернізм у плакаті Радянської України 1970-80-х років»

31 жовтня 2015 року
Творчі зустріч із видатним українським композитором Народним артистом України, Лавреатом Національної
премії ім. Т. Г. Шевченка Валентином Сильвестровим (Київ)
"Музика та поезія"
За участи:
Григорія Грабовича, Президента НТШ-А та Проф.
Вірка Балея, Директора Музично-Мистецтвознавчої Секції НТШ-А
7 листопада 2015 року
Василя Лозинського, перекладача, письменника, культуролога (Київ, Україна)
«Поетична рефлексія у час війни та миру. (теорія Маршала Маклюена в українському контексті
сьогодення)"
14 листопада 2015 року
Алли Марченко, (Київ, Україна) (Carnegie Visiting Scholar in New York University 2015-2016)
«Хасидські паломники до Умані та Меджибожа: історико-культурне порівняння»
21 листопада 2015 року
Олі Гнатюк, презентація книжки Доктора філологічних наук,
професора Національного Університету «Києво-Могилянська Академія»
«Відвага і страх» (Київ, Дух і літера, 2015)
5 грудня 2015 року
Доповідь та перегляд фільму про Яна Карського (1914 – 2000)
професора політології Джоржтавнського університету, "Праведника миру" (1982), кавалера ордену Польщі
"Білий орел" та ордену США "Медаль свободи", номінанта на Нобелівську премію миру (1998)
У програмі:
Вступ
Д-р Анна Процик Віце-Президент і Директор Секції Історичних Суспільних і Правничих наук НТШ-А
Проф. Майкл Шпорер про Яна Карського, University of Maryland
Вальдемар П’ясецький Президент Товариства Яна Карського і біограф
Перегляд уривків фільму «Моя місія” (1996)
12 грудня 2015 року
Д-р Григорій Грабович, Проф. Гарвардського університету Президент НТШ-А
Між поезією і героїзмом: Олег Ольжич і канон української літератури
19 грудня 2016
ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР
до 30-ліття смерті видатного українського поета ВАСИЛЯ СТУСА (1938-1985)
який представляють Василь Махно і Олександер Мотиль
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13 лютого 2016
Доповідь Юрія Шевчука директора Філологічної Секції НТШ-А
«Українська ідентичність й мова після Майдану»
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6 лютого 2016
доповідь Миколи Рябчука політолога, письменника, президента Українського ПЕН-клюбу стипендіята
програми Фулбрайта 2016 р.
«Ватники» проти «Укропів»: етнічне іншування та стереотипізація під час російсько-української війни

20 лютого 2016
Презентація книги
«100 церков Нагірних. Частина друга. Церкви Євгена Нагірного». (Львів, 2015).
Автори та упорядники: Христина Лев, Василь Слободян, Наталка Філевич.
Презентує Христина Лев
27 лютого 2016
Презентація двотомника спогадів про генерала Петра Григоренка (1907-1987)
«Людина, яка не могла мовчати» (Харків, 2015), до якої увійшли спогади
Андрєя Сахарова, Леоніда Плюща,
Мустафи Джемілєва, Юрія Орлова, Миколи Руденка,
Вячеслава Чорновола, Надії Світличної та ін
У презентації візьмуть участь:
Андрій Григоренко, син Петра Григоренка і упорядник споминів
Павєл Літвінов, правозахисник, фізик
Ведуча – Д-р Анна Процик
5 березня 2016
XXXVI Шевченківську наукову конференцію
Програма
Відкриття - Альберт Кіпа, Президент УВАН
Віталій Чернецький, (Канзаський університет/НТШ-А)
«Шевченко як митець-діяспорянин: особистість і громада»
Юрій Шевчук, (Колюмбійський університет/НТШ-А)
«Шевченко про значення мови»
Анна Процик, (Міський університет Нью-Йорка/УВАН)
«Від Кирило-Методіївського Братства
до «Самостійної України» Миколи Міхновського»
Закриття - Григорій Грабович, Президент НТШ-А
12 березня 2016
Доповідь і музична програма д-ра Павла Ґінтова, (Нью-Йорк)
"Забута музика Сергія Борткевича"
19 березня 2016
Презентація книги відомої української поетки Наталки Білоцерківець (Київ)
«Ми помрем не в Парижі» (Київ, Абабагаламага, 2015)
2 квітня 2016
Валентини Хархун, д-р філологічних наук, професор Ніжинського педагогічного університету ім. Миколи
Гоголя, стипендіятки Інституту Кінена у Вашінґтоні, (Центр Вудро Вільсона, 2016)
Майданна література: форми присутності та типологія рецепції

27 квітня 2016
Круглий стіл, присвячений публікації книги
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16 квітня 2016
Презентація книги Проф. Пилип Гайда.
Пройдений шлях. Спогади 1892-1952. Київ, Смолоскип, 2014
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9 квітня 2016
Доповідь Д-ра Марґарити Бальмаседи (Seton Hall University)
Coal, Power and Conflict in Post-Maidan Ukraine-and its Pre-Maidan Roots

New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine’s Cultural Paradigm, edited by Marian J. Rubchak
(Berghahn Books 2015)
Учасники: Д-р Мар’яна Рубчак, Д-р Марта Кічоровська-Кебало, Елла Ламах, Емілі Шанел-Джастіс
7 травня 2016
Доповідь кандидата історичних наук
Оксани Дудко (Центр Міської історії Центрально-Східньої Европи) Стипендіятка УНІГУ 2015-2016 рр.
"Культура у русі: міські театри та розваги Львова між війною та окупацією (1914-1918)"
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21 травня 2016
Презентація книги члена НТШ-А редактора Миколи Дупляка
З Україною в серці. Спогади випускників україністики Вчительської Студії в Щеціні (1959-1963).
Кліфтон, Ню Джерзі, 2015. – 693 с.

