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ТРИРІЧНИЙ ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА НТШ-А 

ОРЕСТА ПОПОВИЧА 
 

За період від 16 травня 2009 до 19 травня 2012 

 

А. ВНУТРІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НТШ-А 

 

1. Членство 

 

Сьогоднішній стан: 454 члени, з того звичайних – 293, дійсних – 126, членів-кореспондентів – 

33, почесних – 2. Не зараховуємо сюди членів, з якими ми втратили зв‘язок. 

 

Члени, які відійшли у Вічність /23/: Ростислав Довбенко, Микола Домашевський, Мирослав 

Зєлик, Евген Змий, Михайло Кап, Остап Коцюба, Анна Крон, Ольга Кузьмович, Марта Кушнір, 

Василь Лучків, Роман Максимович, Леонід Мостович, Тарас Новосівський, Михайло Палій, о. 

Атанасій Пекар, Роман Пиндус, Віктор Потирайло, Олександер Пришляк, Марія Фішер-Слиж, 

Юрій Слюсарчук, Уляна Старосольська, Михайло Цегельський, Ігор Шевченко. 

 

Новообрані члени /62/. Список подано у Звіті Комісії Членства. 

 

2. Сходини Управи 

 

Разом усіх Сходин Управи було 14. Звичайні Сходини Управи відбулися 12 разів: 6 червня, 12 

вересня і 12 грудня 2009; 6 березня, 5 червня, 11 вересня і 4 грудня 2010; 5 березня, 11 червня, 

10 вересня і 3 грудня 2011; 10 березня 2012. Надзвичайні Сходини Управи були скликані 2 рази: 

6 лютого 2010, присвячені Статутові та 21 травня 2011, присвячені Номінаційній Комісії і 

бюджетові. 

 

3. Збори Товариства 

 

Річні Звітні Збори відбулися 15 травня 2010 і 21 травня 2011. Надзвичайні Загальні Збори, 

присвячені Статутові, відбулися 15 травня 2010. 

 

4. Інші ділові зустрічі Президента НТШ-А 

 

Фінансова Комісія – 10 разів; Григорій Грабович, Дарія Дика, Андрій Шуль – по 5 разів; Наталія 

Гончаренко, Олександер Лужницький, Номінаційна Комісія, Анна Процик, Леонід Рудницький 

– по 2 рази; гості з НАНУ – Геннадій Боряк та Олександер Реєнт – один раз. 

 

5. Співпраця з працівниками 

 

Кожного робочого дня проводив ряд ділових розмов на телефоні з працівниками канцелярії, 

Василем Лопухом, Директором Адміністрації, і Василем Махном. Час-до-часу вів розмови зі 

Світляною Андрушків, Директором Бібліотеки, Сергієм Паньком, працівником бібліотеки, а 

також з архівістом, Катериною Давиденко. Підтримував постійний телефонний і листовний 
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зв‘язок з Надією Заяць, Адміністратором Енциклопедії Української Діяспори в Чикаґо. Пані 

Заяць є працівником НТШ-А. З усіми співпрацював також при помочі факсів та е-пошти. 

 

6. Координація праці з Управою 

 

Усі важливі рішення узгоджував з Віце-Президентами, а якщо відповідно, то й з Головами 

Комісій. Про Сходини та інші важливі справи повідомляв Управу обіжником, розісланим е-

поштою. 

 

7. Фінансове управління 

 

 Скарбник.  Новообраний /16 травня 2009/ Скарбник, Руслана Россі, є СРА і Віце-Президент 

банку Кредіт-Свіс у Мангетені. У 2009 я брав участь в усіх процесах, потрібних для авторизації 
нового Скарбника до перебрання наших банкових конт, інвестицій, кредитних карток. У 
перехідному періоді нам допомагала Дарія Дика, попередній Скарбник НТШ-А, а також Андрій 
Шуль, Христина Карпевич і Василь Лопух. 

 

 Фінансова Комісія. Комісію покликала та очолила Руслана Россі, її Заступником став Юрій 

Григорович, Віце-Президент Дойче-Банку. Секретарем – Дарія Дика. На засідання запрошуємо як 
гостя-дорадника нашого книговода, Наталію Гончаренко. Очевидно, що фахова компетентність 
цього збору є непересічно висока. Екс-офіціо членами Комісії є також Андрій Шуль та Орест 
Попович. Наша Фінансова Комісія є не тільки висококваліфікована, але й надзвичайно працьовита 
і продуктивна. У звітному періоді вона відбула 10 засідань, з того 6 із потенційними дорадниками 
для наших інвестицій; останні тривали разом біля 15 годин. 

 

 Вибір дорадника для інвестицій. Вислухавши та проаналізувавши презентації та 

пропозиції різних професійних дорадників від управління інвестиціями, Комісія вибрала фірму 
AEGIS CAPITAL в особі її представника Steve Ircha, який опрацював плян для інвестицій НТШ-А. 
Йому ми доручили управління частиною нашого капіталу. 

 

 Правильники для «доброго управління» Товариством. Згідно з новими вимогами 

Податкового Уряду IRS, НТШ-А, як корпорація, повинно мати правильники для управління (Policy 
manuals). Ряд таких правильників /англійською мовою/ запропонував Юрій Григорович, їх 
зредаґувала Дарія Дика, Управа затвердила їх на своїх Сходинах 4 грудня 2010. На Сходинах 
Управи 5 березня 2011 присутні підписали анкети відносно «конфлікту інтересів», що є однією з 
вимог IRS. До відсутніх членів Управи ці анкети були розіслані поштою зі зворотними оплаченими 
ковертами. 

 

 Авдит. За посередництвом нашого книговода, Наталії Гончаренко, ми замовили два авдити 

фінансових книг НТШ-А, в 2009 і в 2012. Обидва виконала фірма Drotman & Sawkiv. 

 

 Обезпечення.  Ми поширили Workers Compensation Insurance на працівника НТШ-А в Чикаґо, 

Надію Заяць. Також підвищили до потрібного рівня обезпечення на майно в будинку НТШ-А. 
Деталі – в Бюлетені НТШ-А, ч. 29/45/ 2010, ст. 9. 

 

 Авкціон картин. Для придбання фондів на Ювілейний Шевченківський Проєкт, Комісія 

запропонувала влаштувати авкціон зайвих картин, що їх власником є НТШ-А. Створено Комітет, 
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до якого в додатку до членів Фінансової Комісії долучився також Василь Махно. Каталог 
кольорових світлин наших образів виготовив Василь Лопух.  Каталог ми післали для його оцінки 
до Тита Геврика, Директора Мистецтвознавчої і Музикознавчої Наукової Секції НТШ-А. На моє 
прохання, колекцію образів в домі НТШ-А оглянув Ярослав Лешко, Президент Українського 
Музею в Нью-Йорку. Професор Лешко дав нам свої опінії і поради. Усучаснений каталог тих 
картин, котрі ми готові виставити на продаж, В. Лопух розіслав до всіх членів Управи. Управа 
проголосувала свою згоду на виставку цих картин. Покищо рішено віддати до трьох авкціонних 
домів тільки 10 картин зі спадку Балабанів. Для них ми маємо професійну оцінку. Цим займається 
Андрій Шуль. Дотепер ніякий покупець не виявив зацікавлення нашими картинами. 

 

8. Бюлетень 

 

У звітному періоді ми видали 6 Бюлетенів: 27/43/, 2009 (ХІХ Загальні Збори НТШ-А); 28/44/, 

2009 (Історія Наукових Товариств ім. Шевченка); 29/45/, 2010 (Статути НТШ); 30/46/, 2010 

(НТШ-А на Міжнародніх Конґресах); 31/47/, 2011 (Представляємо працівників НТШ-А); 32/48/, 

2011 (Представляємо Другу Книгу Енциклопедії Української Діяспори). 

 

9. Енциклопедія Української Діяспори /ЕУД/ 

 

Історичним досягненням нашого Товариства було видання Другої Книги Американського тому 

ЕУД, літери Л-Р. Першу Книгу, літери А-К, ми видали на початку 2009. Друга книга має 348 

сторінок, з того 8 сторінок кольорових світлин, тверду обкладинку і кольорову порохівку. Її 

зміст охоплює 1256 гасел, 470 світлин та ілюстрацій, 9 таблиць з числовими даними і дві 

кольорові карти. Тираж – 750, друкарня – Комп‘ютопрінт. Книга продається за 40 дол. для не-

членів  і 32 дол. для членів НТШ-А, з оплатою 6 дол. за пересилку. 

Як і Перша Книга Американського тому, Друга Книга буде незабаром виставлена на інтернеті, 

доповнена гаслами на літеру С. Останніх ми не включили в друкованому варіянті, бо уважали, 

що їх замало, а на інтернеті літера С буде постійно поповнюватися. В інтернетному варіянті 

можна пропонувати доповнення і правки для всіх текстів, скеровуючи їх до веб-сторінки НТШ-

А www.EUDUSA.org. Завершення і видання Другої Книги ЕУД – це велика заслуга НТШ-А. 

Коли розпочиналася над Книгою праця на початку 2009, з редакційної колеґії ЕУД в Чикаґо 

залишилася активною тільки Адміністратор ЕУД, Надія Заяць, яка є працівником НТШ-А. 

(Головний редактор ЕУД, Василь Маркусь, вже не був активний, а спів-редактор, Дарія 

Маркусь, відійшла у Вічність при кінці 2008). Тому більшість завдань над завершенням Книги і 

підготовки верстки до друку перебрала Централя НТШ-А в Нью-Йорку. Члени НТШ-А 

написали багато гасел, яких ще бракувало (без заплати). Неоціненний внесок для появи Другої 

Книги завдячуємо Філядельфійському Реґіональному Комітетові (ФРК) ЕУД, який діє вже 

кілька десятиліть, на громадських засадах, при Осередку НТШ-А у Філядельфії, під проводом 

Ярослава Заліпського та Олександра Лужницького. ФРК (11 членів), засідаючи, бодай, раз на 

два тижні, а то й частіше, виправив та усучаснив усі гасла на літери Л-С, які відносилися до 

Пенсильванії, опрацював велике число нових гасел. 

Усі тексти зредаґувала згідно з енциклопедичними вимогами Надія Заяць, мовну коректу провів 

Василь Махно, усі технічні завдання, включно з макетуванням, виконав Василь Лопух. З 

підшукуванням світлин допомогла також бібліотека НТШ-А. Усі аспекти проєкту ЕУД 

координував Орест Попович. Кошти для підготови верстки та на друкарню покрили ґранти від 

Фундації Приятелів Енциклопедії України. 

 

 

http://www.eudusa.org/


 

7 

 

 

 

10. Шевченківський Ювілейний Проєкт 

 

На своїх Сходинах 12 вересня 2009 Управа ухвалила структуру і приблизний бюджет Проєкту 

НТШ-А для відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, яке припадає на 2014 

рік. Рішено, що Проєкт включатиме три видавничі складові:  
1. Прижиттєва критика Тараса Шевченка в двох томах;  
2. Англомовна наукова монографія про Тараса Шевченка;  
3. Англомовний збірник наукових праць про Тараса Шевченка і його добу. У додатку, плянується  

Шевченківські наукові конференції. 

Перший том Прижиттєвої критики, упорядники Олександер Боронь і Михайло Назаренко, під 

редакцією Григорія Грабовича, вже вийшов у Києві 2012 р. Англомовну монографію “Taras 

Shevchenko: A Portrait” Григорій Грабович вже майже закінчив. З наукових Шевченківських 

конференцій вже дві відбулися в НТШ-А, 5 березня 2011 і 10 березня 2012. 

Повищу структуру Проєкту запропонував Григорій Грабович, покликавши для нього кураторію 

в складі Григорій Грабович, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Орест Попович, Анна Процик. 

Максимальний передбачений бюджет є порядку 300,000 дол. 

 

11. Новий Статут НТШ-А 

 

Історичним досягненням нашої Управи було прийняття нового Статуту НТШ-А на 

Надзвичайних Загальних Зборах 15 травня 2010. Реформи до Статуту порекомендувала членству 

Управа, після ґрунтовного обговорення і голосування про ряд положень у Статуті на 

Надзвичайних Сходинах Управи 6 лютого 2010. Запроваджено три фундаментальні зміни:  

 

1. Реформу виборчого процесу. 

     а) Членам НТШ-А дозволено письмове голосування на Загальних Зборах, у додатку до     

первісної можливости голосувати особисто чи передати на письмі повновласть іншому членові, 

який братиме участь у Загальних Зборах. Це зробило наш виборчий процес більш 

демократичним. 

     б) Кандидати на Президента НТШ-А мусять публічно оголосити свою кандидатуру бодай за 

один місяць перед Загальними Зборами. Це зробило наш виборчий процес прозорим. 

 

2. Упорядковано відношення між Науковими Секціями та Управою НТШ. 

    а) Секції є крайові, а не міжнародні. 

    б) Працю Секцій координує Науковий Секретар НТШ-А. 

 

3. Прийнято титул «ПРЕЗИДЕНТ», замість «ГОЛОВА», для особи, яка очолює Товариство.  

Це зроблено з юридичних причин і задля однозначного назовництва – адже в НТШ-А маємо вже 

кільканадцять інших «Голів».  

Детальніше про новий Статут знайдете в Бюлетені 29 (45). 

 

12. Нові наукові структури в НТШ-А 

 

 Нова Наукова Секція. У 2009, первісно дві окремі Наукові Секції, Історично-філософічна і 

Суспільних Наук, об‘єдналися в одну крайову Секцію – Історичних, Суспільних і Правничих Наук. 
Директором нової об‘єднаної Секції стала Анна Процик. 
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 Центр Демографічних та Соціоекономічних Досліджень Українців у США. 

Центр, створений у 2008 з ініціятиви Олега Воловини, як частина Секції Історичних, Суспільних і 
Правничих Наук. Адміністрація Центру: Голова – О. Воловина; Екзекутивний Директор – Василь 
Лопух; Радник у справах розвитку – Андрій Шуль; Науковий Радник – Анна Процик. На теми 
досліджень Центру, О. Воловина публікує обширні статті в «Юкрейнієн Віклі», читає доповіді на 
наукових конференціях. Доповіді презентує також В. Лопух. 

 

 Міжсекційний Інститут Джерелознавства. Ініціятивна група, яку очолив Григорій 

Грабович, створила цей Інститут при Секції Історичних, Суспільних і Правничих Наук. Дирекція 
Інституту: Голова – Григорій Грабович, Заст. Голови – Анна Процик, Секретар – Василь Махно. 
Дотепер Інститут опублікував перше факсимільне видання поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка 
у трьох книгах, Григорій Грабович і Олесь Федорук, Київ, 2012, а також каталог виставки 
шевченкіяни «Тарас Шевченко: мозаїка цілости». 
 

13. Новий Осередок НТШ-А 

 

Створено у Бостон-Кембридж з ініціятиви Галини Гринь, яка цей Осередок очолила. 

 

14. Господарські поліпшення в будинку НТШ-А 

 

 Нова комп‘ютерна мережа із системою зберігання даних. 

 Нова копіювальна машина. 

 Нове освітлення в бібліотеці. 

 Апаратура для кліматичного контролю в підвалі для архіву. 

 Професійне очищення деяких архівів від грибків. 

 

15. Дані про нову Управу НТШ-А 

 

Видано новий адресар членів Управи і Комісій, новий листовний папір в обидвох мовах, 

вивішено список нової Управи в домі НТШ-А. 

 

Б. ЗОВНІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НТШ-А 

 

1. Наукові конференції 

 

2009 
 

Нью-Йорк, 7 листопада. У програмі, присвяченій Миколі Гоголю в Українському 

Інституті Америки, взяли участь члени НТШ-А: Григорій Грабович, модератор; Галина Гринь, 

Олександер Мотиль, Юрій Тарнавський. 

Нью-Йорк, 9 листопада. В Українському Інституті Америки, господарі, НТШ-А та 

Місія України до ООН влаштували спільний семінар на тему 20-ліття Падіння Берлінського 

муру. Учасники від НТШ-А: Тарас Гунчак, модератор; Олександер Мотиль, головний 

промовець; Сергій Панько, представник НТШ-А. 
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Бостон, Масачусетс, 12-15 листопада. 41 Національний Конґрес АААСС. Круглий стіл 

НТШ-А: Мирослава Томоруґ Знаєнко, предсідник; учасники: Марта Богачевська Хом‘як, 

Василь Махно, Аскольд Мельничук, Лариса Онишкевич. 

Григорій Грабович та Анна Процик були предсідниками інших Сесій. НТШ-А разом з ААУС 

гостило прийняття для зацікавлених в україністиці. 

 

 2010 
  

Нью-Йорк, 6 березня. В домі НТШ-А щорічна Наукова Шевченківська Конференція. 

Учасники: Альберт Кіпа, Анна Процик, Олег Коцюба, Григорій Грабович, Орест Попович. 

 Нью-Йорк, 15 квітня. Дві панелі НТШ-А на Конференції АСН в Колюмбійському 

Університеті. Предсідник Тарас Гунчак; учасники: Мирослав Шкандрій, Йоханан Петровський-

Штерн, Генрі Абрамсон, Віталій Чернецький. Предсідник Мирослава Знаєнко; учасники: Марко 

Стех, Марко Андрейчик, Лариса Онишкевич, Ріґан Трівотер. 

 Львів, 23-25 червня. ІІІ Міжнародний Конґрес «Діаспора як чинник утвердження держави 

Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє». Олег Воловина і 

Василь Лопух дали на ньому свої індивідуальні доповіді та одну спільну – разом три доповіді. 

 Стокгольм, Швеція, 26-31 липня. VIII World Congress ICCEES, 2010. Панель НТШ-А 

“Eurasia and Ukraine: Cooperation by Choice or Default”. Марта Б. Трофименко, предсідник; 

учасники: Олексій Гарань, Джулія Ламі, Микола Рябчук, Катерина Волчук. 

 Лос Анджелес, Каліфорнія, 20-22 листопада. 2010 ASEEES Convention. НТШ-А 

зорганізувало і провело три панелі:  

 Мови: Лариса Онишкевич, предсідник (на конференції її заступив Григорій Грабович); 

учасники: Тарас Гунчак, Міхаель Мозер, Юрій Шевчук. 

 Польсько-українські відносини: Друга світова війна і опісля. Thaddeus Vladimir Gromada, 

Polish Institute of Arts and Sciences, предсідник; учасники: Юрій Шаповал, Piotr J. Wrobel, Тарас 

Гунчак, Петро Йосиф Потічний. 

 Українська література: Марія Ревакович, предсідник; учасники: Олег Степан Ільницький, 

Василь Махно, Наталя Пилип‘юк, Мирослав Шкандрій. 

 

 2011 
  

Нью-Йорк, 5 березня. В домі НТШ-А 31-ша щорічна Наукова Шевченківська 

конференція. Учасники: Орест Попович, Олесь Федорук, Олександер Боронь, Григорій 

Грабович, Анна Процик. 

 Нью-Йорк, 14-15 квітня. ASN Convention. Члени НТШ-А очолили три панелі:  

-Channeling or rerouting cultural expressions in Ukraine: Лариса Онишкевич, предсідник (на 

конференції її заступила Мирослава Знаєнко); учасники: Анна Процик, Міхаель Мозер, Юрій 

Шевчук, Ольга Лучук. 

-Ukrainization and Terror: The Cultural Dimension: Леонід Рудницький, предсідник; 

учасники: Міхаель Мозер, Метю Полі, Юрій Шевчук, Мирослав Шкандрій. 

-The Holodomor: Марґарита Бальнацеда, предсідник; учасники: Олег Воловина, Наталія 

Левчук, Даніель Ґранвіль. 

Вашінґтон, Д. К., 17-20 листопада. Круглий стіл від НТШ-А, Лариса Онишкевич, 

предсідник; учасники: Оксана Луцишина, Максим Тарнавський, Марко Андрейчик, Михайло 

Найдан. В інших сесіях доповідали члени НТШ-А: Олег Воловина, Григорій Грабович, Тарас 

Гунчак, Анна Процик, Юрій Шевчук. 
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2012 
 

Нью-Йорк, 10 березня. 32 Щорічна Наукова Шевченківська Конференція в домі НТШ-А. 

Учасники: Анна Процик, Михайло Назаренко, Олесь Федорук, Григорій Грабович, Орест 

Попович. 

Нью-Йорк, 19-21 квітня. Конференція АСН в Колюмбійському Університеті. Члени 

НТШ-А, які брали участь: Лада Біланюк, Зенон Василів, Олег Воловина, Галина Лемех, Віталій 

Чернецький. 22 квітня НТШ-А гостило в своєму домі зустріч з українцями – учасниками 

Конференції АСН.  

Кембридж, Англія, 2 квітня. “The Effects of the “Fourth Wave” of Іmmigrants from 

Ukraine on the Ukrainian Diaspora in the United States”. Василь Лопух читав свою доповідь. 

Париж, Франція, 3 квітня. Василь Лопух читав доповідь і презентував обидві книги 

ЕУД перед українською громадою. 

Лондон, Англія, 8 квітня. Василь Лопух читав доповідь і презентував обидві книги ЕУД 

перед українською громадою. 

 

2. Співпраця з україністами Північної Америки 

 

 Надали 4 цілорічні пост-докторські стипендії україністам. Від започаткування цієї програми в 
2007, усіх пост-докторських стипендій (по 35,000 дол. на рік) було 6. 

 

 Надали ґрант в сумі 100,000 дол. на один том англійського перекладу «Історія України-Руси» 
Михайла Грушевського, що його видав КІУС. 
 

 Продовжували наше спів-спонсорство проєкту розкопок у Батурині щорічними ґрантами для 
Володимира Мезенцева (7000 – 7500 дол. на рік). 
 

 Продовжили фінансування Центру Демографічних та Соціоекономічних Досліджень Українців у 
США. 
 

 Видавничі ґранти для наукових праць з україністики (Гл. Звіт Видавничої Комісії). 
 

 Стипендії для докторантів в україністиці (Гл. Звіт Стипендійної Комісії). 
 

 Три щорічні Шевченківські Наукові Конференції, в березні 2010, 2011 і 2012, провели в домі НТШ-
А спільно з УВАН та УНІГУ. 
 

 Надали ґрант 3000 дол. для Наукової конференції «День Патріярха 2012» в університеті Ля Саль у 
Філядельфії. 
 

 Спільно з Українським Музеєм у Нью-Йорку гостили імпрезу про театр, у домі Музею, 22 
листопада 2009. 
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3. Співпраця з Україною 

 

 Постійно спонсоруємо періодичні видання НТШ у Львові: Записки, Хроніку і Вісник. Надали ґрант 
на всі інші видавничі проєкти НТШ в Україні, про які до нас прийшли подання (гл. Звіт Видавничої 
Комісії). 

 

 У 2010 перевели серед української громади в Америці на НТШ в Україні збірку, яка принесла 
28,685 дол. Ці гроші переслано до НТШ у Львові, в додатку до наших узвичаєних ґрантів. На жаль, 
від Львова ми ніколи не одержуємо повних кошторисів чи посвідок за переслані гроші, що 
ускаладнює наше звітування перед IRS. 

 

 Часто обмінюємося електронними листами і матеріялами з Головою НТШ в Україні, Олегом 
Купчинським. 

 

 Спонсоруємо Вісник Осередку НТШ в Донецьку. 
 

 Призначили 4000 дол. на математичний журнал “Sigma” 

 

 Спільно з Фундацією «Україна-США» продовжуємо спонсорувати щорічні конкурси для молодих 
математиків в Україні, останньо – 3500 дол. на рік. Ініціятором цього проєкту є Роман Андрушків, 
1-ший Віце-Президент і Директор Математично-фізично-технічної Наукової Секції НТШ-А. 

 

 Термінологічні словники для Комітету Стандартизації Науково-Технічної Термінології в Україні. 
Ми оцифрували і переслали Комітетові, на адресу Львівської Політехніки, 46 термінологічних 
словників, більшість з них з часів «золотої доби» українізації. Словники походять з архіву св. п. 
Михайла Пежанського. Про оцифрування і пересилку подбав Володимир Василакій, Голова 
Комп‘ютерної Комісії. 

 

 Видавничі ґранти для України (гл. Звіт Видавничої Комісії). 

 

 Стипендійні ґранти для України (гл. Звіт Стипендійної Комісії). 

 

 Делеґат НТШ-А до Світової Ради НТШ, Анна Процик, репрезентувала нас у Львові 28 листопада 
2009 на Звітних Зборах НТШ України і 30 листопада на Зборах Світової Ради НТШ. На обидвох 
Зборах Анна Процик прочитала «Привітання» від Ореста Поповича. 

 

 Вибірково оплатили подорожі і вписове на наукові конференції для науковців з України. 

 

 Співпраця з НАНУ в справі ЕУД. Управа рішила, що представники НАНУ, Геннадій Боряк та 
Олександер Реєнт, можуть оглянути і скопіювати матеріяли ЕУД для томів 6 і 7, але не забирати 
ориґіналів в Україну. Гості з НАНУ оглянули дані матеріяли в Чикаґо, але коштів цифрового 
копіювання, прибл. 3500 дол., вони не були готові на себе взяти. 

 

 Працівникові Інституту Історії України НАНУ ми дали нагоду вживати архіви в домі НТШ-А. 

 

4. Публікації про НТШ-А в пресі та на Інтернеті (Гл. Звіт Комісії Преси). 
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5. Імпрези для громади (організовує і веде Василь Махно). 

 

В академічному сезоні влаштовуємо в домі НТШ-А заходи для публіки, звичайно в суботу. 

Пропонуємо програми доповідей, наукових конференцій, круглих столів, презентацій книжок, 

читання поезії, закінчуємо товариськими зустрічами. У звітному періоді таких імпрез відбулося 

80. Про кожну імпрезу Василь Лопух виставляє репортаж на веб-сторінці НТШ-А, а Пресова 

група посилає репортажі до преси. 

 

 

6. Праця Президента в галузі інформації 

 

 Виступи на імпрезах в домі НТШ-А: Відкриття академічних сезонів: 12 вересня 2009, 6 лютого 
2010, 11 вересня 2010, 29 січня 2011, 10 вересня 2011, 11 лютого 2012. 
Відкриття Конференції 90-ліття УВУ, 8 жовтня 2011. 

Шевченківські Наукові Конференції: закриття – 6 березня 2010: відкриття – 5 березня 2011; 

закриття – 10 березня 2012. 

 

 Стаття у «Свободі» 31 липня 2009: «Д-р Андрій Храпливий відзначений за винаходи у волоконній 
оптиці». 

 

 Листовне інтерв‘ю про НТШ-А для УККА – 8 вересня 2009. 

 

 Фільмоване інтерв‘ю про НТШ-А для Голосу Америки – 27 березня 2010. 

 

 Листовне інтерв‘ю про НТШ-А, яке провів Валентин Лабунський, Гол. Редактор «Нової газети»: 
«Нова газета», 15 вересня 2011; Бюлетень НТШ-А, 32/48/, 2011, ст. 6-9. 

 

 Написав «Подяку нашим жертводавцям» до преси, Бюлетень НТШ-А, 30/46/, 2010, ст. 28-29. 

 

 Написав (з Григорієм Грабовичем) до преси відозву українською та англійською мовами про 
пожертви на Шевченківський Ювілейний Проєкт. 

 

 Опублікував в «Юкрейнієн Віклі» заклик до нових випускників вищих шкіл ставати членами НТШ-
А. 

 

 Написав вступ до нового Адресаря НТШ-А, 6 травня 2011. 

 

 Редаґував усі тексти НТШ-А в обидвох мовах для преси, веб-сторінки і Бюлетенів. 

 

 Перекладав на англійську мову усі повідомлення НТШ-А для преси та Інтернету. 

 

 Виконав остаточну редакцію Другої Книги Американського тому ЕУД. 
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7. Праця Президента НТШ-А для репрезентації Товариства 

 

 2009 
  

 29 червня – Зустріч з Катериною Ющенко в Українському Інституті Америки. 

 29 червня – на запросини дипломатів України, взяв участь у відзначенні Свята 

Конституції України у місії України до ООН. 

 23 вересня – Післав Привітання на Х Національний Конґрес Кардіологів України в Києві, 

де його прочитав наш член Ігор Гусак. 

 17 вересня – на запрошення дипломатів України, взяв участь у відзначенні в домі 

Українського Інституту Америки Свята 18-річчя Незалежности України. 

 22 вересня – Зустріч з Президентом Віктором Ющенком в Українському Музеї. 

 24 жовтня – Привітання для Ювілею 60-ліття НТШ в Канаді, що його прочитав там наш 

представник, Заступник Голови НТШ-А, Григорій Грабович. 

 7 листопада – Лист до Президента Українського Музею в справі потреби координації 

наших імпрез для публіки. 

 28 листопада – Привітання для Звітних Зборів НТШ України у Львові, яке прочитала 

Делеґат НТШ-А до Світової Ради НТШ Анна Процик. 

 30 листопада – Привітання для Зборів Світової Ради НТШ у Львові, яке прочитала 

Делеґат НТШ-А до Світової Ради НТШ Анна Процик. 

 

 2010 
 

 9 березня – Виголосив промову від НТШ-А на тризні похорону д-ра Михайла 

Цегельського, дійсного члена НТШ-А, в Бавнд Бруку. 

 12 березня – Лист до адміністрації «Українського Тижневика» і «Свободи» з наріканням 

на дуже запізнену доставу обидвох газет, що перешкоджає плянуванню імпрез в НТШ-А. 

 23 березня – Протест від Управи НТШ-А проти назначення Дмитра Табачника Міністром 

Освіти і Науки в Україні. Наш протест опублікували газети «Свобода», «Америка», 

«Національна Трибуна» і «Нова Газета», як і веб-сторінки НТШ-А та видавництва «Критика» у 

Києві. (Текст опрацював Григорій Грабович). 

 14 квітня – Лист від НТШ-А до Президента Польської Академії Наук в Америці з 

кондоленціями з приводу катастрофи, в якій згинули Президент Польщі і ціла польська 

делеґація в дорозі на відзначення Катинської трагедії. (Лист опрацювали Григорій Грабович і 

Орест Попович). 

 

 2011 
 

 26 березня – Репрезентував НТШ-А на Ювілеях УВАН. 

 1 жовтня – Привітання для 90-ліття УВУ, Вашінґтон, Д. К. 

 6 жовтня – Привітання для 90-ліття УВУ, Філядельфія. 

 13 листопада – Лист протесту до АСН та їх журналу “Nationalities Papers” проти анти-

української статті. 

 20 листопада – Привітання Загальним Зборам НТШ України у Львові. 
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2012 
 

 19 лютого – Другий лист протесту до Президента АСН, Домініка Ареля, проти анти-

української статті в “Nationalities Papers”. 

 25 лютого – Привітання для святкування «Дня Патріярха 2012», Філядельфія. 

 

Привітав грамотами: 

 

Любомира Гайду (65-ліття); Тамару Гординську; Катерину Довбенко; Альберта Кіпу (70-ліття); 

Дмитра Павличка (80-ліття); Мар‘яну Рубчак (80-ліття); Леоніда Рудницького (75-ліття); Марту 

Тарнавську (80-ліття). 

 

8. Різне 

 

Відзначення. 

 

 Колюмбійський Університет поставив НТШ-А на почесному списку своїх жертводавців. 

 Державні нагороди України «За Заслуги ІІІ Ступеня» одержали члени НТШ-А Альберт Кіпа і 
Володимир Баранецький. 

 НТШ в Україні відзначило пам‘ятною медалею «20-річчя Відновлення НТШ в Україні» наших 
членів Олександра Домбровського, Ларису Онишкевич, Ореста Поповича, Анну Процик, Павла 
Пундія, Дмитра Штогрина. 

 Андрій Храпливий, член Математично-Фізично-Технічної Наукової Секції НТШ-А, одержав 
престижну нагороду ім. Марконі за свої винаходи в галузі волоконної оптики («Юкрейнієн Віклі», 
26 липня 2009; «Свобода», 31 липня 2009; Бюлетень НТШ-А 28 /44/, 2009. 

 Любомир Романків, Почесний член НТШ-А, був уведений у “National Inventors’ Hall Of Fame. 

 

Леґальні проблеми. 

 

Хтось порушив будівельний кодекс в будинку при 122 1-ша Авеню, якого ми є тільки 

10% власниками, а 90% - інші українські установи, але тільки НТШ-А дістало позов до 

суду зі загрозою високої грошової кари. Ці проблеми негайно та вміло полагодив Андрій 

Шуль, що вимагало від нього підготовчих досліджень та трьох виступів перед 

адміністративним судом. 

 

НТШ-А одержало такі більші пожертви: 

 
 Зі спадку Софії Кудрик – 158,000 дол. 
 Зі спадку родини Децик – 79,000 дол. 
 Фундація Приятелів Енциклопедії України – 28,571 дол. і 20,000 дол. 
 Robert W. Johnson IV Charitable Trust – 10,000 дол. 
 Mrs. Wladimira Maciurak – 10,000 дол. 
 Self Reliance (NY) – 10,000 дол. 

 

Архів Ореста Поповича 

 

До архіву НТШ-А я віддав в альбомах відбитки або вирізки усіх моїх статтей і розділів та 

примірники моїх книжок в галузях хемії, українського спорту, шахів і діяльности НТШ-
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А. Є окремі альбоми з вирізками про Ореста Поповича. Віддав до архіву також альбоми з 

вибраними світлинами з родинного життя, шахових турнірів і діяльности в НТШ-А, а 

вибірково – кореспонденцію. Архів включає також мої власні переклади поезії Василя 

Махна, які були опубліковані в двох збірках у Нью-Йорку (65 віршів). 

 

9. Подяка 

 

Мій Звіт, як і Звіти інших членів Управи, свідчать про те, що за останні три роки наше 

Товариство не тільки виконало і перевиконало свої узвичаєні обов‘язки, але й осягнуло цілий 

ряд успіхів унікального, історичного характеру. Усе це було можливе тільки завдяки відданій і 

компетентній праці наших працівників і готових до співпраці членів Управи. 

 

Серед них на найвище признання заслуговують наші незаступні «панове Василі» - Директор 

Адміністрації, Василь Лопух, і науковий співробітник і письменник-резидент, Василь Махно. 

Вони ж не тільки як працівники, але й як повноправні члени Управи в ролі Голів Комісій, дійсні 

члени НТШ-А, виконали левину частку роботи для Товариства. Останньо вони доложили прямо 

геройських зусиль на те, щоби завершити на час верстку для Другої Книги Американського 

тому ЕУД. Для детального опису їхньої праці поручаю Бюлетень НТШ-А 31 /47 /, 2011, 

присвячений працівникам НТШ-А. 

 

Дякую також працівникам нашої бібліотеки й архіву, які постійно відзначалися високою 

професійністю, а зокрема, як допомогли мені написати про НТШ-А дані про бібліотеку й архіви 

для мого інтерв‘ю з «Новою газетою». 

 

Признання належиться нашому працівникові в Чикаґо, Адміністраторові ЕУД, Надії Заяць, яка 

як єдиний ще активний член редакційної колеґії ЕУД, продовжувала працювати над Другою 

Книгою Американського тому, відігравши ключову ролю в її підготові. 

 

На особливе відзначення заслуговує Філядельфійський Реґіональний Комітет ЕУД, створений 

при Осередку Праці НТШ-А, який під проводом Ярослава Заліпського та Олександра 

Лужницького, віддано працював (і дальше працює) над текстами ЕУД, на громадських засадах. 

Філядельфійський Комітет уможливив своєчасну появу Другої Книги ЕУД. 

 

Серед членів Управи, які працювали на громадських засадах, я мушу в першу чергу відзначити 

неоціненну ролю нашого Скарбника і Голови Фінансової Комісії, Руслани Россі, якої 

професійне фінансове управління, з великою особистою посвятою, служило опорою нашої 

діяльности. 

 

Григорій Грабович, Віце-Президент і Науковий Секретар, заініціював і веде успішно історичний 

Шевченківський Ювілейний Проєкт, а також Міжсекційний Інститут Джерелознавства. Він 

допомагав мені в написанні офіційних листів і заяв, виручав мене в репрезентації Товариства, 

служив своїми цінними порадами. 

 

Володимир Василакій, Голова Комп‘ютерної Комісії, відповідальний за нашу веб-сторінку та 

інтернетний варіянт ЕУД. Це він оцифрував і переслав в Україну 46 термінологічних словників. 
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Андрій Шуль, Голова Дорадчо-Правничої Комісії, як адвокат, полагодив нам ряд леґальних, 

контрактових, обезпеченевих і спадкових справ, служив як дорадник у Фінансовій Комісії, 

захищав НТШ-А в суді. 

 

Усі пости в Управі важливі і годі перелічувати тут внески їх усіх, але усі члени Управи, які 

співпрацювали зі мною, або проявляли власну ініціятиву для добра Товариства, одержали від 

мене признання в моїх Звітах. А що всі мої Звіти є надруковані в Бюлетенях, значить, що їхні 

імена, як будівничих НТШ-А, є вже зафіксовані навіки для історії. 

 

Усім, хто причинився до успіхів НТШ-А за останні три роки, я висловлюю моє признання і 

щиру подяку. Я свідомий того, що без Вас, я не осягнув би нічого. Дякую Вам за привілей з 

Вами співпрацювати, разом служити нашому Товариству. 
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                                                     ЗВІТ    

     1-го віце-президента НТШ-А і директора Мат-Фіз-Тех Секції  

                                    Романа Андрушкова 

                        від 16 травня 2009 до 19 травня 2012  

 
 Співпрацював  з проф. Ростиславом Григорчуком, проф. Володимиром Некрашевичем і 

проф. Сергієм Колядою в переведенні щорічного (від 2008 року)  Конкурсу для Молодих 

Математиків України,  якого спонсорами є  НТШ-А та фундація “Україна-США”. 

 

            До жюрі згаданого  конкурсу запрошено визначних математиків з України,   

            Америки  та інших  країн світу. Від Мат-Фіз-Тех Секції НТШ-А  в жюрі 

брали участь професори: Роман Андрушків (NJIT), Ярослав Воробець (TA&MU), 

Ростислав Григорчук (TA&MU-голова комітету) , Володимир Некрашевич (TA&MU-

наук. секретар), Анна Нагірна (UM), Володимир Петришин (Rutgers U.) та Роман 

Самуляк (Stony Brook U). 

     
             В 2011 році переможцями конкурсу були: Евген Бондаренко– асистент   

             катедри альгебри та математичної логіки, Київського національного   

             університету  ім. Тараса Шевченка за роботу «Самоподібні  групи і їх  

             граничні динамічні системи», та  Ольга Бернштейн –науковий співро-     

             бітник Фізико-технічного  Інституту Низьких Температур в Харкові, 

             за роботу «Теорія представлень та гармонійний аналіз у квантових  

             обмежених симетричних областях» 

             (Інформації про конкурси з 2010 і 2009 років знаходяться в Бюлетені   

             НТШ-А з тих років).      

                                   

 З допомогою МФТ секції перевів акцію на підтримку математичного олімпійського руху в 

Україні. У підсумку цієї акції зібрано та  передано в Україну $5,380 на ту ціль,  що  

причинилося до вдалого виступу  команди України на 52-ій Міжнародній Математичній 

Олімпіяді  (гл. залучений лист від керівника команди України, проф.Б.В. Рубльова).   

            

 Перевів акцію на підтримку журналу «Sigma», одного з передових наукових журналів в 

Україні (гл. лист від редколеґії  журналу Sigma). 

    

 Зорганізував  наукові  конференції  МФТ секції  в яких брали участь доповідачі:  Д-р 

Любомир Романків,   Д-р Роман Самуляк ,   Д-р Дмитро Никипанчук, Д-р Лев 

Чировський , Д-р Андрій Ковальський,  та інші. 
 

  Виконував  обов’язки Голови номінаційної Комісії до Загальних Зборів 2012 р., 

обов’язки голови Резолюційної Комісії на Загальних Зборах 2009 року,  та  співпрацював  

з д-ром О. Поповичем, д-ром Г.  Грабовичем, д-ром  В. Василакієм і членами Управи  в 

справах, пов’язаних з діяльністю НТШ-А. 

 Професійна праця: R.I. Andrushkiw Ph.D,  Professor of Mathematics, Department of 

Mathematical Sciences,  NJIT  (1984- ). 
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 Нові  члени прийняті до МФТ Секції (2009-12): 

   

      Павло Андрушків,  Information Technologies, FS Technologies Inc.,     

                                        Newark, New Jersey 

      Сергій Бутенко,  Industrial and Systems Engineering, Texas A&M     

                                   University 

      Олексій Варфоломиїв, Mathematical Sciences, New Jersey Institute   

                                              of Technology,  Newark, NJ                                    

                   Павло Крохмаль,  Mechanical & Industial Engineering  Dept., University of               

                                                  Iowa        

      Дмитро Никипанчук,  Brookhaven National Laboratory,  Brookhaven,   

                                             New York. 

       Евген Сорока, Information Technologies, City of New York. 

 Нові дійсні члени вибрані до МФТ Секції (2009-12):   д-р Роман Самуляк,  д-р Ярослав 

Воробець, д-р Андрії Ковальський, д-р Олександер Мельничук,   д-р Володимир Боднар, 

д-р Адріян Долинський,  д-р Теодор Костюк.    
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Звіт Віце-Президента і Наукового Секретаря  

НТШ-А Григорія Грабовича  
за 2009-2012 рр. 

 

Загальні зауваження 

 

Впродовж каденції 2009-2012 рр. загальна і зокрема наукова і науково-організаційна праця 

Заступника Президента і Наукового Секретаря велася в широкому маштабі і в посиленому 

темпі; чимало осягнуто і плянується ще більше.  В центрі уваги праці була підготовка 

маштабного Ювілейного Проєкту для вшанування 200-ліття з дня народження Тараса 

Шевченка, патрона НТШ-А.  Паралельно з тим, за ініціятивою Наукового Секретаря, створено 

Міжсекційний Інститут Джерелознавства, який активно розпочав свою роботу і на даний 

момент має вже одну завершену публікацію і одну на підходах (див. понижче).  Крім того 

проведено роботу з посилення координації наукової праці Товариства - що також 

відзеркалюється в нових статутових положеннях щодо ролі Наукового Секретаря і щодо 

загальної оптимізації наукової діяльности.  Це, звісно, передбачає діяння розгорнутого і 

складного процесу - не йдеться тут про одноразові рішення; проте, відчутний поступ вже є.   

 

 

Праця Наукового Секретаря за 2009-2012 рр. обговорюється понижче, як і в раніших звітах, у 

трьох вимірах: науковому, науково-організаційному і представницькому.  Подається стислий 

опис проведених заходів і функцій, як також загальні міркування щодо передбачуваних проблем 

і перспектив подальшої праці. 

 

Наукові проєкти НТШ-А; наукова праця 

 

 

І.  Ювілейний Проєкт  

 

 

Основним компонентом власне наукової праці наукового Секретаря залишається Ювілейний 

Проєкт для вшанування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, патрона НТШ-А.  

Проєкт вперше предствлено Науковим Секретарем на сходинах Управи восени 2009 р. На 

сходинах 12 грудня 2009 року, Управа формально (та одноголосно) затвердила Ювілейний 

Проєкт в загальному його обсягу (тобто його три компоненти; див. понижче).  Відтак, 

окремі положення і моменти уточнено і затверджено на пізніших сходинах Управи.  Від 

самого початку, Ювілейний Проєкт був розрахований не лиш на каденцію 2009-2012 рр. а й 

на дальшу перспективу—як мінімум до самого ювілейного 2014 р., але враховуючи природу 

наукових і зокрема видавничих проєктів—також і на дещо дальшу мету.  (В принципі, і 

зокрема за наявністю громадської підтримки, він взагалі міг би спрацьовувати як двигун 

дослідницької діяльности Товариства, передусім в ділянці шевченкознавства.)  Як 

зазначувалося раніше, вагомість і своєчасність Ювілейного Проєкту важко 

перенаголосити—він фокусує на найближчий термін наше зобов'язання перед історією і 

нашу наукову місію і дає унікальну нагоду виступити з маштабною ініціятивою перед 

українською громадськістю.  Враховуючи вкрай невідрадну ситуацію в українській 

вітчизняній науці, сумний факт, що ювілейні шевченківські заходи в Україні 
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найправдоподібніше будуть переважно бутафорними, Ювілейний Проєкт набирає ще 

більшого значення.  По суті, є всі підтави припускати, що саме він буде вимірювати 

адекватність нашого вшанування пам'яті Тараса Шевченка—в ґльобальному маштабі.  Це—

неабияка відповідальність.   

 

 

1.1. Перша частина Проєкту, «Тарас Шевченко в критиці (1839 – 1861 рр.)». В другій 

половині 2009 р. і на початку 2010 р. остаточно розроблено плян і графік праці і 

укомплектовано робочу групу цього складника проєкту.  До групи входять: Олександр 

Боронь (відповідальний секретар), Михайло Назаренко, Олесь Федорук, Віктор Дудко, 

Степан Захаркін, Павло Мехед, Валентина Іскорко-Гнатенко, Андрій Мокроусов, і Григорій 

Грабович (керівник проєкту).  В роках 2010-2011 пляномірно проведено роботу над 

збиранням, упорядковуванням і коментуванням матеріялів.  Проведено ряд наукових 

відряджень по архівах України, Росії і Польщі; керівник Проєкту, Г. Грабович кількакратно 

їздив до Києва для праці над проєктом (що й відзначувалося у його Звітах).  Чи не 

найважливішим досягненням цього періоду праці—віднайдення вдвічі більше матеріялів про 

Шевченка ніж те, що зафіксовано в академічній бібліографії (яка до сих пір була 

міродайною, тобто Т.Г. Шевченко, Бібліографіа літератури про життя і творчість, 1839-

1959, Київ, 1963, за редакцією І. З. Бойка і ін.), тобто де там зазначено по 1861р. включно 196 

позицій, їх виявлено до 400.  У наслідок, за обсягом проєкт «Шевченко в критиці» 

збільшився вдвічі.  Про це Науковий Секретар кількаразово звітував на сходинах Управи, 

вперше у Звіті з 4 грудня 2010 р. (за період від 15 травня до 4 грудня 2010 р.). 

 

В силу обставин вирішено видати працю в двох томах, Том І, 1839-1861, прижиттєва 

критика і Том ІІ, 1861: посмертна критика і рецепція.  Перший том, що нараховує понад 800 

с. в принципі вже готовий (його макет був представлений на сходинах Управи і на 

Шевченківській конференції 10 березня 2012 р.).  Передбачена дата випуску в світ: кінець 

2012 року.  Другий том повинен вийти до кінця 2013 р.  Як всім зрозуміло - це буде великий, 

історичний вклад в новітню наукову шевченкіяну. 

 

 

1.2.  Друга частина Проекту, англомовна монографія, Taras Shevchenko: A Portrait, була 

доручена проф. Г. Грабовичу - про що Президент О. Попович звітував на сходинах Управи 4 

грудня, 2010.  Праця над монографією поступає пляномірно, більшість розділів написано.  

Проте, праця над першою частиною Проєкту («Шевченко в критиці») і над україномовною 

монографією про Шевченкові «Гайдамаки» (див. понижче) дещо відстрочила завершення 

монографії Taras Shevchenko: A Portrait.  (Зате обширна праця над «Гайдамаками» суттєво 

вписується в науковий профіль англомовної монографії і великою мірою збагачує наше 

розуміння поета і його нову інтерпретацію для англомовного читача, адже йдеться про 

накопичення дослідів і концепцій.)  Передбачено завершення монографії до кінця 2012 року.  

Також існує домовлення щодо академічного видавця монографії - ним буде Український 

науковий Інститут Гарвардського університету і Harvard University Press.  Як запляновано, 

передбачається, що монографія вийде в світ наприкінці 2013 р. 

 

1.3. Третя частина Проєкту, міжнародна конференція і Збірник англомовних праць що мав 

би випливати з неї залишаються покищо на етапі плянування.  Проведено однак попередні 

обговорення з науковцями і можливими спів-меценатами для такого заходу.  В науковому 

пляні, поважною підготовкою до даної конференції були останні три щорічні наукові 

шевченківські конференції (2009-2012 рр.; див понижче). 
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2. Міжсекційний Інститут Джерелознавства 

 

Як вклад у ювілейні заходи до 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка, і взагалі як 

важливу ініцяативу для збереження і розвитку українознавчої спадщини, за ініціятивою 

Наукового Секретаря створено у 2010 р. (див. протокол сходин Управи за 4 грудня 2010 р.) 

Міжсекційний Інститут Джерелознавства (голова—Проф. Г. Грабович, Науковий Секретар, 

Заступник Голови—Анна Процик, Директор Секції Історичних, Суспільних і Правничих 

Наук, ex officio,  і Секретар—Василь Махно, Голова Видавничої Комісії).  Інститут 

Джерелознавства (ІД) передбачено як структуру, яка зможе оперативно і цілеспрямовано 

займатися тим, що на сучасному етапі українознавства є першочерговим—збиранням і 

видаванням джерел, осмисленням джерельної та археографічної бази українознавства.  За 

загальним консенсусом управи ІД вирішено перші зусилля підключити під загальні 

шевченкознавчі пріоритети НТШ-А.    Як один із перших проєктів ІД вирішено, враховуючи 

також ювілейну дату (у 2012 р. сповнюється 170 рр. виходу в світ поеми), видати перше в 

історії факсимільне видання Шевченкових «Гайдамаків»—разом з ґрунтовним науковим 

апаратом, монографією проф. Г. Грабовича Шевченкові «Гайдамаки»:  Поема і критика і 

дослідженням Д-ра. О Федорука, Перше видання Шевченкових Гайдамаків, Текст і його 

історія (див. Звіт Наукового Секретаря за 2010-2011 рр. з 15 травня, 2011 р.).  Протягом 

2011-2012 рр. підготовлено супровідний науковий матеріал і в березні 2012 надруковано 

саме факсимільне видання;  на 32-ій Шевченківські конференції, 10 березня 2012 р., яка 

відбулася у приміщенні НТШ-А, презентовано попередній макет 3-томника.  

Передбачається, що видання, ілюстроване і у футлярі побачить світ через декілька місяців і 

стане гідним науковим вшануванням спадщини Тараса Шевченка. 

 

Паралельно з факсимільним виданням «Гайдамаків» ІД підготовив і видав в березні 2012 р. 

ілюстроване видання Тарас Шевченко: мозаїка цілости. Каталог виставки шевченкіяни зі 

збірки Володимира Яцюка, Київ, 2012 з коротким вступом Наукового Секретаря, «Простір 

пам'яті».  Видання також було представлене 10 березня 2012 на р. на згаданій 32-ій 

Шевченківській конференції.  (Невдовзі, 2 травня 2012 р., після важкої недуги помер 

Володимир Яцюк.  Дане видання залишається останньою ланкою його великого вкладу в 

сучасне шевченкознавство.) 

 

 

 

Науково-організаційна праця 

 

 

Протягом 2009-2012 рр. Науковий Секретар в межах своїх обов'язків  

 

1.  Підготовив від рамена НТШ-А три щорічні Шевченківські Конференції (30-у, 31-у і 

32-у), які в 2009-2012 рр. відбулися в березні кожного року.   Організував (разом із 

канцелярією НТШ-А) приїзд ряду доповідачів з України: Олеся Федорука (двічі), 

Олександра Бороня, Михайла Назаренка і інших доповідачів.  Виступав на кожній із 

тих конференцій із науковою шевченкознавчою доповіддю.  На кожній з тих 

конференції була повна заля, навіть аншлаґ. 

 

2. Провів від рамена Бостонсько-Кембріджського осередку НТШ-А і ГУРІ два 

Шевченківські наукові симпозіюми в Гарварді в березні, 2011 і 2012 рр. за участи 

доповідачів запрошених до НТШ-А (Федорука, Бороня і Грабовича). 
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3. Підготував сесію (панель) на 43-у крайову конференцію ASEEES (раніше AAASS), 

яка відбулася у Вашінґтоні, 17-20 листопада, 2011 р. на тему «Інтелектуальний 

авторитет і його супротивники у пост-совєтській Росії, Україні і Білорусі» 

(доповідачі: Михайло Мінаков, Томас Шерлок, Григорій Грабович; ведучий: Блер 

Рубл; дискутант: Надія Дюк). Сесія відбулася в суботу 19 листопада, 2011 і мала 

широкий розголос (див. понижче). 

 

4. Продовжував координаційні функцій Наукового Секретаря.  Разом із Президентом і 

Директорами Секцій обговорював координування участи членів Товариства у 

загально-американських і міжнародних конференціях—зокрема враховуючи 

бюджетні можливості.  Протягом останнього (2011-2012 ) року витрати на 

конференції вповні введено у відповідальність із передбаченими бюджетними 

витратами (що не завжди було в силі в попередніх роках).  

 

5. У пляні координації роботи із науковими секціями не все ще подолано: деякі Секції 

надалі малоактивні і потребують внутрішньої реорганізації, перевиборів управи тощо.  

Це залишається нагальною потребою на майбутнє.  

 

6. Брав активну участь у праці Осередку НТШ-А у Бостон-Кембриджі.   

 

7. Брав участь у всіх сходинах Управи протягом 2009-2012 рр. за виїмком в червні 2009, 

2010 і 2012 коли був на відряджені в Києві у зв’язку із працею над Ювілейним 

Проєктом. 

 

8. Науковий Секретар тісно співпрацював з Видавничою та Стипендійною Комісями.  

Тут можна дослівно повторити те що було сказано у звіті минулого року: протягом 

останніх трьох років сутєво поліпшено формальні механізми аплікацій, реченців, 

голосування комісій тощо для видавничих і стипендійних ґрантів.  Проте, надалі ще 

існують певні питання: передусім чіткішої формулації пріоритетів і довгострокового 

плянування роботи цих комісій.  Над тим будемо далі працювати.   

 

 

Представницьке. 

 

 

 

1. 17 вересня 2011 року під час щорічного Міжнародного книжкового форуму у Львові 

Науковий Секретар зустрінувся з Головою НТШ у Львові Др-ом Олегом Купчинським і з 

Професором Анатолієм Карасем, Генеральним Секретарем Світової Ради НТШ.  

Двогодинна розмова (а потім ще огляд приміщення і друкарні НТШ) була змістовною і 

плідною.  Обговорювалося ряд питань і можливостей співпраці.  Науковий Секретар 

запевнив наших львівських колеґ, що в міру своїх можливостей НТШ-А буде 

підтримувати роботу НТШ у Львові.  Згадано було також, що НТШ у Львові повинно 

якомога активніше організувати підтримку в Україні і в міру можливостей оновлювати 

кадри НТШ у Львові. 
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2. Науковий Секретар взяв участь у крайовій конференції ASEEES (колишнє AAASS), що 

відбулася у Лос Анджелисі, 17-21 листопада, 2010, де головував на сесії (панелі) від 

НТШ-А на тему українського правопису, формально привітав учасників прийняття, що 

разом із AAUS (Американської Асоціяцією україністів) спонсорувало Товариство, і вів 

різні неформальні розмови про дальшу працю НТШ-А  (див. Додаток І, Звіт за період від 

15 травня до 4 грудня 2010 року). 

 

 

3. Формально привітав учасників прийняття, що разом із AAUS (Американської Асоціацією 

україністів) спонсорувало Товариство, і вів різні неформальні розмови про дальшу працю 

НТШ-А на конференції ASEEES у Вашинґтоні (17-20 листопада, 2011; див. повище). 

 

4. Взяв участь у науковому симпозіюмі у Фрібурзькому університеті (Швайцарія), 11, 

березня 2011, де зачитав ключеву доповідь (keynote paper) на тему рецепції Шевченка.  

Також від імені НТШ-А привітав новостворене Крайове Товариство НТШ у Швайцарії 

(офіційна інавґурація Товариства відбулася зараз після закінчення симпозіюму); також 

зачитав привітання для Крайового Товариства НТШ у Швайцарії від Президента Світової 

ради НТШ, проф. Леоніда Рудницького (який через стан здоров’я не міг прибути) і від 

Голови НТШ в Україні, доктора Олега Купчинського.  Напередодні і після даного 

симпозіюму провів розмови про дальшу співпрацю між НТШ-А і Швайцарським НТШ, 

зокрема з проф. Андреєм Лужницьким, Головою Швайцарського НТШ, а також з 

швайцарськими професорами Ульріхом Шмідом і Єнсом Герлтом. 

 

5. 26 березня, 2011, від НТШ-А, разом з Президентом, проф. Орестом Поповичем, взяв 

участь в урочистій конференції УВАН з нагоди 60-ліття діяльности Академії.   

 

6. Підготовив для преси допис про Фрібурзький симпозіюм (див. Звіт за 2010-2011 р.). 

 

7. Виступив з інтерв'ю на BBC (українська програма) 1 квітня 2011 р. в справі української і, 

зокрема, україністичної науки (див. скорочений варіянт: 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2011/04/110403_grabovych_interactive_sp.shtm

l) 

 

8. 18 листопада, 2011, під час конференції ASEEES виступив на програмі Голос Америки 

/Voice of America nа тему україністики і української ідеї в світі; програма транслювалася 

в Україні на 5-му Каналі, див. “Українське громадянське суспільство має стати 

конкурентноспроможним у світі”, 

http://www.voanews.com/ukrainian/news/ukraine/Grabovych-11-18-2011-134132958.html 
 

9. 24-25 жовтня, 2009, за дорученням Голови НТШ-А представляв НТШ-А на святкуванні 

60-ліття НТШ в Канаді, виступаючи на конференції («Минуле, сучасне, майбутнє») і на 

Ювілейному бенкеті.  Обговорено там із канадськими колеґами перспективи дальшої 

співпраці. 

 

10. Виступив із шевченкознавчою доповіддю «Шевченкові «Гайдамаки»: старі проблеми і 

нові перспективи» в Канадському НТШ, в Торонто, 23 березня 2012. 

 

 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2011/04/110403_grabovych_interactive_sp.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2011/04/110403_grabovych_interactive_sp.shtml
http://www.voanews.com/ukrainian/news/ukraine/Grabovych-11-18-2011-134132958.html
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Загальні міркування про проблеми і перспективи наукової праці НТШ-А. 

 

Як і раніше, тобто від поразки Помаранчевої революції в Україні і приходу до влади 

реґресивних, анти-українських і анти-інтелектуальних сил, ситуація навколо науки стає 

особливо загрозливою і водночас особливим викликом для української спільноти взагалі 

і для НТШ-А зокрема.   Відсутність нормальної наукової і культурної політики в Україні, 

наявне згортання і нівелування тих осягнень, які зафіксовано за роки незалежності 

змушує нас з посиленою увагою осмислювати наші наукові завдання і пріоритети. 

 

В позаминулорічному звіті я писав: “Особливими ресурсами Товариства є його 

матеріяльна база і традиції відданої праці для добра української науки, зокрема в галузі 

україністики.  Слабкішою стороною є питання кадрів, зокрема питання залучення 

наявного і чималого пласту науковців-україністів в США до активнішої участі у роботі 

НТШ-А.  До співпраці над окремими проєктами також треба пляномірно залучувати 

колеґ з України і з інших країн.”  Це надалі залишається правдою, але питання можна 

поставити ще більш фундаментально: враховуючи, як і потреби, так і наявні ресурси, 

НТШ-А дозріло до якісного і кількісного перелому, стрибка, який цілеспрямовано і 

продумано мав би розвинути і динамізувати нашу роботу, починаючи від оновлення і 

пожвавлення Записок НТШ-А, саме у нас, не лиш у вигляді out-sourcing, але як власного 

нашого проєкту, який міг би враховувати сучасні потреби, пріоритети і сучасну теорію і 

методологію.  Все це залежить він нашої візії—і від наполегливої праці. 

 

Подекуди це вже здійснюється, зокрема у випадку Ювілейного Проєкту та інших 

наукових заходів пов’язаних з ювілейною датою.  Деякі, попередні кроки вже зроблено.  

У розмовах з різними науковцями, зокрема в Україні, Швайцарії, Німеччині, 

обговорювалося наприклад, питання спільних інтернетівських заходів, підвищення рівня 

доступности і взагалі якости інтернетівської україністики.  Про потребу фундаментальної 

розбудови нашої інтернет присутности щораз білше говориться і у нас; пора вже 

ретельно до цього приступити.  Бо як шанси так і потреби в цій галузі - колосальні.   Все 

це заслуговує на нашу особливу увагу і на ретельне виконання. 

 

 

Дякую усім колеґам і членам Товариства за підтримку і співпрацю.  Бажаю всім наснаги 

для дальшої плідної праці. 
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Звіт Віце-Президента та Скарбника НТШ-А 

Руслани Россі 
Shevchenko Scientific Society, Inc. 

The Treasurer’s Report 

Ruslana Rossi 

 

The accompanying Statement of Activities and Balance Sheet reflect the financial position of the 

Shevchenko Scientific Society, Inc. for the past three years.  The Statement of Activities reflects net 

income/(losses) for fiscal year ended June 30, 2010, fiscal year ended June 30, 2011 and the 6 months 

activity (to December 31) for fiscal year ended June 30, 2012.  The Society engaged the CPA firm of 

Drotman & Sawkiw to conduct an audit of the financial statements for year ended June 30, 2011.  On 

February 21, 2012 Drotman & Sawkiw have issued an opinion that the financial statements present 

fairly, in all material respects the financial position of the Society.  The prior audit conducted on the 

Society’s financials was for the year ended December 31, 2008.    Effective June 30, 2009 the Society 

elected to change the accounting period from a calendar year to fiscal year ended June 30.  

 

The net income/(loss) prior to unrealized gains/(losses) and depreciation for year ended 06/30/2010 

was a gain of $101,704, for 6/30/2011 was a loss of ($136,957) and for 6 months ended 12/31/2011 

was a gain of $41,738.  Below is some additional detail regarding the specific sources of 

revenue/expenses. 

 

The Society receives its support primarily from membership dues, legacies and bequests, contributions 

from the general public, grants / donations from charitable trusts and book sales.  Other revenues are 

generated by the Society’s investments.  

 

Year ended June 30, 2010 reflected a gain for the year primarily due to legacies and bequests from the 

Deckyk Family Trust, John Halaway and Sophia Kudryk – the sum total from all three about $241,855.  

Besides general contributions from individual donors the year showed an increase in the public support 

for specific Society undertakings such as a) $25,405 for the specific fundraiser for the  Shevchenko 

Scientific Society - Ukraine b) $10,000 for Demographic Project and  c) $3,000 for Encyclopedia 

Ukrainian Diaspora.  Also the year showed an increase in donations to specific funds such as $5,000 to 

the Popovych fund and $7,600 to the Ivan Fizer fund.  

 

Year ended June 30, 2011 reflected a loss for the year.  Unless there are legacies and bequests and / or 

a decrease in expenses, the society at this point will typically operate at a loss.  As in the prior year 

there was some general contributions from individual donors as well as donations for specific projects.  

Specific project donations worthy of mention are: a) $1,775 for Math Olympics b) $29,040 for 

Encyclopedia Ukrainian Diaspora.  Similar to last year there was a specific donation of $4,750 to the 

Ivan Fizer fund. 

 

Period ended December 31, 2011 to date reflects a gain.  During this period donations worthy of 

mention are $10,000 from the Robert Johnson charitable trust, general public donations of $7,355 for 

the Shevchenko Jubilee and a contribution of $10,000 from Wladimira Maciurak. 

 

The Society’s budget for expenses is set every year and presented during the September quarterly 

meeting.  Over the years it has been noted that the Society needs to do more fundraising if it expects to 

maintain its level of capital.  In the meantime we have started to decrease the budget for grants and 

scholarships as well as for conventions and seminars.  However we have had to increase the budget for 
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capital improvements related maintaining the building and making the basement suitable for archiving 

and preservation of materials, library and archiving, specifically related to the clean up of mold and 

again preservation of documents.  Furthermore into budget was accepted for the Shevchenko Jubilee 

project, expected to cost about $300,000 over 4-5 years, which started in 2010. 

 

Total assets in the beginning of the 3 year period were $6.8M and at December 31, 2011 they were 

$7.39M.  With regards to our investments, we have consolidated our investments between two 

advisors: Aegis Capital and JP Morgan Chase. The Society still holds some investments at Merrill 

Lynch but as those mature, the cash is either invested with Aegis or used for operating expenses.  The 

same applies to our Treasury securities – the maturities are not renewed.  The Society is focusing on 

preserving capital and has in the past 3 years undertaken a conservative approach to investing.  This 

was accomplished by divesting ourselves of specific equity investments and we now have a diversified 

portfolio of stock index funds, bonds, bond funds and cash. 
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ЗВІТ ГОЛОВИ ФІНАНСОВОЇ КОМІСІЇ 

 

РУСЛАНИ РОССІ, СКАРБНИКА І ВІЦЕ –ПРЕЗИДЕНТА 

 

За період 16 травня 2009 – 19 травня  2012 

 

1. На своєму першому засіданнi, 28 серпня 2009, Фінансова Комісія в складі Руслани Росcі 

(Голова), Юрій Григорович (Заступник), Дарія Дика (Секретар), Орест Попович, Андрій 

Шуль, і Наталія Гончаренко, як стало запрошений неголосуючий гість, установила 

процедури і завдання Комісії, а саме:  а)  підготову чернетки річного бюджету і нагляд 

над ним; б) нагляд над інвестиціями Товариства, а також збирання фондів як і споріднені 

фінансові та ділові спарави;  в) нагляд над згодою з місцевими, стейтовими і 

федеральними законами, які реґулюють неприбуткові установи.  На тому засіданні, 

Комісія прийняла як свій фіскальний рік період від 1 липня до 30 червня, що відповідає 

річній програмі діяльности Товариства. 

 

2. Під час звітного періоду , Фінансова Комісія склала пляни на три річні бюджети (гл. Звіт 

Скарбника). 

 

3. У 2009, фінансові активи Товариства містилися в багатьох різних банках та 

інвестиційних фірмах.  Ми вирішили сконсолідувати більшість наших активів в одній 

головній інвестиційній фірмі, основуючи цей вибір на інвестиційній стратегії, яка 

підтримує потребу максимального збереження активів, при тому доставляти дохід для 

функціонування Товариства. 

 

Ми провели шість окремих зустрічей для розмов з представниками таких інвестиційних і 

банкових установ як UBS, Merril Lynch та інших, і накінець вибрали фірму AEGIS Capital 

Corp., як таку, що запропонувала нам найкращі послуги за найнижчу оплату. 

 

4. Серед вимог для неприбуткових установ є узгодження зі стандартними правилами 

управління.  Почавши від стандартних текстів,  Комісія прийняла правила для: Conflict of 

Interest and Disclosure, Gift Disclosure, Document Retention and Destruction, Whistleblower,  

і Travel Expense and reimbursement. 

 

Ці правила Управа затвердила, з невеликими змінами, і прийняла на своїх сходинах у 

грудні 2010. 

 

5. У 2011, Фінансова Комісія розглянула можливість провести авкціон з наміром продати 

ряд картин , яких НТШ-А є власником, більшість з них зі спадків, з ціллю зібрати фонди 

для Шевченківського Проєкту.  Проаналізувавши можливості авкціону в нашому домі, 

електронного авкціону на інтернеті та одержавши незалежні оцінки тих картин, ми 

рішили виставити тільки 10 з тих картин  на продаж в трьох авкціонних домах. Там вони 

ще очікують купця. 

6. На замовлення Контрольної Комісії, два авдити фінансових книг НТШ-А виконала фірма 

Дворкін і Савків в 2009 і 2011. Звіт авдиторів стверджує , що з датою 11 червня 2011, “В 

нашій опінії, повищі фінансові документи представляють правильно , під кожним 

суттєвим оглядом, фінансовий стан Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці.“ 
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Звіт 

Голови Видавничої Комісії НТШ-А 

Василя Махна 

від 17 травня 2009 до 19 травня 2012 

 

І. Протягом  звітного періоду Видавнича Комісія працювала у такому 

складі: Василь Махно – голова, Марта Богачевська-Хом’як, Григорій Грабович, Галина Гринь, 

Тарас Гунчак, Лариса Онишкевич, Орест Попович, Марія Ревакович, Богдан Рубчак, Марта 

Тарнавська. 
 

IІ. Видавнича Комісія працювала в основному згідно із Правильником, який 

затверджено 23 вересня 2000 року, запровадивши нові елементи, які були продиктовані новими 

потребами та викликами: використання ДОГОВОРУ під час співпраці із українськими 

видавцями та отримання готової верстки будь-якого видання у PDF-версії, що уможливило 

контроль щодо принципів Видавничої Комісії НТШ-А. Ми намагалися підтримувати науковців-

україністів з України, США та Европи, допомагаючи їм видавати наукові праці 

(літературознавство, мовознавство, бібліографія, історія, тощо), звертали увагу на переклади 

української літератури, в першу чергу, англійською мовою, українські журнали, котрі найбільш 

потребували фінансової допомоги. Своїм першочерговим завданням уважали підтримку Записок 

НТШ, Хроніки НТШ, Вісника Світової Ради НТШ. Видавнича співпраця із Крайовими НТШ 

зосереджувалася на співпраці зі Львовом, але також ми підтримували НТШ у Донецьку. 

 

III. Справа дотацій відбувалася шляхом голосування серед членів Видавничої Комісії, а 

пропоновані ґранти ухвалювались на СХОДИНАХ Управи НТШ-А, таким чином за звітній 

період ухвалено такі дотації: 

 

а) ВЛАСНІ ВИДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

ІМ.ШЕВЧЕНКА 

1. Енциклопедія Української Діяспори. Книга 1 Том 2 (Л-Р) -$ 12, 688 

(кошт друку) 

(Спонсорство Фундація ЕУД, голова – Володимир Баранецький) 

б) ВИДАВНИЧІ ДОТАЦІЇ ДЛЯ НТШ-ЛЬВІВ НТШ-ДОНЕЦЬК 

 
НТШ-Львів 

а) Записки Наукового Товариства ім. Шевченка.  
T. 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262  

б) Вісник -# 42, 43,44, 45. 46, 47 

$36, 982 

НТШ-Донецьк 

в) Донецький вісник НТШ - $6,000  

Разом – $42,982 
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в) ВИДАВНИЧІ ДОТАЦІЇ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ПОДАНЬ/ВИДАВНИЦТВ/НАУКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ 

 
1. Михайло Ковальчук. На чолі Січових стрільців. Військово-політична 

діяльність Євгена Коновальця в 1917 – 1921 рр.  

Призначено - $3,690 

2. Пантелеймон Куліш. Зібрання творів.Листи. Том 2: 1851–1860 

роки.Упорядкування, стаття, коментарі Олеся Федорука. Наукове редаґування 

Віктора Дудка. 

Призначено -  $7,500 

3. Лариса Головата. «Українське видавництво» у Кракові-Львові 1939-1945. 

Т.1 Книжкові та аркушеві видання: бібліографічний покажчик. 
Співупорядник науково-довідкового апарату Люба Сущ ; науковий редактор 

Степан Захаркін ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека 

України ім. В. Стефаника, відділення «Наукова бібліографія і книгознавство». – 

Львів, 2009. – 300 с. : іл. – ISBN 

Призначено - $6000 

4. Микола Посівнич. Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 роках. – 

Львів, 2010. –  392 с., іл. 

Призначено - $3,900  

5. Мар’яна Рубчак. “Mapping Difference: The Many Faces of Women in 

Contemporary Ukraine” Edited and translated by Marian J Rubchak.  Berghahn, 

Oxford Press. 2011 

Призначено - $1,300 

6. Видавництво «Києво-Могилянської Академії» 

 “Російський імперіялізм від Івана Великого до революції 1917 року” (Переклад з 

англійської Тараса Цимбала). За редакції Тараса Гунчака зі вступним словом 

Ганса Кона 

Призначено: $5,500 

 

7.Toronto University Press 

Mark Andryczyk.EUPHORIA, CHAOS AND A COMMUNITY OF OTHERS: THE 

INTELLECTUAL IN POST-SOVIET UKRAINIAN FICTION  

Призначено: $6,000 

 

8. International Poetry Review and Michael Naydan, guest editor of International 

Poetry Review.A special bilingual Ukrainian poetry issue of International Poetry 

Review 

Призначено: $3,000 
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9.«Вергілій. Буколіки. Георгіки. Малі поеми» 

Переклад з латинської Андрія Содомори. 

Призначено:$5,200 
 

10. Володимир Кравченко.Україна, Імперія, Росія 

Вибрані статті з модерної історії та історіографії.  

Призначено:$4,000 

11. Yuri I. Shevchuk. Beginner’s Ukrainian with Interactive Online Workbook 

Призначено: $4,700 
 

12. Тарас Гунчак. Ключові проблеми історіографії у Другій Світовій війні 

Призначено: $5,500 

 

13. Математичний журнал “Sigma” 

Призначено: $4,000 

 

14. Богдан Рубчак. Стомлений мандрівник, або Пошуки доброго світу: есеї. ―  

Призначено: $ 4,000 

 

15. Пантелеймон Куліш. Зібрання творів.Серія «Наукові праці. Публіцистика». 

Том 3:Записки о Южной Руси. Томи І–ІІ. Упорядкування, коментарі Василя 

Івашкова наукове редаґування Степана Захаркіна й Олеся Федорука.  

Призначено:$ 6,700 

 

16. Віталій Чернецький. Картографія посткомуністичних культур:  

Росія й Україна в контексті глобалізації. 

Призначено:$ 5,000 
 

17. Марія Ревакович.Persona Non Grata: Дещо про Нью-Йоркську групу й про 

дещо інше 

Призначено: $ 5,000 

 

18. Євген Сверстюк. «Шевченко понад часом» 

Призначено:$ 2,500 

19. «Шекспірівський Дискурс»,заснованого Українським міжуніверситетським 

науково-дослідницьким шекспірівським центром (м. Запоріжжя). 

Призначено:$ 1,900 

20. Євген Місило. Акція ,,Вісла”. Документи 

Призначено:$ 4,000 

РАЗОМ $90, 090 
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IV. Про відзначення Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці 

200-річчя Тараса Шевченка у 2014 році 

 
Обговорено заходи щодо відзначення 200-річчя Шевченка разом із Президентом НТШ-А 

Орестом Поповичем, Науковим Секретарем Григорієм Грабовичем, директором Філологічної 

Секції Ларисою Онишкевич. Cтворено комітет, який плянуватиме та координуватиме усі заходи 

(наукові конференції, видання наукових праць)  

 

V. Видавнича Серія НТШ-А «З Архівів НТШ-А 

 
Видавнича Комісія в координації із Інститутом джерелознавства та Архівом НТШ-А виступила 

з ініціятивою про започаткування видання у серії «З архівів НТШ-А», що було обговорено і 

прийнято Управою на Сходинах 11 червня 2011 року. Концепція серії, її кошторис, видавнича 

політика, художнє оформлення розробляються. 
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Звіт 

Олега Воловини, Голови Стипендійної Комісії 

За період від 16 травня 2009 р. до 15 травня 2012 р. 

 

Стипендійна Комісія працювала в такому складі: 

Олег Воловина – голова, Марта Богачевська-Хом’як, Роман Воронка, Рената Голод, 

Григорій Грабович, Василь Махно-ex officio, Орест Попович-ex officio, Володимир Петришин, 

Анна Процик, Руслана Россі-ex officio. 

 Під час цього періоду перший голова Комісії був Олександер Мотиль. Мотиль 

зрезиґнував з головства та з Комісії, та головство Комісії перебрав тимчасово Орест Попович.  

На прохання Голови НТШ-А, Ореста Поповича,  18 серпня я погодився перебрати Головство 

Комісії.  Василь Махно допоміг мені увійти в русло праці та допомагає мені в адміністративних 

справах Комісії.  Також Воронка та Попович допомогли мені своїми цінними порадами. Уся 

робота Комісії проходила кореспонденційними, електронічними та телефонічними 

порозуміннями.  

 

А.- Ґранти 

 

Від 16 травня 2009 р. до 15  травня 2010 р.: 

 

Дослідчі ґранти: 

1) Іванюк, Сергій – на розшифрування та підготовку до друку рукопису проф. Івана Фізера - 

$6,000 

2) Місило, Євген – для продовження наукового проєкту “Колекції документів до історії 

українців і українського підпілля у Польщі в архівах Інституту Національної Пам’яті“ - $5,000 

3) Марків, Віктор – видання CD з музикою для фортепіяно композитора Мирослава Скорика - 

$3,500 

 

Ґранти на студії: 

4) Дем’яненко, Богдан – на музичні студії - $3,000 на 3 роки, по $1,000 на рік. 

5) Івахів, Соломія – на докторські студії скрипки в університеті Стони Брук - $6,000. 

6) Ґінтов, Павло – для продовження докторських студій піяно в Мангетенській Музичній школі - 

$5,000 

 

Доповіді на конференціях: 

7) Brice, Н. – доповідь на Student Conference at the Univ. of Toronto - $422. 

8) Дашкевич, Ярослав - на наукову конференцію у Львові “Мазепа і мазепинці“ - $3,400. 

 

Переклади: 

9) Трач,Роман – на закінчення перекладу книжки “Побудова Особи“, німецького психолога 

Філіпа Лєрша - $1,150  

 

10) Постдокторат стипендія – Чумаченко, Володимир, Унів. Ілліной в Урбані - $35,000 

  

Разом 10 ґрантів на $33,272 + $35,000 стипендія постдоктрат. 

 

Від 16 травня 2010 р. до 15 травня 2011 р.: 

 

Дослідчі ґранти: 
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1) Bertelsen, Olga - Repressions of the Ukrainian intelligentsia in the 1920s-30s - $1,150 

2)  Бовгиря, Андрій Маркович - Слово і діло Государеве”: українці як фігуранти судово-

політичних процесів кінця XVII-XVIII ст.- $3,478 

3) Філевич, Наталія та Лев, Христина - 100 церков архітекторів Нагірних - $3,611 

4) Горбаненко, Сергій - Сільське господарство в інфільтраційній зоні Сіверсько-Донецького 

регіону наприкінці І тис. н. - $4,004 

5) Howansky Reilly, Diana - Polish-Ukrainian Relations and Resettlement Campaigns in the Post-

World War II Period - $1,917 

6) Гретчин, Оксана - Соната для скрипки соло: еволюція жанру - $5,000. 

7) Гиса, Світляна - External Language Contact Situations: Anglicisms in Ukrainian - $1,150 

8) Lemekh, Halyna - The Impact of Migration on Children - $3,611 

9) Ivankovych-Bloshchynska, Ірина: Польсько-американські соціолінґвістичні  

 впливи на мову української діяспори США – $1,213 

10) Мезенцев, Володимир - Розкопки в Батурині - $7,188 

11) Місило, Євген  - Колекція документів до історії українців і укр. Підпілля у Польщі в архівах 

Інституту Національної Пам’яті - $4,750 

12) Олюпінар, Гусейн - The Revival of the Ukrainian Kozaks: Contemporary Making of the 

Ukrainian Collective Identity and Memory (Ph.D. field work in Ukraine) - $1,188 

13) Ревакович, Марія Ukraine’s - Quest for Identity: Literature, Language and Cultural 

Hybridity since 1991 - $9,375 

 

Доповіді на конференціях: 

14) Kolomyyets, Olha – доповідь на конференції, Development of post-socialist ethno musicological 

trends in Ukraine - $1,133 

15) Vasilaky, Kathy N. – доповідь на конференції, Institutional incentives for information exchange: 

Information game in rural Uganda - $475 

16) Гундоровa, Тамара – доповідь на VIII Світовому Конгресі ICCEES в Стокгольмі - $782. 

 

Разом 16 грантів на $50,025. 

 

Від 16го травня 2011 р. до 1го листопада 2011 р. (пів року): 

 

Дослідчі ґранти: 

1) Kulyk, Volodymyr - Language Policy in Ukraine: Public Opinion Two Years after the Election of 

Viktor Yanukovych - $6,250 

2) Соляр, Ольга – Турківський район: етнологічне дослідження - $858 
3) Маслійчук, Володимир -  Відгомін гетьманування Івана Виговського (1657 – 1659 рр.) на Слобідській 
Україні - $1,500 

4) Грабовський, Леонід – Electronic music composition research - $7,500 

 

Доповіді на конференціях: 

5) Jawornicka-Nowosad, Aleksandra – доповідь на конференції ASN в Колюмбійськім 

університеті, Ethnicity: Tradition and Collective Memory of Trauma: Study of intergenerational 

differentiation of ethnic identity of Lemkos in western Poland - $1,000 

 

Разом 5 ґрантів на $17,150. 

 

Б.- Різне 
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1) Опрацьовано реґлямент в англійській мові для подання прохань ґрантів та стипендій.  Цей 

реґлямент є виставлений на веб-сайті НТШ-А, та всі подання мають притриматися цього 

реґляменту. 

 

2) Після введення реґляменту було зроблено кілька уточнень; це забрало деякий час поки всі 

зрозуміли, що треба притримуватися реґляменту. Реґлямент дозволив унормувати працю Комісії 

та допоміг щоби праця Комісії була більш ефективна. 

 

3) Було рішено стримати стипендію постдокторату на 2012-13 рік та проаналізувати цю 

стипендію після Загальних Зборів. 

 

4) Аналіза ґрантів: 

 

а) За 2.5 років було надано одну стипендію постдокторату ($35,000) та 30 ґрантів на $100,447.  

Це дає пересічно $40,179 на рік; бюджет на ґранти останніми роками був $60,000 на рік. 

 

б) 14 ґрантів (45%) були дла дослідників та студентів в США та Канаді, а 17 ґрантів (55%) з 

України та Европи.  Останніми часами більшість подань на ґранти є з України та Европи. 

 

в) Ґранти за спеціяльностями: 

 

     Історія                        9  (29%) 

     Лінґ-літ.                     6  (19%) 

     Соціяльні науки        5  (16%) 

     Музика                       6  (19%) 

     Інші                            5  (19%) 

     Сума         31 (99%*)   * заокруглення 

 

г) Програма ґрантів НТШ-A одна з найбільш успішних програм НТШ-A.  Рекомендації: 

 

   * більше реклямувати, щоби одержати якісні подання 

   * збільшити кількість подань з США  

   * збільшити число подань соціяльних та інших наук 
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Звіт Голови Комп'ютерної Комісії 

Володимира Василакія 
За період від 16 травня 2009 до 19 травня 2012 

 

1.Створено Інтернет-версію Енциклопедії Української Діаспори (ЕУД) першої книги 

Американського тому EУД, де можна пропонувати доповнення і правки для всіх текстів, 

скеровуючи їх до веб-сторінки НТШ-А  www.eudusa.org .  

Програмне забезпечення для Інтернет-версі ї  EУД є досить складним і являє собою 

модифікацією MediaWiki. MediaWiki - це вільне програмне забезпечення, що реалізовує 

гіпертекстове середовище «вікі» (wiki). Це є теж саме програмне забезпечення, яке вживає 

wikipedia.org. Програмне забезпечення відстежує всі зміни,(хто і коли їх зробив)  

Для того, щоб редаґувати гасла, необхідно треба мати ім'я користувача та пароль, які можна 

придбати в канцелярії  info@shevchenko.org.  

2. Оцифровання 46 термінологічних словників для Комітету Стандартизації Науково-

Технічної Термінології в Україні на адресу Львівської Політехніки. Усі словники можна  

оглянути і стягниту, скеровуючи їх до веб-сторінки НТШ-А: 

www.shevchenko.org , клацнути:  “Periodicals & Books Online” 

 

3. Облаштування комп’ютерної мережі з метою зберігання інформації на файл-сервері, 

який забезпечить: 

- захист інформації від втрати  (у випадку несправности комп’ютера користувача) 

- щоденне резервне копіювання інформації 

- щотижневе резервне копіювання інформації та зберігання копії за межами будівлі (на випадок 

форс-мажорних обставин) 

- доступ користувачів до інформації для спільного опрацювання 

- доступ до інформації через Інтернет 

- забезпечення конфідеційности доступу до інформації 

 

4. На Інтернет виставленo інформацію на такі теми: 

авторськi права – copyright law 

загальне надбання- public domain 

Міжнародні угоди авторських прав 

Добросовісне використання - fair use 

Інтернет тексту права ліцензії - Creative Commons  

Круглий стіл, що дати до Інтернету при shevchenko.org? 

http://www.shevchenko.org/copyright_files/frame.htm або  

http://www.shevchenko.org/ -> MathPhysTech -> copyright law 

5. Закiнчена програма забезпечення для відображення архіву при  НТШ -А:  “Archivists Toolkit 

2” 

6. Виставленo на Інтернет:  

 Книга: ІСТОРІЯ НАУКОВОГО ТВАРИСТВА ІМ. ШЕВЕЧЕНКА 1873 – 1948 

 Книга: КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659 РОКУ 

 Періодичні видання:  Вістник (1914 -1917) Числа 1 -182 

Mожна оглянути або стягнити, скеровуючи їх до веб-сторінки НТШ-А: 

www.shevchenko.org , клацнути:  “Periodicals & Books Online” 

 7. Виставленo на Інтернет- список архівів при НТШ-А, скеровуючи їх до веб-сторінки 

НТШ-А: www.shevchenko.org , клацнути: “Archives”. 

http://www.eudusa.org/
http://www.shevchenko.org/
http://www.shevchenko.org/
http://www.shevchenko.org/
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ЗВІТ 

Комісії Членства 
Голова: Володимир Петришин, 

Члени: Роман Андрушків, Тетяна Кейс, Василь Лопух, Юрій Шевчук, Андрій Шуль 

 

 

За звітний період Комісія Членства, запросила до членства НТШ-А 62 особи. З числа 

новоприйнятих Наукові Секції підвищили 4 особи: Дійсними членами НТШ стали: д-р Оксана 

Грабович, д-р Андрій Ковальський, д-р Дмитро Никипанчук, д-р Зенон Василів ,а членом-

кореспондетом - Наталія Соневицька. 

 

Серед прийнятих маємо: 30 докторів; 4-х професорів; 14 - математиків, фізиків, інженерів; 12 – 

філологів, літературо- та театрознавців; 9 – істориків, політологів; 7 – економістів. Також, є 

лікарі, антропологи, географи, хеміки та інші. 

 

Варто відзначити унікальний випадок за всю історію НТШ. У грудні 2011 року ми прийняли у 

члени проф. Івана Лобая, якому у квітні 2011 року виповнилося 100 років. 

 

У звітний період Комісія Членства робила різні заходи з метою заохотити молодих науковців і 

професіоналістів до членства в НТШ-А. У Бюлетені НТШ-А і в газеті СВОБОДА були поміщені 

звернення з запрошенням у члени НТШ-А. На жаль, на наші запрошення відгукнулися всього 

кілька осіб.  

 

Відомо, що в університетах Америки останніми роками активізувалася робота організації Союз 

Українських Студентських Товариств Америки. На жаль, ми не налагодили продуктивної 

співпраці з цією організацією. Також, бажано, щоби професори, члени НТШ, які працюють в 

університетах залучали до членства в НТШ-А молодих докторантів про яких легко дізнатися 

саме через українські студентські Товариства, які є у багатьох університетах. 

 

Бажано, щоби Осередки були більше активними і запрошували нових людей до членства в 

НТШ-А. 
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СПИСОК  

членів НТШ-А, прийнятих від травня 2009 до травня 2012 рр 

 
1. Олексій Варфоломієв - математик. Teaching Assistant and Graduate Student at New Jersey Institute of 

Technology. Закінчив Харківський Національний Університет. Учасник Міжнародньої літньої програми в 

Дортмундському Унів. (Німеччина) 

2. Проф. Зірка Воронка – філолог. Ратґерський Унів. (Н.Дж.) і Кейн Унів. в Юніон (Н.Дж.). Почесний 

Професор Київського політехнічного інституту. Приймала участь у різних Міжнародніх освітніх програмах в 

Україні, Азербайджані. Організатор курсів з вивчення англійської мови в Україні. 

3. Д-р Леонід Герець – історик. Освіта - Гарвардський Унів. (1993). Опублікував 10 наукових праць. Понад 40 

презентацій та доповідей на наукових конференціях в США, Канаді, Україні, Польщі. 

4. Микола Дейчаківський – маґістер бізнес адміністрації, Колюмбійський Унів. (1983), Ма-ґістер хорової 

дириґентури Кент Унів. (1990). Працював секретарем Консультативно-дорадчої ради при Верховній Раді України. 

З 1993 заступник виконавчого директора Фонду «Відродження». З 1995 до 1999 реґіональним директором Фонду 

«Евразія». З 2000 року працює у Фундації Ч.С. Мотта Флінт, як координатор програм. 

5. Марія Зарицька – фармацевт. Освіта - Вейн Унів. (1962). Працювала директором фармацевтичного 

відділу в Північно Дітройських та Голі Кросс шпиталях. Громадська діячка: СУА, УКК, Комітет Відзначення 

Голодомору в Україні. 

6. Д-р Андрій Ковальський – фізик, математик. Спеціяліст з ділянки твердого тіла. Освіта – Львівський 

Національний Університет ім. Івана Франка (1990). З 1996-2000 працював у Варшавському Унів. З 2006 року 

працює в Лігайському Університеті (ПА) науковим дослідником і керівником проєкту. 

7. Д-р Іван Ковальчук – пастор. Докторат здобув в Одеській Міжнародній баптистській теологічній 

семінарії. Гол. редактор журналу «Післанець правди». Автор книжок «Біблійний погляд на актуальні питання» та 

«Христос єдина надія». Перекладач. Упродовж 25 років був місіонером і директором Південної Конвенції 

Баптистів. 

8. Людмила Фесенко – актриса, оперова співачка. Заслужена артистка України (1997).  Закінчила 

Державний Університет театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого (1991) та Національну Музичну 

Академію (1996). Працювала у Київському театрі оперети (1991-1996) та Національній Опері України (1996-1998) 

9. Олександр Червіовський – інженер-механік з літакобудування. Освіта – Харківський Авіяційний Інститут 

(1970). Працював інженером в Авіяційному заводі ім. Антонова і причетний до побудови літаків АН-24, АН-26, АН-

30, АН-72, АН-124 (Руслан) та АН 225 (Мрія). Від 1997 року працює в Компанії Numatics. Inc. 

10. Д-р Володимир Чумаченко – літературознавець, закінчив Одеський Державний Університет (1989), 

University of Illinois at Urbana-Champaign. Visiting Assistant Professor at the University of Illinois at Urbana-

Champaign. Автор праць з літературознавства. 

11. Д-р Маргарита Шаленко – економіст. Освіта – Національний Унів. ім. Тараса Шевченка в Києві, 

економічний ф-т. Працювала в Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України. Досліджує економічні  

проблем ринку праці. 

12. Максим Полонський – Ph. D. Student, Marketing Department University of Connecticut 
13. Д-р Наталя Мерфі - iсторик, закінчила Миколаївський Державний Педагогічний Університет, захистила 

кандидатську дисертацію на тему “Культурне життя українців діяспори в Сполучених Штатах Америки у 1990-х 

роках”. Instructor at Southern Arkansas University. 

14. Наталя Соневицька - бібліотекар, Head of Reference Division, Barnard College Library Columbia University 

(1959-1999). Спільно із Ігорем Соневицьким видала “Словник композиторів України” (1995), авторка статтей до 

“Енциклопедії Української Діяспори”. 

15. Орися Дупляк-Бухан - маґістер ділової адміністрації Lockheed Martin Corporate Headquarters 

16. Д-р Адріяна Кочман - Історик мистецтва, Associated Professor of Art History Department of Fine Arts 

Indiana University Northwest. 
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17. Д-р Зенон Коссак лікар-дентист, закінчив School of Dentistry New York University, викладає в University of 

Detroit Mercy, член багатьох професійних Товариств, зокрема Ukrainian Medical Association of North America, 

American Board of Oral and Maxillofacial Surgeons. 

18. Д-р Марко Фаріон лікар-дентист, співак-бандурист, колишній соліст УКБ ім. Шевченка, соліст хорів 

Detroit Concert Choir, Michigan Opera Theater, учень Григорія Китастого. 

19. Д-р Дмитро Никипанчук  -Закінчив хемічний факультет Львівського На-ціонального університету ім. 

Івана Франка (1995) і захистив дисертацію у 2000 році на тему аґреґативної стабільности частинок діоксиду 

титану. У 2005 році отримав ступінь Ph.D в Університеті Massachusetts Amherst за дослідження в галузі 

полімерних наук з вивчення дифузіїї молекул ДНК у впорядкованих матрицях. Наукові зацікавлення включають 

вивчення динаміки полімерів, розчини полімерів, самоорганізація частинок з використанням програмованих 

взаємодій. Опублікував 7 наукових праць. 

20. Д-р Марґарита Бальмацеда - політолог, вчилася в John Hopkins University та в Princeton University, в 

останньому в 1996р. здобула науковий ступінь PhD (тема дисертації: Soviet Latin American Studies From the Cuban 

Revolution to New Thinking: 1961-1991). Живе в м. Somerville, NJ, працює в Seton Hall University, Whitehead School на 

посаді Associate Professor. Автор численних монографій та наукових публікацій у колективних збірниках, викладала 

в багатьох університетах світу, у т.ч. в Україні (2004). Наукові зацікавлення: Energy policy and corruption in the 

former Soviet Union and Central Europe,  foreign and domestic policies of Ukraine, Belarus, and Russia. 

21. Д-р Мішель Віізе - філолог, редактор, бібліограф. Закінчила University of Virginia в 1995р., наукову ступінь 

PhD здобула в University of California, Berkeley в 2006р. Тема дисертації: «The Culture of the Christian Orthodox 

Printing House in Sixteenth- and Seventeenth-century Poland-Lithuania». Працює в УДІГУ. Наукові інтереси: Early 

modern and modern Russia, history of printing and publishing; issues of authority in manuscript and print production in 

Poland-Lithuania, Russia, Germany, and the Balkans, 1450-1800. 

22. Петро Волощук - Історик, редактор, спеціяліст в галузі мови медій, функціонування засобів реклями 

зв’язку з громадськістю. Наукову ступінь PhD здобув у Boston University. Викладає в університетах та інших 

вищих навчальних закладах. Постійно виступає з публікаціями у пресі: Boston Globe,  Boston Herald,  Detroit Free 

Press, Quincy Patriot Ledger.  Проживає в м. Дорчестер, Массачусетс.  

23. Олександр Гончар - антрополог, аспірант Гарвардського університету, публікації в науковій періодиці. 

Закінчив University of Toronto у 2008р., живе в м. Somerville, MA. 

24. Д-р Оксана Грабович - антрополог, закінчила Harvard University of Folklore and Mythology та University of 

Massachusets, в останньому в 1988p. здобула науковий ступінь PhD у галузі антропології.  Виступає упорядником 

двотомника «Українські думи» (Київ, 2010), автор численних наукових публікацій у галузі україністики. Наукові 

зацікавлення: проблеми перехідних суспільств від постколоніялізму та посткомунізму до демократії. 

25. Д-р Павло Крохмаль - математик, закінчив Київський університет ім.Т.Шевченка в 1999р. та University 

of Florida (PhD, 2003), досліджує проблеми стохастичної оптимізації та оптимізації ризиків. Живе у м. Iowa City,   

працює в University of Iowa, Department of Mechanical and Industrial Engineering  на посаді Assistant Professor. Автор 

численних монографій та публікацій у наукових збірниках. Наукові зацікавлення: financial engineering, optimal 

trading strategies, pricing or derivates. 

26. Олег Коцюба - літературознавець, у 2008 закінчив університет Ludwig-Maximilian-Univesität у Мюнхені 

(Німеччина). З 2008р. докторант у відділенні слов’янських мов і літератур Гарвардського університету. 

Співзасновник і керівник низки студентських організацій та наукових товариств, редактор видавництва 

«Критика», координатор інтернетної версії однойменного журналу. 

27. Ольга Крушельницька - економіст, закінчила Fletcher School of Law and Diplomacy у 2006р., живе у м. 

Washington, D.C., працює в компанії World Bank на посаді консультанта. У 2004р. працювала директором 

Консультаційного центру Торгово-промислової палати (Львів, Україна), у 2009-2010рр. – на посаді National 

Resettlement Offiсer при United Nations High Commissioner for Refugees (Київ, Україна). 

28. Д-р Ірена Максимюк -  мовознавець, етнограф, викладає в Університеті м.Бостон. Викладала англійську 

мову в навчальних закладах України.  Наукові інтереси: прикладне мовознавство, етнолінгвістика, проблеми мови 

медій.  
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29. Вячеслав Михед - Проходить наукову підготовку на докторських студіях у Гарвардському університеті, 

працює в  University of Alberta (Edmonton, Canada). Наукові інтереси: українська література, культура, історія, 

економіка.  

30. Оксана Михед - Проходить наукову підготовку на докторських студіях у Гарвардському універ-ситеті, 

працює в Українському Дослідному Інституті Гарвардського університету (HURI). Наукові інтереси: історія Речі 

Посполитої, історія Східньої Европи 18 століття.  

31. Д-р Ярослав Налисник - доктор медицини, доктор теології, священник, Pastor and Dean of Boston,  

править у  церкві Christ the King Ukrainian Catholic Church у м. Бостон, Массачусетс. 

32. Степан Підзирайло - фізик, закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка у 1987р., в США – з 

1999р.,  живе у New York City, працює у компанії Morgan Stanley на посаді Associate Softwear Engineer. Наукові 

зацікавлення: прикладна математика, програмування.  

33. Вірляна Ткач - театрознавець, поет, перекладач, фолкльорист, закінчила Колюмбійський університет 

(School of Arts), живе у New York City, працює головним режисером театру «Yara Arts Group». Лауреат Нагороди 

Національного Мистецького фонду. Основну частину її перекладів зібрано у виданні «В іншому світлі. In a different 

light.» 

34. Д-р Роман Цибрівський - географ, учився в University of Wisconsin-Milwaukee та Pennsylvania State 

University, в останньому в 1972р. здобув науковий ступінь PhD (тема дисертації: Social Relations and the Spatial 

Order in the Urban Environment: a Study of Life in a Central Philadelphia Neighborhood). Живе в м. Philadelphia, 

Pennsylvania, працює в Temple University на посаді Professor of Geography and Urban Studies. Автор численних 

монографій, колективних збірників, публікацій у наукових виданнях, викладав у багатьох університетах світу. 

35. Ганна Білинська - філолог, закінчила  Львівський державний університет ім. І.Франка у 1971р., ветеран 

РУХу, у США з 1998р., мешкає в Дітройті, активна в українських громадських організаціях, нині пенсіонер. 

Наукові зацікавлення: методика викладання української мови і літератури.  

36. Д-р Ірена Мартинюк - літературознавець, викладач англійської мови і літератури, Ph.D, закінчила 

University of South Carolina, 1996. Тема дисертації: «“International Bastards”: Post-colonial and Post-imperial 

Retellings of Western Master Narratives». Живе у м. Fitchburg, MA, працює в Fitchburg State College. Автор численних 

публікацій, багатьох доповідей на міжнародних наукових конференціях (1992-2010). Наукові інтереси: українська 

література двадцятого століття, ґендерні студії. 

37. Рома Дигдало - бібліограф, закінчила Wayne State University, живе в м. Troy, Michigan. Наукові 

зацікавлення: educational technology. 

38. Павло Андрушків - маґістр Information Systems, NJIT, NJ. Працює Freedom OSS. Професійна праця 

пов’язана з розробкою і вдосконаленням архітектури інтернет-системи “Amazon cloud”. Досвідчений спеціяліст в 

ділянці інформаційних технологій для урядових, фінансових, освітніх, медійних та інших інституцій. 

39. Д-р Сергій Бутенко, Associate Professor, Industrial and Systems Engineering Texas A&M University. 

Математик. Навчався у Київському Національному Університеті ім. Тараса Шевченка. У складі групи науковців 

отримав ґрант понад 500 тис. дол. Редактор 4-х книжок та багатьох наукових статтей. Сфера наукових 

зацікавлень: дискретні та ґльобальні оптимізації, аналіза біологічних і соціяльних мереж. 

40. Д-р Зенон Василів - історик, професор і голова відділу Історії Itahaca College. Докторську працю з 

проблематики історії Східньої Европи, СРСР та Росії захистив в SUNY Birghamton (1992). Більшість наукових 

праць торкається культурних та релігійних аспектів історії України. Кілька десятків доповідей та презентацій 

на наукових конференція в різних країнах світу. За свою наукову працю здобув понад 20 відзнак та ґрантів. Член 6 

наукових товариств та об’єднань. 

41. Д-р Любомир М. Коваль - економіст. Докторську працю захистив у 1985 в Illiniois U. Професор-емерит 

University of Michigan, дослідник економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського. У 2010 році видав книжку 

“Економічне вчення Михайла Туган-Барановського” 

42. Д-р Юрій Савицький - психіятр. Навчався в Cornell University Medical College. Board Certified Psychiatrist. 

Працює в Rockland Psychiatric Center.  Захоплення - вітрильники і лещата. 

43. Д-р Дерек Каннінґем - фізик, optometrist, Optometric Physical, Director of Optometry Dell Lasse Consultant. 

Навчався в U. of Alberta, U. of Houston, Texas Tech U. Health Sciences Center School of Medicine. Працював Adjunct 
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Аssistant Professor U. of Medicine El Paso (Texas), U. of Puerto Rico. Провів десятки презентацій на теми, що 

пов’язані з оптометрією. Член редколеґії журналів “Advanced Ocular Care” and “Refractive Eyecare”. Автор 

кількох наукових праць. Займається науково-дослідною працею. 

44. Д-р Ярослав Піколицький - дентист. Навчався в U. of St. Andrews Dental School. Активний громадський 

діяч. Голова “Hollywood Trident Foundation”, Цей Фонд спонсорує виготовлення фільму про Голодомор. Захоплення 

- лещата 

45. Петро Фединський - журналіст. Навчався в Bowling Green State U. Нью-йоркський кореспондент “Голосу 

Америки”. Довголітній ведучий щотижневої телепередачі “Вікно в Америку”, телевізійного журналу для 

українських глядачів українською мовою про політичні, економічні й соціяльні проблеми американського 

суспільства. Сюжети про українську громаду США та українсько-американські стосунки. Автор багатьох 

публікацій на теми політики, культури, науки, освіти та громадського життя. Шеф московського бюра “Голосу 

Америки” (2007-10 рр.) 

46. Євген Сорока - математик. Навчався в Національному Університеті “Львівська політехніка”. Після 

закінчення займався науково-дослідною працею в Фізико-Механічному Інституті АН України. З 2000 р. мешкає в 

США, працює програмістом в одному із міських департаментів Нью-Йорку. 

47. Д-р Юрій Руденський дентист, Аssistant Professor Columbia U. 

48. Д-р Володимир Зарицький - політолог, Associate Professor at NYU. Навчався у Колюмбійському 

Університеті, де у 2010 році захистив докторську працю. Тематика наукового дослідження - сучасні політичні 

теорії. Виконавчий директор Центру Співпраці США-Україна. Здобув 5 відзнак і ґрантів. Редактор збірника “The 

Complete Proceedings of Ukraine’s Quest for Mature Nation Statehood: Roundtable.” Infinity Publisher. (2002) 

49. Оксана Сороковська, бібліотекар, закінчила Simmons College (2001), працює в National Library of Medicine. 

Також інженер-геолог, навчалася у Львівському Державному Університеті ім. Івана Франка (1983) 

50. Д-р Павло Бест - історик, політолог, професор у Southern Connecticut State U. ma City U. of New York. 

Закінчив City U. of New York, also Post-Doctoral Studies at Jagiellonian U., Warsaw U., Yale U. and the Kosciuszko 

Foundation. Науковий ступінь Ph.D. (1965) Comparative Politics, New York U. Багаторічна викладацька та дослідча 

діяльність в університетах Цетральної i Східньої Европи ma Евразії. Головний редактор i член редколеґій 

славістичних часописів:  «Carpatho-Slavic Studies», «Тhe Polish Review», «Harvard Ukrainian Studies», автор 

монографій та численних публікацій в колективних збірниках та науковій періодиці. Остання книжка: «America in 

the 21st Century: Challenges and Opportunities in Domestic Politics» (Prentice Hall, 1998, reprinted 2001, 259p.). Готує 

до друку монографію «Carpathian Rus: A Concise History». 

51. Любомира Василечко - вчитель української мови та літератури, закінчила Державний Педагогічний 

Інститут ім. Івана Франка, м.Дрогобич, Україна. Автор семи книжок та численних публікацій на краєзнавчі, 

топонімічні та фолкльорно-етнографічні теми. Лавреат Премії ім. Марії Підгірянки (1995). За ІХ Всеукраїнським 

рейтинґом Національної ради з питань культури і духовности при Президентові України її книжка «Таїна 

весільного обряду» визнана «Книжкою року-2007». Вийшла на пенсію і мешкає в Flint, Michigan.  

52. Д-р Роман Головінський - математик, професор в Ohio State University, Columbus. Закінчив Rutgers 

University, New Brunswick, NJ (2001). Науковий ступінь: PhD in Mathematics, Thesis: «Shifted Convolution Sums and 

Quantum Unique Ergodicity» (2006). Викладає в університетах США і Канади. Наукові дослідження в галузях 

математичної теорії Analytical Methods, Anthropomorphic forms, L-functions, Sieve Metods тощо. 

53. Міхаел Ґіллерн - Assistant Professor Pastoral Counseling, мешкає в Nyack, NY. Має вищу теологічну освіту. 

Членство в професійних спілках: «American Counseling Association», «Christian Association Psychological Studies», 

«New York State Mental Health Counselors Association». Провадить досліди в галузі психічних аспектів геронтології, 

виступає на дотичних наукових конференціях та практикує психологічну допомогу хворим на тяжкі недуги в 

США, Канаді, Україні. 

54. Проф. Іван Лобай - інженер-механік, професор-емерит. Викладав у Львiвській Полiтехнiцi (1942-43), 

Полiтехнiцi в Брнi (1943-45), в Університетi у Венесуелi (1956-62), Університетi Санта Марiя в Каракасi (1957-

60), Університеті Нью-Гейвен (1963-77, 1983-84) та в Альжiрському Інститутi Нафти в Бумердесi (1977-82). 

Автор пiдручникiв i наукових статей, що друкувалися у фахових журналах українською, англійською та 
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еспанською мовами, член Академiї Iнженерних Наук України (1996). Член ТУІА і багатьох амер. й іноземних 

професійних товариств. 

55. Оксана Маковець - письменниця, поетеса. За освітою інженер сільського господарства, закінчила 

Українську сільськогосподарську академію у Києві в 1991р. Від часу проживання в США (1996) написала й видала 

ціле гроно збірок поезії й прози («Чебрець під вікном», «Нові пісні для тебе, Україно» тощо). Співпрацює в 

американському часописі «James River», видає та редаґує журнал для української громади – «Верховина», дописує 

до українських газет «Америка», «Свобода», до журналу «Бористен» в Україні.   

56. Д-р Юрій Міщенко - економіст. Закінчив Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка: а згодом 

аспірантуру при Академії Наук України (1984). Займався науковою роботою з охорони довкілля і біогеографією. У 

80-х та 90-х роках був виконавчим секретарем Української Екологічної Асоціяції «Зелений світ» та активним 

рухівцем. У 2005 р. переїхав до США і працює в Bank of Nova Scotia в Нью-Йорку. Займається дослідженням 

козацтва. Належить до громадського Об’єднання вільних козаків «Нова Кубань», що знаходиться в Буена, Нью-

Джерзі. 
57. Орест Поліщук - маляр, скульптор. До США еміґрував разом із батьками в 1949 році. Закінчив University of 

Maryland (1966), спеціялізувався в мистецтвознавстві (1968). Зараз викладає образотворче мистецтво та теорію 

i практику монументальної скульптури в  Montgomery College in Rockville, MD. Протягом багатьох десятиріч 

творчої діяльности був учасником численних індивідуальних і колективних виставок в США та Канаді. Автор 

публікацій з історії українського мистецтва, на теми життя українців штату Меріленд. 

58. Орися Пилишенко - спеціяліст в галузі міжнародніх економічних та гуманітарних відносин. Закінчила 

Johns Hopkins University (Management of Change), George Washington University (Russian and East European 

Studies,1994). Була керівником та учасником багатьох міжнародніх проєктів та допомогових акцій, зокрема 

Project coordinator for the USAID Ukrainian Investment Fund Project, a $3 million effort to support the development of 

capital markets in Ukraine. Протягом 1991-1994рр. як директор програм National Forum Foundation (currently 

Freedom House) залучила кілька сотень східньоевропейських кандидатів для участи в інтернівських програмах в 

США, розробила і забезпечила виконання 12 візитових програм для журналістів із центральноазіятських країн та 

їхніх професійних партнерів із США.  

59. Д-р Василь Саляк - лікар-хірург з багаторічним медичним стажем (1954-2012). Член Філядельфійського 

Реґіонального Комітету ЕУД. Мешкає в New Hope, Pennsylvaniа. 

60. Д-р Богдан Пертенко - математик. Проф. Брукпоке Університету. Закінчив Іллійнойський Університет 

(2004) 

61. Ольга Бертельсен - історик, докторант в Ноттінґем Університеті (Великобританія). У 2010 закінчила 

Пенсильванський Унівірситет.. Здобула 12 відзнак і кілька ґрантів. Опублікувала 7 статей 

62. Богдан Скорбач -  математик, працює помічником директора в газеті The Epoch Times (NY). Закінчив 

Ватерлу Університет (Канада) (2009). 
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Звіт Голови Комісії Зв’язків 

Мирослави Знаєнко 

від травня 2009 до травня 2012 
 

За останні 3 роки Голова та члени Комісії: Любомир Гайда (представник Гарварда), Альберт 

Кіпа (Президент УВАН), Анна Процик (Науковий Секретар УВАН та Делеґат НТШ-А до 

Світової Ради) продовжили співпрацю Комісії з низкою наукових установ у справах спільної 

науквої діяльности та поширення українознавчих студій у США. Одночасно, як члени Управи 

НТШ-А, УВАН та ААUS, брали участь в організації праці цих установ. 

Підсумки праці членів Комісії 

Дорадчий Комітет Програми Українських студії при Колюмбійському університеті 

У справі відновлення активности Комітету, Анна Процик та Мирослава Знаєнко відбули у 

листопаді 2009 р. зустріч з головою Програми Франком Сисином та членом факультуту Юрієм 

Шевчуком. Опісля, щорічно ( 30 березня2010, 17 квітня 2011, 16 квітня 2012) члени Комісії 

(Анна Процик, Мирослава Знаєнко та Альбер Кіпа 2012) брали участь у цілоденних нарадах 

Комітету, на яких обговорювалися справи діяльности та майбутнього Програми під проводом 

Франка Сисина, голови Програми. Під час останньої зустрічі звернено окрему увагу щодо 

важливости співпраці Програми з НТШ-А та УВАН, особливо у плянуванні спільних наукових 

конференції. 

 

Звичайно, у нарадах брали участь Директор Гаріманівського Інституту Тимоті Фрей, попередній 

директор Кеті Непомнящий, голова Славістичного відділу Алан Тімберлейк та ряд осіб, 

пов’язаних із адміністрацією та викладанням українських предметів в Колюмбії: політологи та 

члени НТШ-А Олесандtр Мотиль та Амбасадор Валерій Кучинський, професор історії Тарік 

Амар, лектор антhопології Оксана Кісь. Письмові звіти діяльности Програми представляли 

Франк Сисин, Марко Андрейчик (Директор Програми та викладач україyської літератури, член 

НТШ-А), Юрій Шевчук (Викладач української мови, директор кіноклюбу, член НТШ-А), 

Роберт Дейвіс ( бібліотекар для придбання славістичних матеріялів), Франк Боган 

(адміністратор Фондів Гарріман) та Роман Процик, член НТШ-А та представник Фонду Катедр 

Українознавства, який представив звіти про фонди програми. ( див. Також Обіжні листки Фонду 

Катедр Українознавства). 

ASN (Association for the Study of Nationalities) 

Як довголітній член Екзикутивного Комітету ASN  Мирослава Знаєнко брала щорічно участь у 

нарадах цього комітету. Для цьогорічної Конвенції у квітні (2012) у Нью-Йорку, долучилася до 

організації Святочної Сесії для відзначення 40-ліття ASN установи, яка почала своє існування з 

ініціятиви та підтримки НТШ-А. Цей вклад НТШ-А признав повністю головний доповідач, 

давній член НТШ-А та довголітній Президент ASN Майкл Рифкін, у своїй головній промові. 

НТШ-А представляв Леонід Рудницький, Президент Світової Ради НТШ та попередній Голова 

НТШ-А, який виголовив надзвичайно успішну доповідь про величезні заслуги праці Степана 

Горака для початків та розвитку ASN та Nationalities Papers. Вклад НТШ-А був також 

відзначений у Каталозі Конвенції з фотографіями Ярослава Падоха, Степана Горака та 

Олександра Мотиля та лого НТШ-А, цитую англійською: "ASN celebratesits 40th anniversary and 

owes its creation to an active group of emigre Ukrainian scholars, under the leadership of an Illinoi-

based historian named Stepan Horak (l920-l986).  Horak founded Nationality Papers, the ASN journal 

in l972, under the Institutional support of the Shevchenko Scientific Society of New York, headed by 

Jaroslav Padoch between l977 and l99l.  In the first dozen years, ASN attracted primarily Ukrainian 

and Baltic scholars.  The Ukrainian connetion has remained strong throughout and the American 



 

49 

 

Association for Ukrainian Studies remains the only professional association that has continually held 

its annual meeting at ASN since the advent of the Convention." 

Під час нарад була порушена справа нових і більш суворих правил журналу Nationalities Papers, 

тепер в Інтернеті зазначено: " All articles undergo a rigorous peer review, based on initial editor 

screening and double-blind refereeing by a minimum of two anonymous referees". Раніше цього не 

було. 

У приватній розмові Флоріян Бібер, редактор журналу та Президент ASN Домінік Арель, 

запевнили мене, що нові й точно визначені правила для подавання статтей до журналу, 

спричинені протестом громади проти статті Перва Андерса Рудлінґа, повинні забезпечити, щоби 

у майбутньому таких непорозумінь не траплялося. Вкоротці  НТШ-А отримає відповідь від 

Nationalities Papers на листа, в якому Управа НТШ-А висловила протест проти друкування таких 

наявно антиукраїнських та ненаукових статтей. Окрім того, 2 листи протесту НТШ-А будуть 

надруковані у наступного числі журналу. 

Сама цьогорічна конвенція  ASN була дуже успішною. У 13-ти сесіях про Україну брало участь 

понад 45 науковців, між інших багато молодих сил з України, Західньої  Европи та Канади, а 

ткож члени НТШ-А Марко Андрейчик, Лада Біланюк, Віталій Чернецький, Олександра Грицак, 

Джорж Лібер, Мар’яна Рубчак, Юрій Шевчук, Олександер Мотиль, Олег Воловина, Мирослава 

Знаєнко. Особливо успішною була сесія про Голодомор, зорганізована Олександром Мотилем. 

Варто відзначити cесію про книжки: Олександра Мотиля The Jew who was Ukrainian, Оксани 

Шевель Migration, Refugee Policy and State building in Post Communist Europe, та Willliam Jay 

Rischa The Ukrainian West: Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv. 

Під час Конвенції відбулася також зустріч AAUS, на якій Віталій Чернецький був переобраний 

президентом, Вільям Джей Ріш став новим віце-президентом, а Мирослава Знаєнко членом 

Управи. Після Конвенції 22 квітня 2012 у НТШ-А бідбулася зустріч із 26 учасниками Конвенції 

з різних країн, зорганізована Олегом Воловиною, на якій з привітанням виступив Президент 

НТШ-А Орест Попович. Гості були дуже зворушені  прийняттям в НТШ-А. Рекомендуємо 

повторювати подібні зустрічі в НТШ-А під час конференції ASN щорічно. Нагадуємо, що 

прийняття НТШ-А відбувається на щорічниих конференціях ASEEES. 

Комісія Гуманітарних Наук CIES (Concil for International Exchange of Scholars)  

Мирослава Знаєнко була обрана на 3 роки (2010-2012) членом Комісії Гуманітарних Наук 

Інституту Міжнародної Освіти  IIE/CIES і виконує функції рецензента заяв Фулбрайта на 

стипендії американських науковців з ділянок гуманітарних наук у Східній Европі. Між цими 

аплікаціями не було у 2010-2011 роках жодної заяви до України або про Україну. Тут НТШ-А 

повинно докласти зусиль до більш ефективного поширення через інтернет інформації про 

стипендійні фонди, не тільки НТШ-А, Fulbright, IREX та інших. 

УВАН та дальша міжінституційна співпраця 

Президент УВАН Альберт Кіпа інформує, що восени плянується в УВАН конференція про 

майбутнє наших наукових інституцій. Ми вітаємо таку надзвичайно важливу ініціятиву і 

підкреслюємо знову важливість відновлення щорічних нарад в НТШ-А з представниками 

наукових установ, в яких поширені українознавчі студії. Доцільно пожвавити також співпрацю з 

представниками інших національних академій та поширити наше членство, як установи, в таких 

організаціях як American Historical Association. Залишається побажане членство в ACTL 

(American Council of Learned Societies). Основною підставою для членства у цій організації є 

публікація періодичного наукового англомовного журналу НТШ в Америці, якого ми не маємо. 

Члени Комісії уважають за доцільність розглянути у наступній каденції можливість друкування 

нової серії Анналів УВАН у співпраці з НТШ-А, як спільного англомовного наукового журналу 

обох установ. 
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Резолюції Комісії: 

1. Відновлення щорічних нарад в НТШ-А з представниками наукових установ, в яких поширені 

українознавчі студії. 

2. Розглянути у наступній каденції можливість друкування нової серії Анналів УВАН у 

співпраці з НТШ-А, як спільного англомовного наукового журналу обох установ. 
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Звіт Адріяна Долинського 

Голови Статутової Комісії 
за період від 16 травня 2009 до 19 травня 2012 

 

Змінений Статут НТШ-А був прийнятий Надзвичайними Загальними Зборами в Нью-Йорку 15 

травня 2010 р., присвячених обговоренню і голосуванню над запропонованим новим текстом 

Статуту.  Управа розіслала копії зміненого Статуту всім членам Товариства.  Управа також 

повідомила про зміну Статуту в часописі „Свобода”. 

 

Причина зміни Статуту була потреба певних змін і доповнень до Статуту, щоб він більше 

відповідав потребам НТШ-А в сучасних, дещо змінених, обставинах (наприклад, узгодження з 

певними юридичними вимогами, вплив інфляції на фінансові уповноваження Управи).  Різні 

члени теперішньої і попередньої Управи, та деякі інші члени Товариства, запропонували зміни.   

 

Ці пропозиції були передані голові Статутової Комісії, якому Управа дала завдання відповідно 

змінити текст Статуту.  Потім Управа відбула збори присвячені обговоренню зміненого тексту 

Статуту.  Версію Статуту прийняту на цих зборах було представлено на Надзвичайних 

Загальних Зборах 15 травня 2010 р. 

 

Новий Статут вніс декілька дуже важливих змін.  Згадаємо тут три найважливіші. 

 

1. Статут зреформував виборчий  процес, зробивши його більше прозорим і 

демократичним:   

 

>  Відтепер Номінаційна Комісія, яку назначують Річні Звітні Збори один рік перед 

Загальними Зборами, підшукує кандидатів до керівних органів Товариства.  Інші члени 

Товариства з правом голосу можуть протягом року  зголосити свою листу кандидатів до 

Номінаційної Комісії.  Цей номінаційний процес кінчиться один місяць перед 

Загальними Зборами та тоді Номінаційна Комісія опубліковує листи кандидатів, так щоб 

усі члени з правом голосу мали час ознайомитися з кандидатами. 

 

>  Член Товариства з правом голосу, який не може особисто прибути на Загальні Збори, 

може прислати свій голос на обрання Президента і членів Управи на письмі.  

 

2. Статут вніс титул „Президент” замість „Голова” НТШ-А.  Це згідно з юридичними 

 вимогами.  Це також згідно з тим, що НТШ-А є тепер Крайова організація, хоч 

вона є зобов’язана дотримуватися основних постанов про організацію наукової праці або 

завдання, які є спільні всім у світі Науковим Товариствам ім. Шевченка. 

 

3. Статут нормалізував становище Наукових Секцій.  Відтепер Наукові Секції        НТШ-А є 

Крайові, не Міжнародні.  Вони підлягають Науковому Секретареві, який координує їх 

роботу.   

 

Також процес творення нової Секції змінився.  Нову Секцію затверджують Загальні 

Збори на підставі пропозицій Управи. 
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Звіт Галини Гринь,  

Голови Комісії Осередків 

за період від 16-го травня 2009 р. до 19-го травня 2012 р. 
 

 
1. На початку каденції в Америці працювали чотири осередки НТШ: в Дітройті, Філядельфії, 

Чикаґо, і Вашінґтоні; чекали відновлення Осередки Пітсбурґу і Клівлендy. Явним вийнятком 

було місто Бостон, в якому знаходиться понад 20 вищих щкіл; мала, але активна українська 

громада; а також Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ). Тому 

голова комісії, у консультації з членами управи Григорієм Грабовичем і Аскольдом 

Мельничуком, а також із членом Комісії Осередків і новообраним головою Американської 

Асоціяції українських студій (AAUS) Віталієм Чернецьким, поставила собі за мету створити 

такий Осередок у Бостоні/Кембріджі. 

 
2. Попереднє обговорення наших замірів відбулося 13 листопада 2009 на зустрічі-прийнятті під час 

конференції Американської асоціяції славістів (АААSS), яке спонсорувала крайова Управа НТШ 

разом з УНІГУ. Плянувалося взяти за ядро членства осередку аспірантів різних місцевих 

докторських програм з україністики і, для початку, організувати серію зустрічей-семінарів в  

одному з коледжів Гарвардського універститету. Члени Осередку мали би можливість 

представити свої досліди в неофіційному оточенні, а до дискусії запрошувати наукових 

дослідників з України, які стажуються в УНІГУ і в місцевих вищих школах. Така концепція 

повинна забезпечити, з одного боку, приплив нових молодих сил до організації, а з другого, 

дозволити затримати вузько-професійний рівень наших дискусій. На думку організаторів, такe 

інтенсивне зосередження наших сил сприятиме розвитку саме українознавчих дисциплін. 

 
3. Новостворений осередок у Бостоні офіційно зареєстровано у 2010, коли вибрано тимчасову 

управу (Галина Гринь, Григорій Грабович, Сергій Плохій, Любомир Гайда). З того часу було 

організовано серію зустрічей з ширшою громадою, між ними літературні читання поета 

Ростислава Мельникова, письменника Володимира Діброви, драматурга Ірени Коваль, а також 

перекладацький семінар поезії Рільке в перекладах Богдана Кравцева, Миколи Бажана, та ін., 

який провів Григорій Грабович. Відбулися два симпозіюми присвячені житті і творчості Тараса 

Шевченка (в березні 2011 і 2012 рр.) у співспонсорстві з УНІГУ. До НТШ з Бостонського 

Осередку вписалося 11 нових членів (офіційно прийняті на засіданні головної управи НТШ у 

вересні 2010). На сьогднішній день членство осередку нараховує приблизно 20 людей. В цьому 

році вийдуть друком монографії наших членів у видавництвах Cambridge University Press, 

University of Toronto Press, та інших. 

 
4. Голова комісії Осередків висилала листи до діючих Осередків, щоб нав'язати контакт і 

повідомити їх про готовість комісії на співпрацю. Просила передавати нову інформацію про 

Осередки (перевибори, приблизна кількість членів, окремі імпрези, і т.д.) для загального обліку і 

поміщення в Бюлетені НТШ. Контактування з членами існуючих осередків виявилo побажання з 

їхньої сторони до Управи НТШ, щоб заходи Осередків були описані в наших Бюлетенях до тої 

самої міри, що iмпрези, які відбувaються в Нью-Йорку. Зокрема отримувала звіти про діяльність 

Осередку у Вашінґтоні. Також проводила переговори з Адріяною Гельбіґ про можливості 

відновлення осередку НТШ у Пітсбурґу. Передбачається, що Осередок буде відновлений 

наступного року. 

 
5. Допомaгaла з написанням гасла про Бостонський Осередок для світової енциклопедії НТШ, яка 

підготовляється у Львові. Листувалася неодноразово з Юрієм Ковалевим у Львові в цій справі. 

 
6. Брала участь у річних з'їздах aмериканської aсоціяції славістів (АSEEES, колишня AAASS) у 

Бостоні, Лос Анджелесі, і Вашінґтоні, а також у Світовому з'їзді славістів у Стокгольмі (2010). 
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Окрім власних виступів, відвідувала сесії, спонсоровані НТШ, а зокрема спільні зустрічі НТШ і 

Американскої асоціяції українських студій (ААUS), де обговорювались можливі акції у зв'язку 

закриттям/видворенням музеїв з території Києво-Печерської Лаври. 
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ЗВІТ 

Комісії Преси 
Василь Лопух - Голова,  

Члени -Василь Махно, Сергій Панько. 

 

Загальна кількість публікацій у пресі: 

Публікації Пресової групи НТШ-А в українській пресі – 194; 

англійською мовою - 20 

Колонка НТШ-А в газеті СВОБОДА - 8 

Інтернет-публікації - 78 

Публікації про діяльність НТШ-А (інші автори та організації)- 7 

англійською мовою - 1 

Теле- і радіоінтерв’ю - 2 

 

Інформативні матеріяли НТШ-А:  

Бюлетені  - 6 

Брошюри про НТШ-А (укр. та англ.);  

Каталог книжок;  

Каталог картин з колекції НТШ-А.  

Адресар членів НТШ-А; 

 

 

Пресова Група підготувала про події в НТШ ряд публікацій, які опубліковані в українських газетах та в Інтернеті. Окрім 

репортажів надруковано кілька авторських статтей. Великі труднощі є з підбором статтей для Колонки НТШ, яку ми ведемо в 

газеті СВОБОДА упродовж останніх 12 років. Членів НТШ-А, які можуть написати науково-популярну статтю для читачів 

СВОБОДИ не так багато і практично кожен, хто міг це зробити вже писали, а дехто навіть кілька разів. Частіше ми звертаємося з 

проханням до доповідачів, які виступають в НТШ-А, але тексти їхніх доповідей часами є значно об’ємнішими, аніж формат 

Колонки, а часом доповіді, є у вигляді презентацій і це ніяк не надається для друку в газеті. Дехто відгукується на наше 

прохання і спеціяльно пише тексти для Колонки, але це буває не так часто. З цієї причини впродовж останіх 2 років ми все рідше 

маємо публікації в рубриці «Колонка НТШ-А» 

Проте, репортажі про події в НТШ-А ми друкуємо реґулярно в різних українських газетах, головним чином в газеті 

СВОБОДА, а з жовтня 2010 року в «Новій газеті». Слід відзначити, що більшість репоражів написав Сергій Панько, за що йому 

складаємо подяку. 

Також опубліковано ряд статтей українською та англійською мовами про дослідження української діяспори в США, які 

ведуться в рамках Центру Демографічних Досліджень під керівництвом Олега Воловини. 

 

СВОБОДА: 

Травень 2009: 

 Конференція на пошану 70-річчя Карпатської України. 22 травня 2009. №21 (Сергій Панько) 

 Презентація першої книжки американського тому ЕУД. 22 травня 2009. №21 (Лука Костелина) 

 Доповідь про український образ світу. 22 травня 2009. №21 (Пресова група) 

 Перший том ЕУД – успішний початок великої справи. 29 травня 2009, №22. (Сергій Панько) 

 Україна на культурній карті Европи. 29 травня 2009, №22. (Пресова група) 

 Презентація першої книжки американського тому ЕУД. 22 травня 2009. №21. (Лука Костелина) 

Червень 2009: 

 Д-ра Ореста Поповича переобрано головою НТШ-А. 5 червня 2009, №23.(Пресова група) 

 Збори НТШ-А внесли зміни до Статуту Наукового Товариства ім. Шевченка. 11 червня 2009, (Пресова група) 

Липень 2009: 

 Д-р Андрій Храпливий відзначений за винаходи у волоконній оптиці. 31 липня 2009, (Математично-фізично-

технічна секція НТШ-А) 

Вересень 2009: 

 Створено Центр вивчення української діяспори в США. 4 вересня 2009. №36 (Олег Воловина, Василь Лопух). 
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 Загальні збори членів Дітройтського відділу НТШ-А. 4 вересня 2009, №36. (Любомир Яхницький) 

 НТШ-А розпочало новий академічний сезон. 25 вересня 2009, №39 (Пресова група) 

Жовтень 2009: 

 Проф. Сергій Вакуленко – гість Наукового Товариства ім. Шевченка. 30 жовтня 2009, № 44. (Сергій Панько) 

 «В Ню-Йорку презентовано нове видання про Голодомор». Левко Хмельковський, 16 жовтня 2009, №42 

«Новини з Наукового Товариства ім. Шевченка»: 23 жовтня 2009, №43 

 Про поета, який не міг не повернутися 

 Круглий стіл – про гетьмана Івана Мазепу 

 До 350-річчя Битви під Конотопом 

Листопад 2009: 

 ПОДЯКА НАШИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ. 13 листопада 2009. № 46 

 Нью-Йоркські вірші Василя Махна. 13 листопада 2009, №46 (Пресова група НТШ-А) 

«Новини з Наукового Товариства ім. Шевченка»:  

 Цікаво і важливо про музеї в Україні. (Пресова група) 

 Нове видання – про модерну українську драму. 6 листопада 2009 №45 (Василь Лопух) 

 Щедрий дар Фундації «Спадщина для ЕУД». 13 листопада 2009 №46. (Надія Заяць) 

Грудень 2009: 

 Нові книжки д-ра Л. Онишкевич – важлива подія. 25 грудня 2009. №52 (Марта Тарнавська) 

 До «Альманаху» подано реклямне повідомлення про нове видання, спонзороване НТШ-А: Contemporary Ukraine 

on the Cultural Map of Europe. Edited by Larissa Zaleska Onyshkevych and Maria G. Rewakowicz./ M.E.Sharpe 

Armonk, New York, London, England. 471pp. 

 

2010 

Лютий 2010: 

 Доповіді в Науковому Товаристві ім. Шевченка: Володимира Мезенцева про Батурин і Оксани Ашер – 

Презентація збірки поезій. 26 лютого 2010 р. №9 (Сергій Панько) 

Березень 2010: 

 «Міністер освіти мав би бути еталоном» Звернення НТШ-А до української наукової громадськости. 26 березня 

2010 (Орест Попович і Григорій Грабович) 

 Статистичні дані про українців у США – доступні для усіх. Олег Воловина, Василь Лопух. 26 березня 2010, №26 

Травень 2010: 

 Тема розмови: Україна після виборів. 7 травня 2010, № 19 (Пресова група) 

Липень 2010: 

 Наукове Товариство ім. Шевченка – на ІІІ Міжнародному конґресі. Василь Лопух. 30 липня 2010, №31 (про 

виступи з доповідями В.Лопуха і О.Воловини під час роботи Конґресу і про участь В.Лопуха в Міжнародному 

Круглому Столі, який відбувся в Києві в Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України) 

Вересень 2010: 

 НТШ-А на Всесвітньому конґресі у Стокгольмі. 3 вересня 2010, №36 (Пресова група). 

 Тема доповіді в НТШ – культура сучасної України. 3 вересня 2010, № 36. Ніна Васильченко (Осередок в 

Дітройті) 

 Україна і діяспора в добу ґльобалізації. 9 вересня 2010, №39 (Пресова група). 

Жовтень 2010 

 Кіно і капеля О. Кошиця були теми доповідей в НТШ. 8 жовтня 2010, №41 (Пресова група). 

«Новини з Наукового Товариства ім. Шевченка»: 23 жовтня 2009, №43 

 Теми історичні, теми актуальні (про доповідь Олександра Дяченка) 

Листопад 2010 

 Дослідження українців Нью-Йорку – Нью-Джерзі. 24 листопада 2010, № 48 (Пресова група). 

 ПОДЯКА НАШИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ. 13 листопада 2010. № 46 

 ПОДЯКА НАШИМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ для НТШ в Україні. 13 листопада 2010. № 46 

Грудень 2010 

 Д-р Міхаель Мозер про мову у міжвоєнному Підкарпатті. 3 грудня 2010 №49 (Пресова група)  

 Презентація альманаху (про презентацію Альманаху Станиславівщини) 10 грудня 2010, №50 (Пресова група) 

 

2011 



 

56 

 

«Новини з Наукового Товариства ім. Шевченка»: 

Мовна політика в Україні: дія влади: думки громадян (про доповідь Володимира Кулика) 

Березень 2011: 

 «Літопис УПА» - про український визвольний рух. 4 березня 2011. №9 

 Визначені лавреати Фонду ім. Лесі і Петра Ковалевих. Василь Махно. 11 березня 2011, №10 (про відзначення 

нагородами членів НТШ-А д-р Ларису Онишкевич і Оксану Луцишину) 

 Шевченківські свята відбулися в Америці і Україні. 25 березня 2011. №12. (Пресова група) (про Шевченківську 

конференція в НТШ-А) 

 Травень 2011:  

 До Ювілейних Шевченківських святкувань: науковий симпозіюм у Фрібурзі. Травень 2011. 

Червень 2011:  

 Українська поезія в перекладах. Дві цікаві доповіді про Україну. 10 червня 2011, №23 

Вересень 2011: 

 Круглий стіл в НТШ-А: «20 років незалежности України», 30 вересня 2011, №39. 

Жовтень 2011:  

 Презентовано нову книжку історика Тараса Гунчака. 14 жовтня 2011, № 41. 

 В Ню-Йорку і Філядельфії відзначили 90 ліття УВУ. 21 жовтня 2011, №42 

Листопад 2011: 

 Кубанські козаки і їхні реліквії – тема доповіді в НТШ. 4 листопада 2011, №44 

 Подяка нашим жертводавцям 2010-2011. 18 листопада 2011, №46 

 

2012 

січень 

 В НТШ відбулася презентація поезії Василя Махна. 27 січня 2012, №4 

Квітень  

 Тридцять друга Шевченківська наукова конференція в НТШ-А. 13 квітня 2012, №15 

 Батурин не перестає хвилювати археологів. 27 квітня 2012, №17 

 

Колонка НТШ-А  

 Антологізація української літератури. Олена Галета, 9 жовтня 2009, №41 

 «Пам’ять про Голодомор 1932-1933 років в Україні» 

 Екологія музеної сфери: реалії і перспективи (досвід України і США). Ігор Пошивайло, Листопад. 

 «Нова хвиля» еміґрації до США: економічно-соціяльні аспекти. 14 травня 2010 №20. 

 Діяспора й Україна: взаємодія у добу ґльобалізації. Д-р Леонід Рудницький. 28 січня 2011, №4 

 Леся Українка – сьогоднішніми очима. Олена Галета. 18 лютого 2011, № 8 

 Євреї в українській літературі. Марта Тарнавська. 27 травня 2011. №21  

 Мовознавчі погляди Маркіяна Шашкевича (до 200-річчя від народження великого будителя Галицької України). 

Сергій Панько. 13 квітня 2012, №15 

 

THE UKRAINIAN WEEKLY: 

2009 

 Shevchenko Scientific Society re-elects President Orest Poрovych. May 31, 2009, #22 (NTSh Press Group) 

 BOOK NOTES: Activities of the Shevchenko Society, 2000-2008. May 31, 2009, #22 (NTSh Press Group) 

 Ukrainian-American scientist and collegue win prestigious Marconi Prize. July 26, 2009, #30 

 Vasyl Makhno’s Poetry Reading at the Shevchenko Society. July 12, 2009, #28 

 Selfreliance Foundation supports Encyclopedia of Ukrainian Diaspora. August 2, 2009 . (Nadia Zajac) 

 Shevchenko Society announces creation of research center on Ukrainians in U.S.. Oleh Wolowyna, Vasyl Lopukh 

September 6, 2009. #36. 

 Geographical dispersion of Ukrainians in the U.S.: 1990-2006. Oleh Wolowyna. October 25, 2009 #43 

 “Growth and decline of Ukrainians in metropolitan areas: 1990 – 2006”. Oleh Wolowyna. December 13. 2009 #50  

 

2010 

 “Educational  Achievement of Ukrainians in the United States, 2006”. By Oleh Wolowyna. January 3. 2010 #4 

 “Shevchenko Scientific Society offers postdoctoral fellowship for 2010-2011.” January 3, 2010 
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 “Detailed statistical information about U.S. Ukrainians at your fingertips”. By Oleh Wolowyna. March. 7, 2010. #10  

 Fourth Wave in US: Ukrainian Language’s Russification or Revitalization? By Oleh Wolowyna. June 27, 2010, #26. 

 Violinist Earns Doctorate in Music. (about Solomia Ivakhiv). By Vasyl Lopukh. Sep. 5, 2010, #36 

 Ukrainians in the N.Y. Metropolitan Area: Dynamics and Fourth Wave Settlement Part 1. By Oleh Wolowyna and Vasyl 

Lopukh. Sep. 5, 2010, #36 

 Ukrainians in the N.Y. Metropolitan Area: Dynamics and Fourth Wave Settlement Part 2. By Oleh Wolowyna and Vasyl 

Lopukh. Sep.12, 2010, #37 

 Ukrainians in the N.Y. Metropolitan Area: Dynamics and Fourth Wave Settlement Part 3. By Oleh Wolowyna and Vasyl 

Lopukh. Sep. 19, 2010, #38 

 Fourth Wave in US: Ukrainian language’s Russification or revitalization? By Oleh Wolowyna. June 27, 2010, #26. 

 Demographer Wolowyna visits UNA. By Roma Hadzewycz. Sep.19, 2010, #38 

 

НАРОДНА ВОЛЯ: 

 The Shevchenko Scientific Society in New York Announces the creation of a Research Center for the Study of the 

Ukrainian Diaspora in the United States. By Oleh Wolowyna and Vasyl Lopukh. #8. 31 серпня 2009 

 

АМЕРИКА: 

 Shevchenko Scientific Society holds General Meeting (re-elects president Dr. Orest Popovych.) May 30, 2009, #22 

 “Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe”. May 30, 2009, #22 

 Фундація «Самопоміч» жертвує довідничій праці ЕУД. Надія Заяць. 25 липня 2009. №30.  

 Наукове Товариство ім. Шевченка в Нью-Йорку проголошує створення Дослідницького Центру «Для вивчення 

української діяспори в ЗСА». Олег Воловина, Василь Лопух. 19 вересня 2009, №36 

 Вечір споминів про театр Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської. Микола Галів. 26 грудня 2010 р. №9 

 «Міністер освіти мав би бути еталоном» Звернення НТШ-А до української наукової громадськости. Орест 

Попович і Григорій Грабович. 3 квітня 2010. 

 Надзвичайні Загальні Збори НТШ-А внесли вагомі зміни до Статуту Товариства. (Пресова група).Червень 5, 2010. 

№23  

 Конференція в НТШ-А до 200-річчя о. Маркіяна Шашкевича. 31 грудня 2011, №51 

 Нові Археологічні знахідки батуриської експедиції проф. Володимира Мезенцева. 17 березня 2012, №11 

 

НАЦІОНАЛЬНА ТРИБУНА 

 Відбулися ХІХ Загальні збори НТШ-А. Голову  Товариства Ореста Поповича переобрано на наступний трирічний 

термін. 31 травня 2009. №21. 

 Наукове Товариство ім. Шевченка в Нью-Йорку проголошує створення Дослідницького Центру для вивчення 

української діяспори в США. Олег Воловина, Василь Лопух. 30 серпня 2009, №33. 

 

ЗАКОРДОННА ГАЗЕТА 

 «Нова хвиля» еміґрації до США: економічно-соціяльні аспекти. 1-15 травня 2010 р. №9 (339) (Василь Лопух) 

 Інтерв’ю З Василем Лопухом про роботу Центру Демографічних і Соціо-економічних Досліджень Українців у 

США. Липень 2010. 

 

НОВА ГАЗЕТА 

Друкує наші статті під рубрикою:  

НТШ Запрошує, пропонує, інформує 

2010 

14 жовтня 2010. №40 (97) 2010: 

• Три точки зору на діяспору. (Про доповідь Леоніда Рудницького) 

• Українське кіно: бракує художніх ідей. (Про доповідь Олександра Десятерика) 

• Історія капели Олександра Кошиця. (Про доповідь Василя Гречинського) 

• Наша афіша: анонс доповідей в НТШ-А. - 

11 листопада 2010. №44(97) 2010: 

• Станиславів і Станиславівщина. (про презентацію видання третього тому Альманаху Станиславівщини) 

• Трипілля: наука та кон’юнктура (про доповідь Олександра Дяченка) 

• Наша афіша: анонс доповідей в НТШ-А.  
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16 грудня 2010, №49: 

• Українці в Метрополії Нью-Йорк – Нью-Джерзі: хто ми, скільки нас? (Про доповідь О. Воловини і В. Лопуха) 

• Рекляма про розпродаж ЕУД т.1, к.1 (А-К) 

2011 

10 березня, 2011: №10: 

• Мовна політика України: дії влади, думки громадян. (Про доповідь Володимира Кулика) 

• Релігійна література та літературна мова. (Про доповідь Валерія Земи) 

• «Літопис УПА»: до першоджерел. (Про доповідь Петра Потічного) 

• Анонс наступних доповідей в НТШ. 

7 квітня 2011: №14 

• Поет слова, пензля і співу. 

• Фонд імені Ковалевих та літературні підсумки – 2010. 

2 червня 2011: №22 (Пресова група) 

• Тарас Шевченко і Швайцарія 

• Україна – як цивілізація 

• Українське слово по-англійськи 

• Мандрівка в линуле з Ярославою Ґеруляк 

22 вересня 2011: №37 

• Гарячі жнива на початку осені. 

27 жовтня 2011: №42 

• Кубанські козаки в Америці 

17 листопада 2011: №45 

• Місія УВУ залишається актуальною й сьогодні 

2012 

8 березня 2012: №10 

• Батуринський проєкт 

29 березня 2012: №13 

• Мужність і ніжність (про доповідь Оксани Кісь) 

• Від плану - до клану (про доповідь Юрія Мацієвського) 

• Русифікація в Україні: традиції та новації (про доповідь Юрія Шевчука) 

 

МІСТ 

 Центр для вивчення української діяспори. 27 серпня – 2 вересня 2009. №35. (Олег Воловина, Василь Лопух.) 

 

НОВИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ (Україна) 

 Наукове Товариство ім. Шевченка в Нью-Йорку проголошує створення Дослідницького Центру для вивчення 

української діяспори в США. Журнал Міністерства економіки України «Новий економіст України» №3, 2010. 

стр. 43 – укр. та анг. мовами (Олег Воловина, Василь Лопух) 

 

ІНТЕРНЕТ СТОРІНКА НТШ-А 

В розділі новини подано: 

 78 інтернет публікацій (статті, репоражі, презентації повідомлення) про суботні доповіді в НТШ-А з 

фотоілюстраціями. 

Окремо подано статті та інформації про створений Центр Демографічних Досліджень і додано «кнопку» на головній 

сторінці сайту до нової веб-сторінки. 

Поміщено електронну версію ЕУД т.1, Книга 1 (А-К) 

 

ПРЕСА ПРО НАС 

UKRAINIAN WEEKLY: 

 Community College of Rhode Island remember the Holodomor. (About Holodomor and activities of Prof. Cheryl 

Madden). May 31, 2009. #22. 

 Selfreliance Foundation supports Encyclopedia of Ukrainian Diaspora. By Nadia Zajac. August 2, 2009. 

AMERICA 
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 Львів стає центром єднання українців. Марія Климюк, (Репортаж про Конґрес у Львові, в якому є згадка про 

доповіді представників від НТШ-А: Олега Воловини і Василя Лопуха). 3 липня 2010. №27 

VOICE OF AMERICA 

 Д-р Орест Попович – дав інтерв’ю про діяльність НТШ-А. 2010 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РАДІОКАНАЛ в УКРАЇНІ 

 Лопух Василь - інтерв’ю про діяльність Центру Демографічних Досліджень. 

 

РІЗНЕ 

 Видано Бюлетенів НТШ-А: 

 27 (43) 2009, присвячений Загальним Зборам НТШ-А, 

 28 (44) 2010, присвячений історії НТШ в Америці. 

 29 (45) 2010, присвячений історичним змінам в Статутах НТШ і НТШ-А  

 30 (46) 2011 присвячений НТШ-А і Міжнароднім конференціям за участю НТШ-А 

 31 (47) 2011 присвячений працівникам НТШ-А 

 32 (48) 2011 присвячений ЕУД т.1, книга 2 (Л-Р) 

Виготовлено різдвяні картки у 2009 і 2011рр. 

У червні 2009 виготовлено адресар Членів Управи НТШ-А 

У квітні 2011 видано Каталог книжок. 

У травні 2011 видано АДРЕСАР членів НТШ-А 

Постійно ведеться фото- і відеохроніка подій в НТШ-А. 
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Звіт Голови Архівно-Бібліотечної Комісії 

Тетяни Кейс 

 
За період від 16 травня 2009 до 19 травня 2012 

 
 

1./ Склад Архівно-Бібліотечної комісії 

Володимир Василакій 

Дарія Дика 

Юрій Добчанський 

Мирослава Знаєнко 

Тетяна Кейс (голова) 

 

2./  Бібліотекою провадить  Світляна Андрушків ( працює 1-2 дні в тижні). Протягом півроку у 

2010   Світляна  не працювала в бібліотеці НТШ, тому я провадила і бібліотекою, і архівами. 

Світляна наразі працюватиме один день на тиждень і я попросила її зосередитися на бібліотеці, 

а я працюватиму з архівісткою Катериною Давиденко. 

Сергій Панько працює в бібліотеці на повну ставку.  Дякую С. Панькові за провадження 

бібліотекою в відсутності С. Андрушків. 

 3./Архівами провадить Катерина Шраґа -Давиденко (працює 2 дні в тижні).Їй допомагають 

асистенти Христина Махно і Остап Кінь і на добровільних засадах досвідчений бібліограф 

Наталія Соневицька. (всі по 1-2 дні на тиждень) 

Андрій Глушка оцифровує рідкісні матеріяли і працює в міру потреби. 

Висловлюю  подяку Колеґам із Управи, Членам Комітету,  Наталії Соневицькій і Каті 

Давиденко за співпрацю. 

4./  Започатковано роботу над мережною сторінкою для бібліотеки і архівів, де помістяться 

каталоги і архівні описи. 

5. Продовжується оцифровування рідкісних матеріялів. Пропоную, щоби Директори Секцій 

подавали рекомендації чи поради у виборі матеріялу на оцифрування. 

2/ Загально про Бібліотеку: 

Протягом звітного часу бібліотека працювала в повному обсязі. Крім штатних працівників, у 

справі каталогізування німецько- та польськомовної літератури на добровільних засадах і надалі 

бере участь досвідчений бібліограф Наталія Соневицька 

З посередницькою компанією «Бесаги» (м.Коломия) завершено процес оформлення передплати 

української періодики  в 2010 році. Рішенням сходин управи НТШ-А від 12.ХІІ.2009 року 

затверджено кошторис передплати періодичних видань з України (13 назв). 

Реґулярно відповідаємо на листи, електронну пошту, телефонічні запити, коли до нас 

звертаються за порадами та запитами науковці та дослідники з різних частин світу.  Одним з 
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таких дослідників науковців є д-р Вячеслав Брюховецький. Його лист подяки найкраще описує  

НТШ бібліотеку і архіви. Дозволю собі його зацитувати . 

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці 

м. Нью-Йорк, США 

Дорогі Колеги! 

Протягом двох десятків років я користуюся ресурсами бібліотеки Наукового 

Товариства ім. Шевченка в Нью-Йорку.  Можу сказати, що на моїх очах ця  

бібліотека модернізувалася, стала зручною в користуванні, розкрила й дедалі 

повніше й повніше розкриває свої багаті книжкові, журнальні і навіть газетні  

фонди. У вас є унікальні матеріали, яких не можна знайти в жодній іншій  

книгозбірні світу! Так, працюючи в останні роки над тритомником вибраних статей 

Віктора Петрова, а також над монографією про його багатогранну творчу діяльність,  

саме в бібліотеці  НТШ я знайшов багато з того, що, мені здавалося, вже втрачено  

назавжди. .. Дуже дякую за допомогу, за підтримку, за повсякчасну готовність  

сприяти моїм науковим пошукам. 

З повагою і найкращими побажаннями 

В ячеслав Брюховецький, 

Почесний президент НаУКМА 

3/ Загально про Архіви: 

 Налагоджено працю в архівах. Катя Давиденко, професійний архівіст, за короткий час зуміла 

поставити наш архів на дуже високий рівень. Архіви НТШ-А стають що раз більше 

популярними серед донорів, ми зуміли здобути їхнє довір’я  і тому щораз частіше  донори 

пропонують  саме нам свої архіви. 

 Для прикладу нашої репутації залучую лист подяки від донора Cathy Zadoretsky, внучки Петра 

Задорецького із 2-гої хвилі укр. іміграції.  
Catherine E. Zadoretzky 
149 Avenue A, Apt 4R 
New York, NY 10009 

  
April 30, 2012 
  
Ms. Kateryna Davydenko, Archivist 
Shevchenko Scientific Society 
63 Fourth Avenue 
New York, NY 10003-5200 
  
Dear Katia, 

 
In 1971, when I was a 21 year old student at NYU, I needed a place to live and decided to look for an 

apartment on the Lower East Side of Manhattan.  I was not unfamiliar with the neighborhood.  Indeed both my 
maternal and paternal grandparents emigrated from Ukraine and settled there at the beginning of the twentieth 
century, married and raised their children there.  Having spent many holidays with my grandparents while growing 
up and knowing many stories of their Ukrainian American lives in that neighborhood, I felt if ever there were a 
home away from home, the Lower East Side was it. 

So I strolled about the area where my parents had lived.  And I walked up to the first kindly looking, elderly 
gentleman who came my way, introduced myself, and asked if he knew where I might find an apartment in the 
neighborhood. 
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“Zadoretzky?” he asked.  “Did you know Peter Zadoretzky?” 
To which I responded that I did.  Peter Zadoretzky was my grandfather.   
“Peter Zadoretzky found me my first job in this country,” the gentleman then told me. “Go to the office of 

Joe Dyszko on East 9th Street and tell him that you are the friend of the cousin of the wife of Roman Pelekh, and ask 
him to help you to find an apartment .” 

And I did.  And I live in the apartment that Mr. Dyszko found me that day still.  
I was not surprised then that someone from the old neighborhood would know my grandfather.  Everything 

I had heard as a child about Ukrainians in that community had prepared me for it.  It was for love of those stories 
and those people that my sister and brother and I gave our family’s very precious memorabilia over to your care.  To 
tell the truth, we felt we were putting our hearts in your hands. 

And our experience working with NTSh archive staff has been wonderfully rewarding every step of the 
way.  Observing you as you labored in my brother’s basement in Annapolis and my Aunt Olha’s garage in Berlin, 
Maryland, white –gloved, carefully reviewing each item we set before you, we were assured of your archival expertise 
and passion for history. Driving the collection back to New York, listening to jazz, and making plans with you for 
the conservation of the collection, I had my first true glimpse of the technology required to prepare and maintain 
such an archive.  With every mile I was increasingly relieved that the boxes we had packed with art, books, carvings, 
ceramics, embroidery, radio transcripts and tapes, vintage records, fragile film, cherished photographs and personal 
letters would be respectfully and expertly conserved in the best place and made available for research.  The artfulness 
of the composition of scanned photographs that you prepared for Olha Rybak’s recent memorial luncheon at the 
Atlantic Hotel in Berlin, MD,  were breath-taking proof-positive of those expectations. 

As you might imagine, the recent announcement in the Taras Shevchenko Scientific Society of the 
establishment of an archive about the family of Peter Zadoretzky is a dream come true for us.  We are hopeful, now, 
that the unique stories of their lives, the versatility and creativity with which they survived as a vulnerable population, 
of their love and celebration of their culture, as well as their contributions to both their Ukrainian and American 
communities will not be lost.  

  
Many thanks,  

  
Cathy Zadoretzky 
 

Звіт з роботи Бібліотеки  і звіт з роботи Архівів подано нижче. 
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З  В  І  Т 

Директора Бібліотеки НТШ-А  

Світляни Андрушків 

2009-2012 

 

1/за час від 16 травня 2009 до 15 травня 2010 року 
   

В цьому часі Бібліотека НТШ-А поповнилася такими новими надходженнями. Такі особи 

подарували бібліотеці 5 або більше томів: 

 

Соневицька, Наталія – 75 видань музичних нот, 12 книжок та рідкісний журнал «Українська 

музика», 1937-1938. Львів  (з бібліотеки дійсного члена НТШ-А Ігоря Соневицького, 

колишнього голови Музичної секції НТШ-А).  

 

Знаєнко, Мирослава – 20 книжок  

 

Максимець, Дарія (Чернівці) – 8 книжок 

 

Онишкевич, Лариса – 7 книжок + 14 чисел журналу «Україна» 

 

Український Вільний Університет (Мюнхен) – 7 книжок 

 

НТШ (Львів) – 6 книжок 

 

НТШ (осередок у Івано-Франківську) - 6 книжок 

 

 

1. У звітньому часі запроваджено на веб-сторінці НТШ-А   www.shevchenko.org  рубрику  

Books On Line, де поміщуються скановані книжки та періодики  (журнали). Дотепер там 

розміщено: 

 Історія Наукового Товариства ім. Шевченка. З нагоди 75-річчя його заснування 

1873-1948. Ню Йорк – Мюнхен, 1949. 51 ст. 

 Конотопська битва 1659 року: Збірка наукових праць. Київ, 1996.  

178 ст. 

Союз Визволення України. Вістник. Ч.1 (1914) -182 (1917). Відень. Ред. Микола 

Троцький.  

 Стара Україна: Часопис історії і культури. Рік 1, ч.1, 6, 7/8 (1924); рік 2, ч.1/2, 3/4, 

6 (1925). Львів, НТШ, Бібліотека і Музей. 

 

2. Продовжуємо книгообмін зі Слов’янською бібліотекою в Празі (головний бібліотекар – 

Даґмар Петішкова). 

 

3. Бібліотека НТШ-А бере активну участь у виставці «Ukraine-Sweden: at the Crossroads of 

History 17-18
th

 Centuries» в Українському Музеї в Нью Йорку, яку відкрито 23 квітня 

2010р.  Ми випозичили 44 книжки, а також обрамовану дарчу грамоту. Всі матеріяли 

пов’язані з ім’ям гетьмана Івана Мазепи. 

http://www.shevchenko.org/
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4. Через Шкільну Раду бібліотека вислала 90 книжок-дублетів до бібліотек України.  
 

5. Сергій Панько підготовив сторінку «Новини з Бібліотеки», яка появилася в «Бюлетені 

НТШ-А», ч.28, 2009р. 
 

6. Підготовлено дві виставки: 
 

 До 100-річчя від дня народження поета Богдана Ігоря Антонича (1909-1937) 

 Творчість Віктора Петрова (Домонтовича), 1894-1969, у контексті його доби 
 

 

Н а ш і    г о с т і 

   

 Восени бібліотеку відвідала Олена Башун, заступник директора Донецької обласної 

бібліотеки. 

 

 16 вересня 2009р. до бібліотеки завітала п'ятичленна делеґація представників Військово-

Морської Фльоти України на чолі з Головою «Асоціяції моряків-підводників ім. 

О.Маринеско» Е.Лившицем (Одеса), моряки брали участь у 46 Міжнародному Конґресі 

підводників у Сан Дієґо (10-15 вересня 2009р.), подарували нові видання на теми 

української фльоти;   

 

 25 листопада  2009р. бібліотеку відвідала делеґація Чернівецького обласного відділення 

Спілки письменників України на чолі з Дмитром Миронюком – автором книжок про 

життя й діяльність Симона Петлюри.  

                                                                                                                                  3 
 Бібліотеку відвідав Rob Davis, Librarian for Eurasian and East European         Studies at 

Columbia University.  Порівнював фонди нашої бібліотеки зі збіркою україністики, яка 

зберігається в Колюмбійському універсиитеті.  

 

Бібліотека затруднює:  п'ять днів на тиждень Сергія Панька,  

    два дні на тиждень – архівіста Катю Шраґу-Давиденко 

    (залучуємо окремий звіт з праці в архівах), 

    в міру потреби – Андрія Глушку (проєкт сканування). 

 

Складаємо подяку бібліотекареві-емеритові Наталці Соневицькій, яка працює на громадських 

засадах два дні на тиждень в бібліотеці НТШ-А. 

 

2/ за час від 16 травня 2010 до 21 травня 2011 року 

 
   

В цьому часі Бібліотека НТШ-А поповнилася новими надходженнями. Вичислюємо тільки тих 

осіб, які подарували бібліотеці 5 або більше томів: 
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Княжий дар зложила пані Тамара Гординська з Livingston, NJ, передавши до бібліотеки і архіву 

НТШ-А такі рідкісні видання з книжкової збірки св.п. д-ра Володимира Гординського, дійсного 

члена НТШ-А: 

 

  Шевченко, Тарас. Кобзарь. Санкт-Петербург, въ типографiи Е.Фишера. 1840. 114 с.    (Перше 

видання «Кобзаря»). 

 

 Русалка Дністровая. Ruthenische Volks Lieder. У Будимі, Письмом Корол. Всеучилища 

Пештанского. 1837. 155 ст. 

 

 Sowiński, Leonard, 1831-1887. Taras Szewczenko:  z dołączeniem przekładu "Hajdamaków" 

/ studium przez Leonarda Sowińskiego. Wilno, M.Gałkowski, 1861. viii, 127p. 

 

Рідкісну книгу подарувала Наталя Соневицька: 

 

 Антольогія руська. Збірник найзнаменитших творів руських поетів. Львів, Виданє 

Товариства Академічного «Дружний Лихвяр», 1881. 192+4 ст.  

 
Онишкевич, Лариса (Lawrenceville, NJ) – 1592 назв одиниць книжок, журналів, шкільних підручників, 

краєзнавчих брошур, карт тощо.  

 

Ричок, Роман  (Maplewood, NJ)  -  150 книжок 

 

Кизик, І. (Нью Йорк) – 68 книжок 

 

Сумик, С. (Нью Йорк) – 21 книжка 

 

З архіву Левка Майстренка надійшли до бібліотеки 15 книжок, решта прийдуть пізніше.  

 

Плекан, Юрій (Коломия) – 12 книжок 

 

Особлива подяка Любомирові Онишкевичеві за подаровану збірку книг (9 томів) про вклад 

українських вчених в розбудову космічних кораблів та ракетної техніки (Кибальчич, Кондратюк, 

Королев).   

 

Федорук, Олесь (НАН України, Київ) – 8 книжок 

 

Брюховецький, В’ячеслав (Київ) – 8 книжок 

 

НТШ. Донецьке відділення (голова - В.Білецький) – 7 книжок 

 

Рицар, Богдан (Львів) -  7 книг з ділянки української наукової термінології 

 

Старовойтенко, Інна (Київ)  -  6 книг 
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Франко, Рома (Вінніпеґ, Канада)  -  6 томів перекладів української літератури на англійську мову 

видавництва Language Lantern Publications 

 

Боряк, Геннадій (Київ) – Енциклопедія історії України, Київ, Наукова думка, 2003-2009, т. 1-6 

 

  

******* 

 

1. На третьому поверсі підготовлено 2 книжкові виставки: 

 «Українці в світі» і  

 «Виставка українських словників 1596-2010». 

 

2. Була присутня на 17-му Форумі видавців у Львові (16-19 вересня 2010), де закупила для 

бібліотеки 38 книжок.    

 

3. Опрацювала доповідь про реґіональні збірники, які видавало Наукове Товариство ім. 

Шевченка в США в серії «Український архів», та виголосила  цю доповідь 10 жовтня 2010р. в 

часі презентації останнього тому цієї серії:  «Альманаха Станиславівської землі», том 3, Нью-

Йорк – Київ – Івано-Франківськ, 2009 як одну із серійних доповідей, які відбуваються в НТШ-

А 

 

4. Вислано в Україну через Шкільну Раду 80 книжок-дублетів. 

 

5. Взяла участь у Першому з’їзді бібліотекарів Західньої України, який відбувся в Університеті 

ім. Івана Франка у Львові 16 вересня 2010 року.   

 

6. Підготовлено сторінки „Новини з бібліотеки”, які появилися в таких числах Бюлетеня 

НТШ-А: ч.29,2010; ч.30,2010 
 

 

Сергій Панько, працівник бібліотеки, крім своїх поточних бібліотечних обов’язків,  

1) у міру потреби працює з архівами, 

2) як член  Пресової групи НТШ-А готує і надсилає до української преси тексти репортажів 

про суботні імпрези в Товаристві, 

3) напередодні свят та річних зборів НТШ-А приєднується до роботи канцелярії у 

підготовці пошти та супровідної документації,   

4) у цьому часі готував і подав до друку книжкові анотації для каталогу видань «Shevchenko 

Scientific Society Catalog of Books For Sale» (New York, 2011, 42p.), призначених для 

продажу на сайті НТШ-А, 

5) під час конференцій ASN у Колюмбійському університеті забезпечує проведення 

книжкових виставок українських видань, включно із виданнями НТШ-А та видавництва 

«Критика»,    

6) підготував до каталогу дані стосовно технічних вимірів мистецьких картин, які 

зберігаються в будинку НТШ-А і призначені для авкціону, 

1) на доручення Президента НТШ-А  

a. вивчав доповнену та перероблену електронну версію рукопису бібліографічного 

покажчика з питань Голодомору, представленого через  Cheryl Madden (Providence 

College,  Rhode Island)  та підготовив на цю працю внутрішню рецензію; 
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b. перевів інвентаризацію українських термінологічних словників у  бібліотеці 

НТШ-А (з фонду Михайла Пежанського), частину з яких  

c. (12 одиниць зберігання) підготував для оцифрування. 

2) написав реценію на книжку Ярослава Розумного «Батьківщина в поезії   Яра Славутича» 

(Київ, Видавництво «Києво-Могилянська Академія», 2009. 179с.) і передав до редакції 

квартальника «Ukrainian Quarterly». 

 
Андрій Глушка сканує рідкісні книги і документи, які знаходяться в аварійному стані. Приходить 

два-три рази на місяць. Ці матеріяли виставляємо на веб-сторінці НТШ-А у рубриці «Periodicals and 

Books Online». У цей спосіб ці рідкісні матеріяли з нашої бібліотеки є доступні всім бажаючим через 

Інтернет. Серед іншого там поміщено 12 унікальних словників з 1920-х років, оцифрованням яких 

займався Голова Комп’ютерної Комісії Володимир Василакій.  

Над цією рубрикою ще треба попрацювати, щоб поставити її на належному професійному та 

естетичному рівні.      

 

    

******* 

Н а ш і   г о с т і 

 

           В цьому часі бібліотеку відвідали: 

 

 Юрій Легун, директор Державного архіву Вінницької области,  

 Геннадій Боряк та Олександер Реєнт, дослідники-історики  (НАНУ, Інститут Історії 

України),  

 В’ячеслав Брюховецький (Почесний президент Національного університету «Києво-

Могилянська Академія») 

 Даґмар Петішкова, біблітекар  (Слов’янська бібліотека, Прага) та ін. 

 

 
******* 

 

Відповідаємо на запити, які приходять телефонічно, видаємо довідки електронною поштою 

різним дослідникам. Останнього часу такі запити надходили з Берліну (Німеччина), Варшавського 

університету  та Університету міста Лодзь (Польща), Сіднея (Австралія), Праги (Чехія),  стейту 

Geоrgia (USA), міст Вінниці, Львова, Луганська, Києва (Україна).  

 

 

Г о с п о д а р с ь к і    с п р а в и 

1. Через фірму  Gaylord  замовлено спеціяльні футляри (clamshell) для зберігання трьох 

дуже рідкісних книг. 

2. У малій кімнаті бібліотечного приміщення затікав дах, і частина довідкового фонду 

(приблизно 30 книжок) замокла. Цю справу частинно розв’язано, книжки приходилося 

сушити,  але стеля на цім місці не замінена свіжою плиткою і є дальше відкрита.  

3. Вікна у бібліотеці, які звернуті на вулицю: перетікають, як є більший дощ. 
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3/ за час від 22 травня 2011 до 19 травня 2012 року 

 
 У цьому часі Бібліотека НТШ-А поповнилася новими надходженнями. Вичислюємо 

тільки тих осіб, які подарували бібліотеці 3 або більше томів, яких ми дотепер у наших фондах 

не мали: 
 

Саламаха, Ярослава, Нью Джерсі:   60 томів 

Онишкевич, Лариса, Меріленд: 27 томів 

Галів, Микола: 13 томів 

Соневицька, Наталка, Нью Йорк:   7 томів 

Іванусів, Вертипорох Божена і Олег, Торонто, Канада:   9 томів 

Брюховецький, В’ячеслав, Київ:  4 томи 

Вовк, Віра: 3 томи 

Хархун, Валентина, Ніжин, Україна:   3 томи 

Шуль, Андрій, Нью Йорк: 3 томи 

Злупко, Степан, Львів, Україна:  3 томи 

Гомзяк, І., Львів: 3 томи 

 

Наші дублети передаємо до висилки в Україну через Шкільну Раду УККА, на цей час передали 

11 пачок (п’ятсот  книжок і періодики). Деякі дублети також передаємо до Києво-Могилянської 

академії.  

 

 З нагоди 200-річчя від дня народження о. Маркіяна Шашкевича розгорнуто виставку 

творів, а також видань творів про його діяльність. Виставлено рідкісний ориґінальний 

примірник книжки «Русалка Дністровая», що вийшла в Буді в 1837 році.  

 Підготовлено виставку в пам’ять 65-ї річниці примусового виселення українського 

населення з прадідних українських земель – Акція «WІSŁA-1947» 

 Підготовано до Бюлетеня НТШ-А, ч.47, 2011р. с.33-34 та ч.48, 2011р.,с.36-37 рубрику 

«Новини з Бібліотеки». Також до ч.47 підготовлено докладніші матеріяли про роботу 

працівників Бібліотеки.   

 Підготовлено обширну бібліографічну довідку про шевченківську колекцію книг та 

друкованих матеріялів, а також про архіви в посіданні Наукового Товариства ім. 

Шевченка в Америці. Згадану інформацію використано в інтерв’ю Президента НТШ-А 

Ореста Поповича часописові «Нова газета» (м. Нью Йорк), де воно було поміщено 15 

вересня 2011р. (редактор В.Лабунський).  

 Світляна Андрушків та Василь Лопух, як представники НТШ-А, взяли участь у 

конференції українських музеїв, архівів та бібліотек (16-18 вересня 2011р. в Клівленді, 

Огайо). Участь брали представники українських установ з Чикаґо, Вашіґтону, Дітройту, 

Нью-Йорку, Стемфорду і Рочестеру. На конференції обговорювались можливості 

співпраці та здобуття фондів з урядових джерел на цю корисну культурну працю для 

етнічних меншин США. 

 Працівники бібліотеки активно долучалися до пошуку знімок та дотичних інформацій 

для гасел другого тому «Енциклопедії Української Діяспори».  

 18 квітня 2012р. у супроводі віце-консула Генерального Консульства України у Нью 

Йорку Богдана Мовчана бібліотеку відвідали і знайомилися з нашими фондами 
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представники Посольства України у Вашінґтоні: перший секретар Посольства – Ореста 

Старак та прес-аташе Тетяна Шальківська.  

 У зв’язку з перебуванням у науковому відрядженні в США д-ра В’ячеслава 

Брюховецького, почесного президента Національного Університету «Києво-Могилянська 

Академія» (м.Київ), у бібліотеці здійснювалися пошуки рідкісних видань та періодик, що 

стосувалися тем досліджень д-ра Брюховецького. Окремі матеріяли Сергій Панько 

сканував і надсилав йому електронною поштою впродовж попередніх двох років. 

 

Господарські справи 

 В цьому часі заведено нову електронну бібліотечну адресу  library@shevchenko.org, яка 

справно функціонує.  

 Заходами адміністрації літом 2011 року встановлено нове і дуже потрібне освітлення в 

бібліотеці на 4 поверсі. 

 Одночасно в квітні 2012р. заведено нове освітлення  у книгосховищі та архівах у пивниці 

на основі ґранту на ту ціль від міського нью-йоркського уряду . 

 

До зроблення:   

 З огляду на дощі у бібліотеці підгнило та потріскало дерев'яне підвіконня на трьох 

вікнах;  здалося би їх направити та пофарбувати. 

 Частина стелі в малій кімнаті в бібліотеці залишається не до кінця закритою – 

обов'язково треба це місце залагодити.  

    

Сергій Панько на конференції до 200-річчя о.Маркіяна Шашкевича виступив з доповіддю на 

тему «Мовознавчі погляди Маркіяна Шашкевича», текст якої друкувався в періодичних 

виданнях, у т.ч. під рубрикою «Колонка НТШ-А» . 

 

Світляна Андрушків, Директор бібліотеки 

Тетяна Кейс, Голова Архівно-Бібліотечного  комітету 

  

mailto:library@shevchenko.org
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ЗВІТ РОБОТИ АРХІВУ ЗА  ПЕРІОД  2009-2012 років 

(звітує архівіст Катерина Давиденко-Шраґа) 

У звітний період роботи йшли у декількох напрямках:  

 І. Розвиток архівної колекції:  2009-2010 

Триває постійна робота з потенціяльними донорами архівних матеріялів.  

На базі отриманих  матеріалів готуються публікації у  “Бюлетені“. Також, 

рукопис О.Кравченюка “Листування В.Яґіча з українськими вченими“ було 

запропоновано Видавничій комісії для друку, комісія пропозицію затвердила.  

Вважаю необхідним підкреслити важливість і вартість архівів, які отримує НТШ, а також 

тенденцію передачі ориґіналів, а не копій. Серед надбаних архівів важко вилучити найцінніші, 

але не маючи змоги у форматі звіту зупинитися на кожному з них, обмежусь зауваженням, що 

такі матеріали, як рукописи творів В. Барки і А. Гарасевича, архів М. Величківського, 

професійні папери Мар’яни Рубчак могли б стати окрасою найавторитетніших архівів.   

  

  

 

Надходження (за часом надходження):  

КОЛЕКЦІЯ ОПИС РОЗМІР ДОНОР ПРИМІТКИ 

Osyp 

Kravcheniuk 

Papers 

Рукописи та машинописи 

робіт, листування, 

мікрофільми з архівними 

матеріялами, вирізки з 

періодичних видань, 

дослідницькі матеріяли 

10 

лінійних футі

в 

Осип Кравченюк   

Taras Hunczak 

Papers 

Лист В.Барки з додатками 

(5.VIII.1988). Ксерокопії 

матеріялів стосовно розстрілу 

польських офіцерів у Катині: 

лист Берії до Сталіна, 1940; 

лист Шелепіна до Хрущова, 

1959  

2 течки Тарас Гунчак   

Tadei Zales’kyi 

Memoir 

Спогади “Про Заліщики“  

і копія листа М.Грушевського

.  

      

Orest Popovych 

Papers 

Праці (надруковані  статті 

з хемії, україністики, про  

шахи, НТШ), бібліографія.  

1,5 лф Орест Попович Матеріяли 

продовжують

  надходити 



 

71 

 

Vasyl’  Barka 

Writings 

Рукописи творів 1 лф Роман Маць   

Myroshnychenko

-Kuzma Family 

Papers 

- Листування Л.Кузьми 

(листи В.Барки в тому числі),  

Галини Мирошниченко,; - 

фотографії; документи (часів 

перебування в Німеччині в 

тому числі); - книжки з 

автографами; - щоденники 

Л.Кузьми 

2 лф Мирослава 

Мирошниченко 

Матеріяли 

продовжують

  надходити 

Аndrii 

Harasevych 

Papers 

- Твори: рукописи поезій і 

прози- Листування: головним 

чином листи Б.Кравцева до 

батька А.Гарасевича- 

Друковані матеріяли: книжки 

сонетів і періодичні видання з 

публікаціями А.Гарасевича. 

1 лф   Роман Воронка   

“Slovo”: 

Ukrainian 

Writers 

Association 

Листування 0,5 лф Марта Тарнавська   

NTSh Archive: 

Larissa 

Onyshkevych 

papers 

- Папери Контрольноі  

Комісії, 2006-2009;  

- Президентські  папери, 

2000-2006.  

0,5 лф Лариса Онишкеви

ч 

  

NTSh Archive: 

Leonid 

Rudnyts’kyi 

Papers  

Листи та меморандуми, що 

стосуються діяльності 

Філологічної секції, 

Видавничої комісії, Світової 

Ради та діяльности професора 

Л.Рудницького на посаді 

Президента НТШ, Вченого 

секретаря та Президента 

Світової Ради, 1969-1998  

0,5 лф Леонід Рудницьки

й 

  

Larissa 

Onyshkevych 

Papers 

- Статті та виступи різних 

авторів про українську мову і 

історію. - Листи та 

автобіографія Оленки Ґердан-

Заклинської Letters and 

autobiography of Olenka 

Gerdan-Zaklyns’ka. 

0,5 лф Лариса Онишкеви

ч 

  

Bohdan 

Romanenchuk 

Papers (addition) 

Особисті документи  та 

фотодокументи, 1928-1955  

0,5 лф Леонід Рудницьки

й 

  

Mykhailo - Особисті документи, 1923, 0,5 лф Наталя   
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Sonevyts’kyi 

Papers 

1944. - Машинопис 

“Франкові переклади з 

античних літератур”  

Соневицька 

Vasyl’  Palidvor 

Papers 

- Спогади, 1983;  

- Листування, 1929-1979;  

- Особисті документи, 1939-

1979;  

- Фотографії, 1893-1974 

0,5 лф Наталя 

Соневицька 

  

Displaced 

Persons Camps: 

Bayreuth, 

Germany 

- Рукописний альбом, 1948-

1949.  

- Фотографії мешканців 

табору.  

- Особисті папери Ляриси і 

Наталлі Палідвор.  

- Друковані матеріали, 1948.  

- Ноти 

1,5 лф Наталя 

Соневицька 

  

Displaced 

Persons Camps: 

Bayreuth, 

Germany 

- Особисті документи 

Еустахія Бехметюка;  

- 15 шкільних зошитів  

0,5 лф Ірина Бехметюк-

Вербицька 

  

Baturyn Project 

Papers 

Статті, звіти, доповіді 

розкопок Батурина, 2009 

0,5 лф Володимир 

Мезенцев 

  

Bohdan 

Romanenchuk 

Papers (addition) 

Особисті документи  

і фотодокументи, 1928-1955 

  Леонід Рудницьки

й 

  

Mykola 

Velychkivs’kyi 

Papers 

Листування, праці, 

фотографії, документи, 

альбом 

1,5 лф Тарас Гунчак   

Mariana Rubchak 

Papers 

Професійне  листування, 

праці, матеріали стосовно 

професійної діяльности, 

біографічні  матеріяли, 

відбитки рідкісних видань 16-

19 сторіч 

6 лф Мар’яна Рубчак Очікуються  

подальші 

надходження 
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Розвиток архівної колекції за ЧЕРВЕНЬ 2010 – КВІТЕНЬ 2011 року 

  

Архів НТШ нараховує понад 250 особових фондів. 

Загальний обсяг становить понад 300 лінійних футів. 

За роки 2010-2011 до архіву НТШ надійшло 23 нові колекції загальним обсягом 132 лінійних 

футів (з них протягом останнього року: 8 нових колекцій і додатки до 8 вже існуючих фондів 

загальним обсягом 100 лінійних футів). 

  

1. Нові надходження 

Всі нові колекції перекладаються до архівних папок і коробок, підлягають попередньому огляду 

і сортуванню. На кожну складається попередній опис.  

  

КОЛЕКЦІЯ ОПИС РОЗМІР ДОНОР ПРИМІТКИ 

YARA Arts 

Group 

Files on plays, events 

(including texts, 

publicity, press, 

music); 

organizational 

records. Some 3rd 

part materials, 

(posters, videotape, 

etc.)  

4,5 lf  Virlana Tkacz We continue 

to receive 

materials in 

parts 

Wolodymyr 

Petryshyn 

CV and bibliography; 

reviews on his works; 

lecture 

announcement; 

clippings; 

photocopies of his 

articles 

2.5 1f  Wolodymyr 

Petryshyn 

  

Larissa 

Onyshkevych 

Papers (дійсний 

член НТШ) 

Correspondence, 

manuscripts, 

contracts, writings by 

various authors, 

collection of 

Ukrainian plays 

(published and 

unpublished), printed 

materials, research 

materials on 

Ukrainian authors and 

literature;  

  

14 lf Larissa 

Onyshkevych 

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

Tadei Zales’kyi Correspondence  1 lf Larissa 

Onyshkevych 

We continue 

to receive 

materials in 

parts 
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Orest Popovych 

Papers (дійсний 

член НТШ) 

-Photographs (NTSH 

events; chess 

tournaments; family)  

-English translations 

of Vasyl’ Makhno’s 

Ukrainian poetry 

-Clippings about 

chess successes; 

Publications about 

him as President of 

NTSh-A; articles 

about Ukrainian sport  

- Correspondence 

with Iurii Semenko 

(1997-2001) 

4.5 lf Orest Popovych We continue 

to receive 

materials in 

parts 

Kysilevs’kyi, 

Kost’ 

Personal and 

professional papers; 

photographs, letters, 

documents, printed 

materials.  

14 l.f. Oleksandra 

Kysilevs’ka- 

Tkacz  

  

Pryiateli Rukhu 

Pivnichnoho 

New Jersey 

Organizational Files, 

1990s-2000s 

(includes Barka, 

Smolii, etc materials)  

7 l.f.  Khrystyna 

Rychok-Vitier 

  

Mariana 

Rubchak Papers 

(дійсний член 

НТШ) 

Professional 

correspondence, 

writings (lectures, 

papers, articles, book 

reviews, etc.), 

materials related to 

editing, translation, 

and teaching 

activities, 

conferences, grants, 

printed materials; 

biographical materials 

(CVs, interviews, 

clippings).  

Photographs, personal 

documents. 

1 l.f.  Mariana 

Rubchak 

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

Vasyl’ Palidvor 

Papers 

Album-Address to 

Vasyl’ Palidvor from 

workers of YMCA in 

Bayreuth [1949] 

- Меmoirs, 1983;  

- Correspondence, 

1929-1979;  

- Personal 

0.5 lf Natalia 

Sonevytska 
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Documents, 1939-

1979;  

- Photographs, 1893-

1974 

Lev Maistrenko 

Papers 

Correspondence, 

photographs, 

documents, writings, 

audiotapes, 

videotapes,  books, 

drawings, 

memorabilia 

35 lf Nina 

Nalyvaiko-

Maistrenko 

  

Ivan Maistrenko 

Papers 

Correspondence, 

writings (memoirs, 

articles, audio scripts, 

etc), notebooks, 

diaries, photographs,   

address books, books 

8 lf Nina 

Nalyvaiko-

Maistrenko 

  

Zinovii 

Shtokalko 

Papers 

documents, 

photographs, 

audiotapes, mask 

5 lf Nina 

Nalyvaiko-

Maistrenko 

  

Mykola 

Velychkivs’kyi 

Papers 

International passport 

of Serhii 

Velychkivs'kyi, 1920; 

photograph of Serhii 

and Mykhailo 

Velychkivs'kyi 

  Taras Hunczak We continue 

to receive 

materials in 

parts 

Juchym 

Charczenko 

Memoirs, writings, 

correspondence, 

personal documents, 

photographs 

(including two 

photoalbums). 1930s-

1980s. 3 document 

boxes  

1.5 lf Stefa 

Charczenko 

  

Society of 

Ukrainian-

Jewish Relations 

Correspondence, 

publications, audio 

and video tapes, 

1990s 

  Stefa 

Charczenko 

  

Baturyn Project Materials related to 

excavation of Baturyn 

sponsored by NTSh, 

2010  

addition Volodymyr 

Mezentsev 

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

NTSh Archive Correspondence of 

2000 

0.5 lf Larissa 

Onyshkevych  

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

NTSh Archive Correspondence 1 folder Leonid 

Rudnyts’kyi 

We continue 

to receive 
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materials in 

parts 

          

 

Розвиток архівної колекції за ТРАВЕНЬ 2011 – КВІТЕНЬ 2012 року 

Нові надходження 

Протягом 2011-2012 року надійшло нових колекцій і додатків до вже існуючих фондів 

загальним обсягом 60 лінійних футів. 

 

1. Всі нові колекції підлягають попередньому огляду і сортуванню. На кожну 

складається попередній опис. Вся інформація щодо колекції вноситься до 

електронної бази даних. 

2. Опрацьовано такі фонди: Андрусів, Архимович, ДП (Ауґсбурґ), Гарасевич, 

Гриневич, Храпливий, Коленська, Попович (загалом - 18.5 lf). 

3. Описи складаються двома мовами – англійською та українською – і друкуються 

на сайті НТШ в Інтернеті. 

 

 

КОЛЕКЦІЯ ОПИС РОЗМІР ДОНОР ПРИМІТКИ  

Taras Hunczak 

(дійсний член 

НТШ) 

Research materials, 

correspondence, various 

materials 

1.5 lf Taras Hunczak We continue 

to receive 

materials in 

parts 

 

Orest Popovych 

Papers (дійсний 

член НТШ) 

1.  English translation of 

Vasyl’ Makhno’s poetry  

2.  Additions to the 

collections of articles  

3. Bibliography 

4. Correspondence with 

Hryhorii Rudnyts’kyi, 

1997-2009   

5. Personal Documents, 

1941-1949  

2.5 lf Orest Popovych We continue 

to receive 

materials in 

parts 

  

Larissa 

Onyshkevych 

Papers (дійсний 

член НТШ) 

Correspondence, 

manuscripts, contracts, 

writings by various 

authors, collection of 

ukrainian plays 

(published and 

unpublished), printed 

materials, research 

materials on Ukrainian 

authors and literature; 

photographs.  

  

4 lf. Larissa 

Onyshkevych 

Correspondence;  

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

 

Zadoretzky 

Family Papers 

Correspondence, 

radioscripts, photographs, 

personal documents, 

10 lf. Cathy, Halya, 

and Petro 

Zadoretzky; 
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books, audio records of 

Petro Zadoretzky and his 

family members, 

including Fenchynsky 

and Rybak family 

Mark Rybak,  

Lubov Kolens'ka 

Papers 

Correspondence, writings 

(manuscripts and 

printed), reviews 

(manuscripts and 

printed), photographs, 

periodicals 

4 lf. Liubov 

Kolens'ka  

   

Iaroslava and 

Ewhen 

Salamakha Papers 

UPA and Miscellaneous 

materials 

3 lf. Thaya 

Salamakha 

   

Pryiateli Rukhu 

Pivnichnoho New 

Jersey 

Organizational files 5 lf.  Khrystyna 

Rychok-Vitier 

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

 

Ukrains’kyi 

Muzychnyi 

Instytut 

Correspondence, 

institutional records 

1 lf. Thaya 

Salamakha 

Addition to 

the existing 

collection 

 

Ukrains’kyi 

Demokratychnyi 

Rukh  

Organizational records 3 lf. Thaya 

Salamakha 

   

Vasyl’ 

Pachovs’kyi 

Papers 

Published and 

unpubslished 

manuscripts, letters, 

diaries, photographs, 

personal documents 

25.5 lf      

Baturyn Project Materials related to 

excavation of Baturyn 

sponsored by NTSh  

0.5 lf. Volodymyr 

Mezentsev 

We continue 

to receive 

materials in 

parts 

 

           

ІІ.    Архівне діловодство та облік:   

1. Розроблено  і стверджено процедури і форми  прийняття архівів (з увагою до 

таких аспектів, як авторське право і власність). Всі нові надходження 

оформлюються з дотриманням усіх формальних і юридичних вимог.  

2. Завершено комплектацію “Справ фондів“ (“справа фонду“ – це історія архівної 

колекції, яка містить наявну інформацію про неї: походження, придбання, 

користування, тощо).  

3. Облік роботи архіву ведеться у двох форматах: паперовому і комп’ютерному. .  

4. Встановлена архівна електрона база даних Archivist Tool Kit. 

5. Налагоджено процедуру замовлення канцелярських товарів архівної якости, 

необхідних при опрацьовуванні архівів 

6. Завершено пересування архівних матеріялів з металевих шаф до архівних коробок. 
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7. Закуплено специфічні шафи для збереження карт і плакатів 

ІІІ Збереження матеріялів: Консервація і презервація 

1.Укладено контракт з компанією BMS CAT на роботи з очищення матеріялів, 

пошкоджених грибком.  В 2010 р було, оброблено 4,5 ft
3
 рукописів, в 2011 приблизно 25 

лінійних футів а в 2012  приблизно 25 лінійних футів року матеріялів було очищено від 

грибка. 

2. Завершено обладнання фондосховища апаратурою кліматичного контролю. 

  Температура і вологість зараз відповідають нормам, встановленим для архівних 

і книжкових сховищ. 

 

3. Консерваційні і презерваційні заходи приймаються до всіх матеріялів, які 

вимагають цього. Серед заходів: перекладання паперів і світлин у спеціяльні 

архівні прозорі вкладки, копіювання на безкислотний папір, випрямлення 

скручених паперів і світлин. 

4. Всі нові колекції перекладаються до архівних папок і коробок. 

ІV. Опрацювання фондів: 

1. Триває постійний потік бібліографічних запитань, що надходять, головним 

чином, з України, але також з Німеччини, Австралії, США, тощо. 

 

2. Афіліяція дослідників, що звертаються до нас включає: Інститут історії України 

НАН України, Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, Association 

for the Study of Nationalities, Biblioteka Zakerzonnia, Інститут української 

археографії та джерелознавства НАН України. Також надходять запити від 

авторів, вільних дослідників і приватних зацікавлених осіб (більшістю з 

питань генеалогії). Протягом останнього року з архівами тісно працювали троє 

фулбрайтівських дослідників, яким також надавалися постійні консультації. 

 

3. Бібліографічні послуги включають також особисті консультації безпосередньо 

на місці. 

 

4. Консультації, які надає архів часом сягають за межі безпосередньо архівні. 

Так надійшов запит від сценаристки PBS, яка працює зараз над книгою 

про Ярему Купчинського. Її цікавили його матеріяли в архівах ДП. Поза 

відповіді на безпосереднє запитання, з допомогою Наталі Соневицької авторку 

зконтактували з людьми, які особисто знали Я.Купчинського. 

 

5. До нас за консультацією звернулася ініціятивна група з утворення архіву 

Committee for the Defense of Soviet Political Prisoners. Їм було надано поради 

щодо процесу зібрання і організації архіву, який в перспективі відійде до НТШ. 

 

6. Поза дослідниками, що раніше вже працювали з нашими архівами, в 2011-2012 р 

зареєстровано  8 нових читачів. 
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7.  Сумісні проєкти з бібліотекою НТШ з каталогізування книжок, які надходять у складі 

     архівних колекцій.  

8.. Сумісний проєкт з Ukrainian Museum and Library of Stamford щодо платівок з колекції 

родини Задорецьких. 

 

9. В  2011 р. Був написаний ґрант, запропонований New York State Library на потреби  

      презервації і консервації архівних фондів неприбуткових організацій. 

 

10. На базі отриманих матеріялів підготовлено публікації у “Бюлетенях“ НТШ.   

 

11. Доповідь архівіста для громади. 

 

12. Робочі проєкти: у стані переговорів знаходиться проєкт по передачі НТШ 

архіву С.Караванського; триває постійна робота з потенційними донорами. 

Катя Давиденко (архівіст)   Тетяна Кейс (Голова Архівно-Бібліотечного  комітету) 
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ЗВІТ  

Центру Демографічних та Соціоекономічних 

Досліджень  

 
Звіт про діяльність 

Центру Демографічних та Соціоекономічних Досліджень Українців 

в США: 16 травня 2009 р. – 19 травня 2012 р. 

Олег Воловина та Василь Лопух 

 

Вступ 

 

17-го жовтня 2009 року скінчився однорічний ґрант , який одержав Олег Воловина для 

створення Центру Демографічних та Соціоекономічних Досліджень Українців в США, в сумі 

$7,500.  За допомогою ґранту виконано слідуючі проєкти: 

 

1) Створено інтеґровану базу даних із статистичиною інформацією про осіб українського 

походження, на основі переписів населення 1980, 1990 та 2000 років, та державного запитника 

2005, 2006 та 2007 років 

 

2) Створено веб-сайт Центру, http://www.inform-decisions.com/ukrstat. На веб-сайті описано мету 

Центру, характеристики представлених даних, структура бази даних та майбутні пляни Центру. 

На веб-сайті можна використовувати інформацію, котра в базі даних в трьох форматах: 

а) Інтерактивні таблиці з інформаціями на різні теми. Інформації подано в розрізі країни, 

штатів та окремих міст і поселень. 

б) Повна інформація про кожну особу в форматі “гіперкубів“, котрими можна творити 

динамічно різні таблиці та графіки.  Збудовано два роди “кубів“: і) з інформацією про 

українців; іі) з інформацією репрезентативної сітки населення США (це дозволяє робити 

порівнання показників про українців з показниками усього населення США, та окремих 

етнічних груп. Комп’ютерною програмою електронного “Куба“ можна оперувати на веб-

сайті або можна стягнути цю програму на особистий комп’ютер. 

в) Дані про українців та усе населення США предсавлено у форматі статистичної 

програми SPSS. 

 

3) Інформації про створення Центру поширено в різних інформаційних виданнях: 

О. Воловина та В. Лопух написали статтю на цю тему, котру було друковано в “The 

Ukrainian Weekly” та в “Народній Волі“ (англійською мовою), в “Америці“, 

“Національній Трибуні“, “Закордонній Газеті“, “Новій Газеті“ та “Міст“ (українською 

мовою) та в ж-лі Міністерства економіки України «Новий економіст України» №3, 2010. стр. 43 

– укр. та анг. мовами. 

 

Також, інформації про Центр були поміщені на веб-сайтах: НТШ-А, Брама, Асоціяція 

Українців Північної Кароляйни, Фундація США-Україна. 

 

http://www.inform-decisions.com/ukrstat
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Дня 6-го лютого 2010 року відбулася нарада в справі формальної організації Дослідчого Центру. 

На сходинах Управи НТШ-А 6го березня, 2010 р. було прийнято такі пропозиції:  

 

1)  Затвердити управу Центру: 

     Голова:  Олег Воловина 

     Екзекутивний голова: Василь Лопух 

     Радник в справах розвитку: Андрій Шуль 

     Науковий радник (екс офісіо): Анна Процик 

 

2) Центр є частиною Секції Історичних, Суспільних та Правничих наук.  

 

3) Наукова та організаційна праця Секції координується з Науковим Секретарем НТШ-А та 

директором Секції Історичних, Суспільних та Правничих наук. 

 

Новини праці Центру 

 

1) Управа Центру плянує запрошувати до співпраці науковців (економістів, демоґрафів, 

соціологів, політологів, антропологів та інших) з різних країн світу. 

 

2) Праця Центру утримуєтся місячним датком $850 із загального бюджету НТШ-A; подальша 

праця потребує сталого фінансового забезпечення. У зв'язку з цим почалася акція збирання 

фондів на підтримку Центру, та створено спеціяльний фонд на цю ціль. Перший даток на цей 

фонд - $5,000, від Кредитівки «Самопоміч» в Нью-Йорку, ми отримали за демографічну аналізу, 

поселення та характеристики українців Метрополії Нью-Йорк. Стратегічна мета: назбирати 

необхідну суму для утримання Центру з відсотків капіталу. 

 

3) Поширення веб-сайту: 

а) Річне доповнення інтегрованої бази даних українців в США статистичними 

інформаціями із запитника Амерікан Комюніті Сурвей (Аmerican Community Survey - ACS), 

котрий має повну статистичну інформацію про українців в США.  До тепер база даних 

доповнена річними даними від року 2005 до 2010, і буде актуалізована річно. 

б) Додати базу даних статистики Іміґраційного Бюра США про українських іміґрантів в 

США. 

в) Додати серію мап поселення українців в США по штатах та містах. 

г) Розробити статистичний профіль українців по всіх штатах та містах. 

 

4) Розпочато серію публікацій науково-популярних статтей в тижневнику “The Ukrainian 

Weekly”, під загальною рубрикою “Американські Українці в Цифрах” (U.S. Ukrainians in 

Numbers). Ці статті, базовані на статистичних інформаціях з інтеґрованої бази даних та 

статистики іміґрації. 

 

5) Працюємо над створенням групи наукових співробітників Центру, для розширення напрямків 

наукових досліджень про українців у США, на основі інтенсивного використання, створеної 

Центром, бази даних. 

 

6) Користаючись нагодою, чисельної участи українських науковців з цілого світу в річній 

конференції Association for the Study of Nationalities в Колюмбійськім університеті в днях 19-21 

квітня 2012 р., 22-го квітня в НТШ-А було проведено зустріч з науковцями, учасниками 

конференції в якій прийняли участь 27 осіб.  Під час зустрічі було запропоновано створити 
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Group Facebook, для координації та зв’язку науковців, котрі активно працюють в різних 

ділянках українознавчих студій.  Це дасть нам змогу, між іншим, зорганізувати групу науковців, 

котрі вивчають проблематику української діяспори в світі, та поширити працю нашого 

Дослідчого Центру. 

 

Наукова Діяльність Голови та Екзекутивного Голови 

 

А.- Статті: 

Воловина, О. та В. Лопух  2009. “Створено центр вивчення української діяспори в США”. 

Свобода, 4го вересня. 

 

Wolowyna, O. and V. Lopukh 2009. “Shevchenko Society announces creation of research center on 

Ukrainians in the U. S.”.  The Ukrainian Weekly, September 9. 

 

Wolowyna, O. 2009. “Geographical Dispersion of Ukrainians in the U.S.: 1990-2006”.  The Ukrainian 

Weekly, October 25. 

 

Wolowyna, O. 2009. “Community Profile: Ukrainians in North Carolina”. The Ukrainian Weekly, 

November 8. 

 

Wolowyna, O. and V. Lopukh  2010.  “Ukrainians in the New York Metropolitan Area: Dynamics  and 

Fourth Wave Settlements”.  The Ukrainian Weekly, Vol. LXXVIII, no. 36-38, September 5, 12, 19. 
 

Wolowyna, O.  2010. “Fourth Wave in U.S.: Ukrainian language’s Russification or revitalization?”  

The  Ukrainian Weekly, Vol. LXXVIII, no. 26, June 27. 
 

Воловина, О. 2012. Гасло «Перепис Населення» в Енциклопедія Української Діяспори, Том 1: 

Сполучені Штати Америки, Книга 2. Нью-Йорк: НТШ-A. 

 

Б.- Доповіді: 

Воловина, О.  2009.  “Центр вивчення українців в США при Науковому Товаристві ім. 

Шевченка в Америці”.  Доповідь, виголошена в Національному Університеті ім. Т. Шевченка в 

Києві, Національнім Університеті ім. І. Франка в Львові, Національному Університеті “Києво-

Могилянська Академія” та Українському Католицькому Університеті, травень-червень. 

 

Воловина, О. 2009. “Демографічна статистика як засіб плянування української церковної 

діяльности в США”, Католицька Духовна Семінарія в Львові, червень. 

 

Воловина, О. 2009. “Вплив четвертої хвилі міґрації з України до США на українську діяспору в 

СЧА: демографічні та соціоекономічні покажчики”.  Міжнародна Наукова Конференція 

“Українство у світі: Україна є там, де живуть українці”.  Чернігівський Державний Педагогічний 

Університет ім. Т. Шевченка, Чернігів, 15-17 травня 2009 р. 

 

Воловина, О. та В. Лопух 2009. “Центр демографічних та соціоекономічних досліджень в США 

та деякі характеристики українців в метрополії Нью-Йорку”.  Наукове Товариство ім. Шевченка 

в Америці, Нью-Йорк, 12го грудня. 

 

Wolowyna, O.  2009. “The Famine that Stalin Tried to Hide: Demographic Aspects”.  Association for 

the Study of Nationalities Conference, Columbia University, New York, December 11. 
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Воловина, О.  2010.  “Мовна русифікація української діяспори в Америці та інші наслідки 

четвертої хвилі“. ІІІ Міжнародний Конґрес “Діяспора як чинник утвердження держави Україна в 

міжнародній спільноті“. Львів, 22-25 червня. 

 

Воловина, О. та В. Лопух 2010.  “Дослідчий Центр для вивчення української діяспори у США“.  

ІІІ Міжнародний Конґрес “Діяспора як чинник утвердження держави Україна в міжнародній 

спільноті“. Львів, 22-25 червня. 

 

Воловина, О. та В. Лопух  2010. “Географія поселення українців у метрополії Нью-Йорк-Нью 

Джерзі: історична ретроспектива та сучасність“.  НТШ, Нью Йорк, 23 жовтня. 

 

Wolowyna, O. 2010  “Center for Demographic and Socio-economic Research of Ukrainians in the 

United States:  Sociological and Applied Research Findings”, University of Toronto. Toronto, 

November 8. 

 

Воловина, О.  2011 “Вплив 4ої Хвилі Міґрації з України до США на Українську Діяспору в 

США“.  Центральна Репрезентація Українців в Арґентині, Буенос Айрес, 28го лютого. 

 

Wolowyna, O.  2011  “Demographic Overview of Ukrainian-Americans Today”.  The Washington 

Leadership Conference-2011”.  Washington, DC, February 19. 

 

Lopukh, V. 'Ukrainian "Fourth Wave" Immigration to the USA' Sociology: Welfare and gender: Views 

from Russia and the EU/ BASEES Annual Conference 31 March - 2 April 2012 Fitzwilliam College, 

Cambridge, UK 

 

В.- Інше: 

2011: Воловина представив інформацію про Центр Демографічних та Соціяльно-економічних 

Досліджень Українців в США таким інституціям: 

 

- The Washington Group, Washington, DC 

 - Центральна Репрезентація Українців в Арґентині, Буенос-Айрес 

 - Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», Київ 
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ЗВІТИ ДИРЕКТОРІВ 

СЕКЦІЙ 
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ЗВІТ  

Директора 

ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ 

Лариси Залеської ОНИШКЕВИЧ 
за час 

15-го травня 2009 – 1 травня 2012 
 

 

І. ЧЛЕНСТВО 

А. В. Число членів Філологічної Секції: 

Дійсних членів: 33 

Членів-кореспондентів: 10 

 

Б. За звітовий час проведено підвищення таких членів Секції: 

а. Підвищено до дійсних членів: 

ГАЛИНУ ГРИНЬ,  ВАСИЛЯ МАХНА, МАРІЮ РЕВАКОВИЧ (2009) 

ТЕТЯНУ КЕЙС (2010) 

ЮРІЯ ДОБЧАНСЬКОГО, ВІТАЛІЯ ЧЕРНЕЦЬКОГО, КАТЕРИНУ РУДНИЦЬКУ ШРАЙ (2012) 

 

б.підвищедо до членів-кореспондентів: 

РОКСОЛАНУ МИХАЙЛИК,  СЕРГІЯ ПАНЬКА (2009) 

МАРКА АНДРЕЙЧИКА, НАТАЛІЮ СОНЕВИЦЬКУ,  КАТЕРИНУ РУДНИЦЬКУ ШРАЙ (2010) 

МАРТУ КУХАР, ОКСАНА ЛУЦИШИНУ  (2012) 

 

В. За звітовий час померли такі члени Секції: 

- Ольга Кузьмович (Почесна членка, 2/2012) 

-Уляна Старосольська (Членка кореспондент, 12/2011) 

 

 (Заввага:на підвищення кандидата рекомендують двоє дійсних членів, якщо кандидат пришле 

про себе професійні інформації.) 

 

 

ІІ. ПРАЦЯ 

 

А. Засідання СЕКЦІЇ 

Секція мала засідання (перед звітними зборами 2009 і 2011), під час якого проголошено висліди 

голосувань і вручено грамоти підвищення. На засіданнях також були особисті повідомлення 

членів про їхню теперішню наукову діяльність, або такі короткі доповіді: 

1. Роксолани Михайлик: "Двомовність у дітей" 

2. Володимира Василакія: "Як подавати літературні тексти на інтернет" 

 

В. КОНФЕРЕНЦІЇ 

Поодинокі члени Секції  пропонували свої доповіді, а директор Секції тоді старалася 

зорганізувати відповідні сесії на різні конференції: 

 

1. 2009: На конференцію АААСС (13-го листопада 2009 у Бостоні) директор Секції 

зорганізувала круглий стіл. 
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Тема: "Writing Ukrainian Lives" 

Головуюча: Мирослава Знаєнко. 

Учасники/доповідачі з НТШ-А: Марта Богачевська-Хом'як, Василь Махно, Аскольд Мельничук, 

Лариса Онишкевич. 

 

2. На пропозицію НТШ-Канади, члени Секції долучилися до організування і проведення панелю 

на щорічній конференції АСН, 8-го квітня 2009 (Колюмбійський унів.). 

Тема: "Historical Memory in Contemporary Ukrainian Literature" 

Головуюча: Мирослава Знаєнко  

Доповідачі з НТШ-А:  Марко Андрейчик, Лариса Онишкевич 

Коментатор: Леонід Рудницький 

 

Крім того, члени брали індивідуальну участь у різних панелях: Лариса Онишкевич головувала 

на сесії на тему: "Narratives and the Reconstruction of Memory in Contemporary Ukraine" 

 

3.2010:  На конференцію АААСС (18-21-го листопада 2010 у Лос Анджелосі) директор Секції 

зорганізувала 2 панелі. 

а. "Wars in the 20th Century: the Individual, Ideology, and Morality, as Depicted in Ukrainian 

Literature" 

Головуюча: Марія Ревакович. 

Учасники/доповідачі з НТШ-А:  Василь Махно, Лариса Онишкевич (не могла поїхати) та 

Канади: Мирослав Шкандрій, Наталка Пилип'юк та Олег Ільницький. 

б. "Khrushchev Requires Changes in the Ukrainian Language: August 1943, in the Middle of WWII, at 

a Meeting near the Front" 

Головуюча: Лариса Онишкевич  (заступав Григорій Грабович). 

З НТШ-А: Тарас Гунчак, Юрій Шевчук;  з Австрії Міхаель Мозер. 

 

4. Повідомила членів Філологічної Секції про чергові конференції АСН (4/2011) . 

З тих які висловили зацікавлення, зорганізувала круглий стіл на конференцію АСН. 

Тема: "Channeling or Rerouting Cultural Expressions in Ukraine (2010)?" 

Головуюча:  Лариса Онишкевич 

Учасники: 

Анна Процик: "Rewriting History Texts" 

Міхаель Мозер:  "Changing Laws and Rules on Language" 

Юрій Шевчук:   "Using Cinema and TV" 

Ольга Лучук (Львів/Гарвард): "Academic Changes in Higher Education" 

Дискутант:  Леонід Рудницький. 

 

5.  2011.  На конференцію АААСС/АSЕЕЕС 10/2011 у Вашінґтоні зорганізувала сесію про: 

"Post 1990-Ukrainian Literature: Authors and Authority/Influence in the Society" 

- кожний із дискутантів говорив про таких вибраних авторів:   

Дністровий, Матіос, Прохасько, Шевчук 

Кіяновська, Ульяненко, Лишега, Лис 

Жадан, Андрухович, Забужко, Ірванець 

Неборак, Малярчук, Пагутяк 

 

Голова сесії: Лариса Онишкевич;  

учасники-дискутанти: Оксана Луцишина, Марко Андрейчик, Михайло Найдан і Максим 

Тарнавський. 
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Заввага: при організуванні панелів на конференції ми стараємось включити головно доповіді 

членів Секції, як також членів інших Секцій НТШ-А.  Рівночасно, згідно з вимогою 

організаторів конференцій, часто потрібно запрошувати також науковців з іншх країн. 

 

6. Директор зорганізувала і запропонувала таку тему на конференцію АСН у квітні 2012: 

"Stresses and Excesses of Globalism Affecting the Individual and Nationhood, as Reflected in Тwo 

Ukrainian Novels: Zapysky Ukraїns'koho Samashedshoho (2010) by Lina Kostenko and Chas 

Smertokhrystiv (2011) by Yuriy Shcherbak." 

Цю тему/панель президент АСН (Д. Арель) не прийняв. 

 

 

 

 

ІУ.  ВИДАННЯ 
Співредактори видання CONTEMPORARY UKRAINE ON THE CULTURAL MAP OF EUROPE 

брали участь у презентації книжки:  М. Ревакович в Торонті (вересень 2009) і  Л. Онишкевич у 

Філядельфії (грудень 2009). 

Обі співредактори є члени Секції; співавторами збірника є ще 11 членів НТШ-А; з них 3 члени 

Філ. Секції: Оксана Луцишина, Михайло Найдан, Юрій Шевчук; і члени других секцій: Роман 

Шпорлюк, Андрій Сороковський, Катерін Воннер, Елегія-Наталія Скочиляс, Мар’яна Рубчак, 

Лада Біланюк, Марта Дичок і Вірко Белей. Разом 13 членів НТШ-А є співавторами цього 

збірника. 

 

У. РІЗНЕ 

Директор Секції була включена до Кураторії Шевченківського Проєкту НТШ-А.  Як член 

Кураторії, запропонувала (9/23/2010) календар розподілу готовості монографії до друку; у 

проголошенім календарі, закінчений машинопис мав бути відданий Кураторії на кінець березня 

2012 р.  (на початок травня не маю відомостей чи рукопис закінчений). 

 

УІ.  ПЛЯНИ/ПОБАЖАННЯ: 

1 Опитування:  проведено опитування у справі видань НТШ-А: 

а. які видання з українознавства тепер потрібні   

б. в яких члени Секції готові співпрацювати. 

Головні відповіді/думки: 

В першу чергу ми тепер повинні дбати про англомовні видання про Україну. Повторено думку 

висловлену на Загальних Зборах 2009 і 2010 про потребу англомовного видання біографії і про 

творчість Шевченка. 

 

2. Конференції дають можливість перевірити успішність способу подачі теми в доповідях.  Тому 

після конференцій потрібно зробити: огляд проведених панелів і та огляд потреби зібрання (чи й 

доповнити іншими статтями) доповіді/статті до окремого видання. 

 

3. Плянування ширших конференцій НТШ-А повинно бути у співпраці із директорами наукових 

секцій пов'язаних із даною темою/ділянкою. 

 

4. Треба усталити процедуру повідомлювання секцій у справі нових членів (яких прийнято до 

НТШ-А), щоби секції могли брати їх до уваги у справі підвищення у членстві.  Може 

запропонувати новим звичайним членам, щоби вони самі повідомили відповідну секцію, що 



 

88 

 

вони зацікавлені нею і вислали їй свою професійну біографію.  Інакше можуть бути випадки 

коли переочиться заслужених науковців. 

 

5. Наукові Секції потребують мати можливість плянувати і працювати над конференціями і 

виданнями своїх збірників. Якщо цю функцію від Секції перебирає Науковий Секретар, тоді 

таким чином відбирається одну із основних галузей праці Наукових Секцій (як це подано у 

Статуті НТШ-А). 

 

  

З подякою всім членам за співпрацю, а працівникам канцелярії зокрема велика подяка за сталу 

співпрацю і поміч, 
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ЗВІТ А н н и  П р о ц и к ,   

Директора Секції Історичних, Суспільних і Правничих Наук 

 

І. Справа Нової Секції 

16 травня 2009 р. на спільнім засіданні двох Секцій (Історично-Філософічної і Секції 

Суспільних Наук) більшістю голосів було прийнято рішення створити нову об’єднану Секцію, 

яка носитиме назву: Секція Історичних, Суспільних і Правничих наук. Директором нової 

Секції було обрано Олександра Мотиля і Анну Процик – заступником. Тому що Олександер 

Мотиль по деякому часі зрезиґнував із посту, Анна Процик перебрала обов’язки Директора.  

У справі нової секції відбулося ряд дискусій і провадилося кореспонденцією з Головою 

НТШ-А Орестом Поповичем, Науковим Секретарем Григорієм Грабовичем, Діючим 

Президентом Світової Ради Леонідом Рудницьким і бувшим Директором Історично-

Філософічної Секції Тарасом Гунчаком. Голосування у справі нової Секції виявило, що 

більшість членів двох вище наведених Секцій уважала доцільним створити нову об’єднану 

секцію. 

Справа Секції була, рівнож, порушена 30 листопада 2009 р. на Зборах Світової Ради у 

Львові, де як Делеґат до Світової Ради, брала участь Анна Процик. На Зборах було 

одноголосно прийнято рішення, що секції повинні бути крайові, а не міжнародні. Секції в 

Україні провадять свою діяльність виключно як Крайові Секції. 

ІІ. Участь Директора і Членів Секції в Конференціях і Панелях 

1.  26-ta  Конференція Українознавства в Університеті Illinois, Urbana-Champaign, 24-27 

червня 2009: Анна Процик виголосила доповідь: «Чорний лицар на білому коні: Путін, Денікін 

і Україна». 

2. Круглий стіл 12 вересня 2009 р., НТШ-А, Нью-Йорк «Помаранчева революція в 

Україні: п’ять років опісля». Учасники: Посол Валерій Кучинський, Олександер Мотиль i 

Анна Процик. 

3. 41-а Конвенція AAASS (American Association for the Advancement of Slavic Studies - 

ASEEES) Boston, Mass., 12-15 листопада 2009:  

A.  Анна Процик виголосила доповідь у панелі: Friendships Across Borders in Eastern 

Europe “The Presence of Giuseppe Mazzini’s Ideas in Eastern Europe as Seen through the Prism of 

Correspondence”. 

• Б. Анна Процик зорганізувала панель на тему: “Ukrainian Churches: Telling the Human 

Story”, панелісти: Марта Богачевська-Хом’як, Зенон Василів, Іван Кащак, Thomas Bird. 

4. Анна Процик виголосила доповідь на 30-ій науковій Шевченківській конференції на 

тему «Вплив західньо-европейської політичної думки на Кирило-Методіївців» 6-гo березня 

2010, НТШ-А у Нью-Йорку. 

5. Андрій Шуль зорганізував доповідь і дискусію в НТШ-А в Нью-Йорку на тему: 

«Історія Української Іміґрації в Америці: стереотипи та міти» 10 березня 2010 р. Доповідачі:  

Андрій Шуль і Олександер Лужницький. 
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6. Члени секції взяли участь у круглих столах у Колюмбійському Університеті (24 

лютого) “Ukraine’s Presidential Race: Outcomes and Prospects” і НТШ-А (10 квітня): «Україна 

після Президентських виборів 2010: результати та перспективи». Учасники: Посол Валерій 

Кучинський і Олександер Мотиль. 

7. Члени секції Олександер Мотиль і Анна Процик виголосили доповіді на урочистій 

конференції, присвяченій 90-літтю професора Edwarda Allwortha, колишнього Директора 

Програми Національних Проблем у Совєтському Союзі в Колюмбійськім Університеті. Теми 

доповідей: (Мотиль) «Tolerance and Minority Integration: On the Incoherence of International 

Norms”; (Процик) “Giuseppe Mazzini and the Roots of Modern Nationalism”. 

8. Члени секції взяли участь у панелях нa Конвенціях ASN (Association for the Study of 

Nationalities) u 2010, 2011, 2012 р. у Нью-Йорку: Тарас Гунчак, Валелрій Кучинський, Галина 

Лемех, Сергій Плохій, Анна Процик, Зенон Василів, Олександер Мотиль, Mapтa Кeбaлo. 

9. Появилась монографія Галини Лемех   Ukrainian Immigrants in New York:  Collision of 

Two Worlds (El Paso: LFB Scholarly Publishing LLC, 2010). 

З ініціятиви Секції 3 грудня 2011р. відбулася конференція для відзначення 200-х роковин від 

дня народження Маркіяна Шашкевича. Під час конференції були виголошені доповіді: 

«Маркіян Шашкевич і західньоукраїнське культурне і національне відродження» ( Григорій 

Грабович, професор Гарвардського університету), «Маркіян Шашкевич на тлі політичної думки 

його доби» (Анна Процик, професор університету міста Нью-Йорк), «Мовознавчі погляди 

Маркіяна Шашкевича» ( Сергій Панько, Наукова бібліотека НТШ-А).  

ІІІ. Обговорення Проблем Україністики, а головно історичних наук у Празі,  Пряшеві і 

Колюмбійському Університеті. 

1. Протягом конференції в Урбані (24-27 червня 2009 р.) Анна Процик відбула ряд 

зустрічей із Миколою Мушинкою і Любицею Баботовою (науковці із Пряшева) відносно 

заходів для пожвавлення україністики у Словаччині і в Чеській республіці. 

2. Протягом конференції в Урбані, у розмовах із Марком фон Гаґеном, Анна Процик 

заторкнула справу Програми Українознавчих Студій при Колюмбійському Університеті з 

акцентом, головно, на курсі української історії. 

3. Як результат розмов і кореспонденції із Марком фон Гаґеном, 12 жовтня 2009 року, 

відбулася зустріч у Колюмбійському Університеті із Франком Сисином, Юрієм Шевчуком, 

Мирославою Знаєнко і Анною Процик у вище наведеній справі. Діючий Директор 

Українознавчих Студій, Франк Сисин, обіцяв обговорити і уточнити позицію Діючого 

Директора Української програми при Колюмбійськім Університеті. 

4. Як результат вище наведеної зустрічі із Франком Сисином, 30 березня 2010 

представники НТШ-А (Мирослава Знаєнко і Анна Процик) взяли участь у засіданні Програми 

Українських студій при Колюмбійському Університеті. Роман Процик, представник Фонду 

Українських Студій і член Управи НТШ-А, рівнож, брав активну участь у цім засіданні. На 

засіданні обговорювалось ряд справ, між якими особливу увагу було звернено на нові колекції 

книжок із ділянки україністики у бібліотеці Колюмбійського Університету; призначення 

Tarika Amara на пост професора історії Совєтського Союзу; наміченy конференцію в 

академічному році 2010-11 про правозахисний рух в Україні. Аннa Процик подалa пропозицію 

запросити Григорія Грабовича викладати курс із ділянки його спеціялізації 
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(Шевченкознавства) в Колюмбійськім Університеті у 2011 році, як один із перших кроків 

відзначення 200-ліття народження Тараса Шевченка. 

IV. Участь Директора Секції у Наукових і Громадських Імпрезах 

1. Голодомор у міжнародному контексті, панель, спонсорований Українською Місією при 

ООН, 8-го травня, 2009. Українськi доповідачі: Посол Юрій А. Сергеєв і Ганна Капустян. 

2. Відзначенні річниці Симона Петлюри в Українській Місії при ООН. Головні промовці: 

Посол Юрій А. Сергеєв і Тарас Гунчак. 

3. Відзначення 18-ліття Незалежности України, спонсороване Українським 

представництвом при ООН, 17 вересня, 2009. 

V. Участь членів Секції в міжнародних конференціях, громадських святах та інших 

споріднених імпрезах 

2011-12 p. 

Анна Процик виголосила доповідь “Jan Hus and Jan Zizka in the Politikal thought of young 

Europe” на 25 Конгресі SVU (Společnost’ pro Vedy a Umeni) в історичному місті Табор, Чеська 

Республіка (28 червня - 2 липня 2010). 

Тарас Гунчак зорганізував панель і виголосив доповідь на 42 Конвенції ASEEES 

(попередньої AAASS) в Лос Анжелесі 18-21 листопада 2010. У панелі на тему українсько-

польських зв’язків в часі Другої світової війни взяли участь науковці з України, Америки і 

Канади. 

24 березня 2011 Марта Богачевська-Хом’як виголосила доповідь на форумі Товариства 

«Свята Софія» і Осередку НТШ-А у Філядельфії про Митрополита Константина 

Богачевського з приводу 50-ліття від дня його смерти. 

Олександер Мотиль і Анна Процик виголосили доповіді на міжнародній конференції 

“Nonconformism and Dissent in the Soviet Block: Guiding Legacy or Passing Memory?” (30 

березня – 1 квітня 2011р.) в Колюмбійському університеті. 

Члени секції Галина Лемех, Зенон Василів, Тарас Гунчак, Олег Воловина, Анна Процик 

виголосили доповіді і взяли активну участь в панелях і дискусіях в міжнародних конференціях 

ASN (Association for the Study of Nationalities) в Колюмбійському університеті u 2010-12 роках. 

 

Надіслані звіти про наукову діяльність поодиноких членів в поточному році 

Валерій Кучинський: Діяльність від 22 травня 2011 року до 19 травня 2012 року: 

Виступ на Круглому столі, присвяченому 20-ій річниці Незалежності України в НТШ-А, 6 

вересня 2011. 

Доповідь на зустрічі з делеґацією українських політологів та урядовців в Інституті Гарімана, 23 

вересня 2011. 

Участь в організації і проведенні зустрічі з Головою Політичної партії «Удар» Віталієм Кличком 

в Колюмбійському Університеті, 13 жовтня 2011. 
Участь в ролі Модератора на Міжнародній Конференції «Східнє Партнерство- Крок до 

Європейської Інтеґрації» в Колюмбійському Університеті, 9 листопада 2011. 

Організація та проведення зустрічі в ролі Модератора з Головою Київської міської 

держадміністрації О.Поповим в Колюмбійському універсітеті, 30 листопада 2011. 
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Участь в ролі Модератора на Міжнародній Конференції, присвяченій пам’яті Жертв Голокосту та 

70-й Річниці Трагедії Бабиного Яру в Штаб- Квартирі ООН, 25 січня 2012 року.  

Прочитав лекцію на тему Українсько- Російські Стосунки для делеґації викладачів та студентів 

Тюменьського Державного Університету (Росія) в Інституті Гарімана, 2 лютого 2012 року. 

Головування на науковій панелі: «Джерела Української Зовнішньої Політики» 17-ої Світової 

Конвенції Асоціації з Вивчення Національностей (ASN) в Колюмбійському університеті, 19 квітня 

2012 року. 

 

Василь Лопух виглосив доповідь на конференції BASEES Annual Conference, Fitzwilliam 

College, Cambridge, UK, 31.03-2.04.2012р.  Тема доповіді:  “Ukrainian ‘Fourth Wave’ Immigration 

to the US.”  Також виголосив цю ж доповідь у Лондоні для української громади і відбув 

презенитацію ЕУД в Лондоні і Парижі, 3 квітня 2012р.  

 
Анна Процик (2011-2012). 

Статті: 

“Political Currents among Czech, Slovak and Ukrainian National Awakeners under the Sponsorship of 

Young Europe,” Kosmas, Spring 2012. 

“Ukrainian Dissidents through the Prism of Amnesty International” Ukrainian Weekly, September 25, 

2011. 

“Дисиденти в Україні: очима Міжнародної Амнестії” 

maidan.org.uahttp://maidan.org.ua/2011/12/dysydenty-v-ukrajini-ochyma-mizhnarodnoji-amnestiji/ 

 

Доповіді: 

“Rewriting History Texts” ASN 2011 Convention, Columbia University, квітень  2011; 
“Political Thought and National Identity: The Impact of Nineteenth Century Polish Revolutions,” ASEEES Convention, 

Washington DC, 18 листопада, 2011; 
«Маркіян Шашкевич на тлі політичної думки його доби» (Конференція до 200-річчя від дня народження 

Маркіяна Шашкевича, НТШ-А, Нью Йорк, 3 грудня 2011).  

 

Діяльність Анни Процик у Комісії зв’язків 

 

На засіданні Програми українських студій Колюмбійського університету 2010 p. Анна 

Процик піднесла справу можливости викладу курсу про творчість Тараса Шевченка в 

осінньому семестрі 2011 року. Ця пропозиція була пов’язана із близьким 200-літнім ювілеєм 

від дня народження великого поета, як рівно ж із sabbatical (творчою відпусткою) у цім 

семестрі передового шевченкознавця Григорія Грабовича. Коротко після засідання і протягом 

наступного року Анна Процик відбула кілька довших розмов у цій справі з Романом 

Проциком, головно відносно фінансової підтримки із фондів Програми на цю ціль. Після 

трьох довших розмов, дізнавшись, що Програма не виявляє готовности допомогти у цій 

справі,  Анна Процик відбула зустріч із директором Інституту Гаррімана Timothy Frey, який 

висловився прихильно відносно доцільности такого курсу. У минулих роках подібні 

пропозиції від НТШ-А, як правило, обговорювались із директором згаданого Інституту. 

Протягом року Анна Процик була в постійному контакті з особами, які виявляли готовність 

http://maidan.org.ua/2011/12/dysydenty-v-ukrajini-ochyma-mizhnarodnoji-amnestiji/
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допомогти в реалізації цього задуму. Член Управи Олесь Мотиль мав розмову у цій справі із 

Kathy Nepomiashchy, професором літератури і членом Програми. Після позитивного ставлення 

відносно пропозиції вищенаведених осіб, Управа НТШ-А рішила вислати офіційний лист із 

проєктом курсу до професора Timberlake, зав. катедрою славістики Колюмбійського 

університету. З уваги на кризову фінансову ситуацію, в якій знаходиться університет, 

відповідь на пропозицію Управи прийшла неґативна. На засіданні Програми 27 квітня 2011 p. 

справа курсу шевченкознавства була знову предметом дискусії. Анна Процик висловила 

розчарування управи з приводу відмови, але рівночасно залишилася при надії, що в близькому 

майбутньому знайдуться способи для реалізації цього задуму з огляду на велике значіння 

надходячого ювілею в українській громаді. Під кінець дискусії Роман Процик зазначив, що 

крім проблем, пов’язаних із фінансами, у справі пропозиції курсу не було консенсусу.  

На засіданні членів комітету Програми 16 квітня 2012 Анна Процик пригадала про 

потребу розпочати підготовку до відзначення надходячого ювілею Шевченка в 2014р. І 

звернула увагу на доцільність спіпраці між Програмою Українських Студій та НТШ-А і УВАН 

не тільки дорогою взаємної інформації, але і спільного плянування конференції і інших 

наукових проєктів.   

 

Протягом звітного часу Анна Процик була у постійному контакті із членами Управи УВАН і 

комітетом  Програми українських студій у Колюмбімському Університеті в               справі 

співпраці. Взяла участь у щорічниuх шевченківськuх конференціяx i у ювілейних 

святкуваннях Українського Інституту Америки, Союзу Українок та в бенкеті на честь о. 

Бориса Ґудзяка в Нью-Йорку. 
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ДЕЛЕҐАТ ДО СВІТОВОЇ 

РАДИ НТШ 
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Звіт Анни Процик,  делеґата до Світової Ради НТШ 

від 16-го травня 2009 до 19-го травня 2012 р. 

 

Справа Загальних Зборів Світової Ради: Листопад 2009 р. 

 

I.  У жовтні і листопаді 2009 Анна Процик відбула ряд зустрічей і нарад з Головою 

НТШ-А Орестом Поповичем і Діючим Президентом Світової Ради, Леонідом 

Рудницьким. Рівнож, провадила телефонічні розмови з Науковим Секретарем 

Григорієм Грабовичем. Головна тема дискусій оберталась довкруги проєкту Статуту 

Світової Ради, особливо питання НТШ-А як “складової частини” Світового НТШ і 

проблем статусу секцій. У дискусіях зверталось увагу на запропоновані зміни і 

уточнення, які надсилали члени Управи. На нарадах було, рівнож, порушене питання 

кандидатури на Президента Світової Ради. 

 

Більшість учасників дискусій поділяла думку, що НТШ-А, як автономне товариство, якого 

Статут не передбачає вищого керівного органу, не може бути складовою частиною іншої 

установи. Світова Рада розглядалась, радше, як координаційний і репрезентаційний центр без 

права втручатися у внутрішні справи крайових товариств. 

Відносно секцій, більшість висловила думку, що з огляду на зміни, які надійшли у процесі 

праці Крайових товариств протягом останніх десятиліть, секції повинні бути крайові, а не 

міжнародні. 

 

Збори Світової Ради, Львів, 30-го листопада 2009 

 

Вищенаведені питання були представлені і докладно обговорені на Зборах. Присутні 

учасники дискусії, Олег Купчинський, Анатолій Карась, Роман Кушнір (Україна); Леонід 

Рудницький, Анна Процик (США); Василь Назарук (Польща) і Микола Железняк (Франція) 

висловилися прихильно до запропонованих змін до проєкту, включно із визнанням НТШ-А як 

автономної одиниці. Відносно крайового статусу секцій не було найменших застережень. 

Навпаки, представники України звернули увагу, що секції в Україні провадять свою діяльність 

виключно за принципом крайових секцій. 

Дискусія відносно інших порушених справ провадилась у товариській атмосфері. 

Можливість обговорювати деякі потенційно-контроверсійні питання при спільній вечері чи на 

приватних прийняттях, сприяла вигладженню передбачених суперечок. 

Ґенеральний Секретар Анатолій Карась мусів докласти чимало зусиль для того, щоб наш 

побут у Львові був діловим, корисним і при вщент заповненій програмі, не без приємних 

хвилин. 

Президентом Світової Ради було одноголосно обрано Леоніда Рудницького, а Анатолія 

Карася, як Ґенерального Секретаря. 
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На початку Зборів, було прочитано Привітання Голови НТШ-А Ореста Поповича. 

Поїздка до Львова була успішною, якщо розглядати її під кутом виконання намічених 

завдань. Уважаю, що наша участь у Зборах Світової Ради і в Загальних Звітних Зборах НТШ в 

Україні була немалим “поштовхом” до ще більш плідної праці членів Товариства в Україні. На 

це вказує недавно одержаний лист від молодої наукової сили з Університету Івана Франка, 

уривки із якого я дозволю собі зацитувати. 

“Хоч Ювілейні зустрічі та Світовий Злет НТШ завершилися, але маю відчуття, що 

внутрішні розмови-діалоги усіх учасників ще тривають й, хто-зна, чи перервуться... Адже ці дні 

стали такими насиченими і надихаючими на цілу палітру змістів, емоцій, спогадів, досвідів. 

Хоч офіціоз завершився, НТШ-івський запал триває. Так, цього тижня ми з проф. Карасем 

вирішили зібрати збори нашої Комісії Семіотики, аби впорядкувати організаційні справи: 

членство та - ! -  внески. Починаю писати протокогл засідання Світової Ради...” 

II. Прoтягoм 2010-2012 poкiв кореспонденційним і телефонічним шляхом була в 

контакті із Президентом Світової Ради Леонідом Рудницьким, Головою НТШ в 

Україні Олегом Купчинським та іншими членами НТШ в Европі і Канаді. 

Провадила кореспонденцію, телефонічні розмови з науковцями в ділянці 

україністики в Празі і Пряшеві, головно в часі побуту в Чеській республіці літом 

2010 року: Богданом Зілинським, Терезою Хланьовою, Аліною Муравковою, 

Руженою Шишковою, Миколою Мушинкою і Любіцою Баботовою.  
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ЗВІТ АДМІНІСТРАЦІЇ 
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Звіт 

Директора Адміністрації Василя Лопуха 

 

Впродовж звітного періоду в канцелярії НТШ-А постійно велася робота з документацією 

канцелярії: членства, спадків, технічної документації.  

Кожного місяця подається фінансовий звіт про надходження і про поточні видатки. 

Щотижня робиться звіт про вхідну і вихідну кореспонденцію. 

Підготовка документів на засідання Управи. 

Підготовка подань на вступ до НТШ-А від нових членів. 

Кожного року, у грудні місяці надсилаємо Різдвяні вітання членам НТШ-А та широкому 

загалу української громади у США. 

Систематично оновлюється інформація на веб-сторінці НТШ-А у розділі «Новини» 

Видали: 

новий СТАТУТ НТШ-А(2010 р.) і надіслали усім членам НТШ-А 

БЮЛЕТЕНЬ №№ 27 (43) 2009, 28 (44) 2010, 29 (45) 2010, 30 (46) 2011, 31 (47) 2011; (члени 

редколеґії Орест Попович, василь Лопух, Василь Махно, Сергій Панько) 

Адресар членів Управи і Комісій; 

Адресар членів НТШ-А 

Новий буклет про НТШ-А; 

Каталог Книжок, які були спонзоровані НТШ-А і є на продаж в НТШ-А, ця ж інформація є 

на нашій веб-сторінці. (Усі бібліографічні довідки про видання, що ввійшли до Каталогу, 

підготовив Сергій Панько). 

Каталог Картин з колекції НТШ-А. 

 

Переобладнання комп’ютерної мережі. 

Закуплено обладнання на $1897.47 для комп’ютерної мережі: 

Встановлено пристрій, який виконує функцію внутрішнього «сервера», де зберігаються усі 

електронні документи. Нове обладнання дає можливість виконувати щоденне резервне 

копіювання інформації. Також, є два додаткові «диски» для страхового копіювання файлів (на 

випадок форс-мажорних обставин) 

Нове електронне оснащення встановлено у вересні 2009 і проведено роботи з перена-

лаштовання усіх комп’ютерів, які тепер працюють в єдиній мережі. 

1 грудня 2009 підписали договір на сервісне обслуговування усієї комп’ютерної системи 

НТШ-А з оплатою 150 дол./місяць. 

Придбано 5 нових комп’ютерів з новою операційною системою. 

Встановлено нову копіювальну машину і під’єднано її до мережі.  

На «сервері» і на комп’ютерах заінстальовано антивірусні програми. 

 

Участь у підготовці презентацій та доповідей. 
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При підготовці спільного заходу НТШ-А та Українського Музею в НЙ до 60-річчя 

створення Театру-Студії Йосипа Гірняка та Олімпії Добровольської (11/22/09) було виготовлено 

6 фотофільмів. 

До презентації англомовного видання збірки віршів Василя Махна в перекладах Ореста 

Поповича, яка відбулася в НТШ 10/24/09, виготовлено 7 фотофільмів. 

Забезпечуємо технічним обладнанням і надаємо допомогу доповідачам при проведенні 

усіх суботніх заходів. 

Ведеться відеозапис усіх суботніх доповідей. 

 

Робота над ЕУД Том 1, Книга 2 (Л-С) 

Впродовж 2011, члени Видавничого Комітету ЕУД: Орест Попович, 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 2 (Л-Р). У лютому 2012 р. завершено роботу над ЕУД Т. 1, Книга 2 (Л-Р) і 

здано до друку. 

 

Господарська робота. 

Відремонтовано кімнату для роботи з архівами. 

Придбали дві металеві шафи для документації. 

Для опрацювання архівних документів зроблено 2 столи. 

Розіслано нові видання НТШ-А до бібліотек та організацій 

 

Окремі проєкти були пов’язані з переоснащенням приміщень для збереження архівних 

документів: 

впорядковано нижній рівень сховище, а саме: зроблено вологовідпірний захист і 

теплоізоляцію стін; змонтовано металеві полиці. Окрім того, сюди перенесено матеріяли 

неопрацьованих архівів і книжки, що є на продаж; 

на верхному рівні сховища збудовано дві стіни і закладено двоє дверей з метою 

забезпечити збереження температурного режиму в сховищі. 

Про технічне оснащення приміщення для збереження архівних документів 

Приміщення для збереженя архівних документів оснащене спеціяльною машиною, яка 

забезпечує температурний режим повітря (обігріває або охолоджує) і контролює рівень 

вологости в приміщенні. Ця машина не працювала багато років. Після проведення профілактики 

і незначного ремонту машина стала придатною для використовувати. Проте, час до часу 

доводилося направляти. Окрім того, виявилося, що робота цієї машини базується на 

використанні протічної води. Це спричинило до перевитрати води і, відповідно, до високих 

фінансових видатків. 

Беручи до уваги сказане вище, Управа прийняла рішення замінити стару машину новою. 

У співпраці з бібліотечною Комісією велися пошуки компанії, яка може встановити нове 

технологічне та енергозберігаюче обладнання. Проєкт встановлення нового технологічного 

обладнання було зреалізовано у 2011 році. Вартість проєкту $30,000. 
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Тепер, нова система забезпечує належний температурний режим і рівень вологости в 

нижньому і верхньому сховищі. Цей проєкт було виконано у співпраці з Світляною Андрушків 

(директором бібліотеки та архіву НТШ-А), Тетяною Кейс (головою Бібліотечної комісії) і Катею 

Давиденко (архівістом НТШ-А). 
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ЗВІТИ ОСЕРЕДКІВ 
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Звіт  

Голови Вашінґтонського Осередку НТШ-А 

Богдани Урбанович 

З травня 2009 до травня 2012року. 

 

У грудні 2010 року Голова Осередку д-р Борис Глинський склав свої 

повноваження, відповідно до терміну обрання. На загальних зборах Осередку 

новим Головою було обрано д-р Богдану Урбанович. 

 

 
Перераховані нижче доповіді та конференції відбулися успішно.  Заголовки програм подано 

мовою, яка була уживана на даній доповіді чи конференції: 

1. 13 травня 2009 – Помісна Укр. Кат. Церква Св. Трійці в Сільвер Cпрінґ, МД.  
Представлення книжки Матеріяли до історії українського 
патріярхального руху (Львів: Свічадо, 2009).  Доповідачі:  проф. Леонід 
Рудницький, о. Тарас Лончина та д-р Андрій Сороковський (редактор та 
yпорядник).   

 

2.   10 липня 2009 –  U.S. – Ukraine Foundation,  Вашінґтон, ДК. Доповідь  Tetiana 

Stawnychy, Development Director, Ukrainian Greek-Catholic Patriarchal Curia, 

Kyiv:  Rebuilding Civil Society in Ukraine: The Role of the Church.  

Поставлено спільно з The Washington Group та Тhe US-Ukraine Foundation, Inc. 

  

3.   8 вересня 2009 - Library of Congress - European Division conference room.   

Доповідь Володимира Єшкілєва, The 18th c. sculptor Ioan  eorhi  Pin el.  Під 

спонзорством European Division of the Library of Congress, LCPA Ukrainian 

Language Table, та НТШ-А вашінґтонський відділ. 

 

4.   4 червня 2010 - US-Ukraine Foundation.  Доповідь д-ра Ігоря Пошивайла про 

Музей Івана Гончара то його важливість як сховище національних 

скарбів, спільно з Тhe US-Ukraine Foundation, Inc.  

 

5.   13-ого червня 2010 - US-Ukraine Foundation.  Астронавт Heidemarie 

Stefanyshyn-Piper розповіла про свою кар’єру в NASA та польоти у космос 

(по англійськи).  Поставлено спільно з Тhe US-Ukraine Foundation, Inc.  

 

6.  8 квітня 2011 року історик, д-р Володимир В’ятрович на запрошення 

Осередку НТШ виголосив доповідь у Бібліотеці Конґресу США на тему 

«Materials for Soviet History in the Archives of the Security Service of Ukraine,  
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Library Of  Congress, Hispanic Division Conference Room, Jefferson Building, 

Room 240, Washington, D.C. 

 

7.  8 квітня 2011 року історик, д-р Володимир В’ятрович мав інтерв’ю для 

передачі Голосу Америки «Час-Тайм», яка транслюється в Україні 

 

8. 8 квітня 2011 року історик, доктор Володимир В’ятрович на запрошення 

Осередку НТШ виголосив доповідь  на тему «Про що говорять архіви КҐБ. 

Матеріяли з історії  України в Галузевому Державному архіві Служби 

Безпеки України» для членів Осередку НТШ та запрошених гостей 

української громади. Захід було зорганізовано спільно з Фундацією Україна-

США, Вашінґтон, ДК 

 

9. 1-го жовтня 2011 року Осередок долучився до Ювілейного відзначення 90-

ліття  УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, яке відбулось у 

приміщені 

Посольства України у Вашінґтоні, Д.К. Відкрив та керував урочистою 

програмою Достойний суддя, проф. УВУ Богдан Футей.   

Привіти виголосили - Надзвичайний і Повноважений Посол України 

Олександр Моцик, Високопреосвященний митрополит-архиєпископ Стефан 

Сорока, д-р  h.c. УВУ Збіґнев Бжезінскі,  

д-р Богдана Урбанович, голова Осередку НТШ-А в Вашінґтоні, Д.К. 

Ювілейні промови  проголосили: ректор УВУ (2012- ) проф. д-р. Ярослава 

Мельник (Львівський Державний Університет ім. І. Франка), акад. Леонід 

Рудницький, президент Світової Ради НТШ, ректор УВУ (1998-2003), п роф. д-

р. Альберт Кіпа, президент УВАН,  ректор УВУ (2003-07). 

Соломія Марія Дуткевич (сопрано, бандуристка) підготувала святкову 

концертну програму вечора.  

 

  

10. У листопаді 2011 року українська громада у Вашінґтоні, округ Колюмбія, мала 

чудову рідкісну нагоду зустрітися з трьома видатними українськими 

істориками Зеноном Когутом, Сергієм Плохим та Фрaнком Сисином у 

приміщенні Українського Католицького Крайового Собору Пресвятої Родини. 

Зустріч відбулась за підтримки Бібліотеки  Собору, Вашінґтонського Осередку 

Наукового Товариства ім. Шевченка і організації  Вашінґтонська Група 

(TWG). Під час зустрічі відбулася презентація трьох нових видань: «Розбудова 

України» («Making Ukraine») - збірник наукових статей професора Когута, 

«Tentorium Honorum» - збірник наукових статей  на честь професора Сисина і 
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черговий том у перекладі на англійську мову монументальної «Історії Україні-

Русі» Михайла Грушевського, в комплекті з оновленим списком 

бібліографічних посилань. 

 

11. 13 березня 2012 року в Посольстві України в США пройшов  Шевченківський 

вечір, присвячений відзначенню 198-ї річниці від дня народження видатного 

українського поета, філософа і громадського діяча Тараса Шевченка. 

 

Вечір відкрив Посол України в США Олександр Моцик, який у своїй промові 

наголосив на виключному значенні феномену Кобзаря у формуванні 

національної самосвідомости українського народу, його впливу на 

національну культуру України. 

 

На  вечорі перед авдиторією виступила Голова Вашінґтонського Осередку 

Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці Богдана Урбанович, яка 

розповіла про життєвий і творчий шлях видатного українця, а також колишня 

Голова НТШ-А, науковець д-р Лариса Онишкевич  - з лекцією «Декодування 

неофітів». 

 

Віддаючи належне багатогранному творчому таланту Т. Шевченка як поета, 

художника, співака та музиканта, культурна програма Шевченківського вечора 

включала читання поезій Кобзаря, виступів Соломії Дуткевич та українського 

хору «Спів життя». 

 

12. 7 квітня 2012 року  в приміщенні Посольства України відбулася    лекція д-р 

Патрісії  Кеннеді Ґрімстед «Розграбовані нацистами твори мистецтва з 

музеїв Києва у Східній Пруссії», організована Вашінґтонським Осередком 

Наукового Товариства ім. Шевченка разом з культурно-інформаційним 

центром при Посольстві України у Вашінґтоні. Д-р Патрісія Кеннеді Ґрімстед 

є провідним науковцем Інституту Українських Студій Гарвардського 

Університету. Виступ д-р Ґрімстед є частиною довгострокового проєкту 

«Культурна спадщина в Україні та Друга світова війна: Триваюча саґа 

пограбувань, втрат, трофеїв та повернення». 

 

По закінченні основної частини вечора гості українського посольства мали 

змогу переглянути документальну стрічку про Україну та ознайомитися з 

рідкісною колекцією картин, скульптур та інших художніх творів. 

 

 

 
Окрім вище поданих конференціях та доповідях попередній голова Осередку Борис Глинський  

взяв участь в інших подіях, а саме:  
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- виголосив коротку промову з нагоди відзначення 45-ліття відкриття  статуї 

Тараса Шевченка у Вашінґтоні 

- висловив привіт на вечері вшанування пам’яті д-ра Олекси Біланюка, в 

Посольстві України 

- у бріфінґу в US State Department нового посла США до України.  На прохання 

пана Brocchetti, Head of the Ukrainian Desk, вислав йому інформацію (історія, 

діяльність) про НТШ-А 

- у прощальнім вечорі українських організацій з послом Олегом Шамшуром з 

нагоди його повернення до Києва, склавши йому подяку за добру та щиру 

співпрацю з нашим Осередком та побажав йому дальших успіхів у праці на 

добро України 

- у зустрічі з новим послом України в США Олександром Моциком з 

представниками українських організацій. 

 

На запрошення посла Моцика, Голова Осередку взяв участь 9 грудня 2010 у 

зустрічі з представниками українських організацій з метою обговорити їх 

діяльність, проєкти на 2011, та очікування тих організацій від України в контексті 

зміцнення співпраці із закордонним українством.   

 

Голова Осередку Богдана Урбанович виголосила головну доповідь на святкуванні 

Шевченківських днів, які відбулись  у березні 2011 року в Посольстві України у 

США, Вашінґтон ДК. 

 

Голова Осередку Богдана Урбанович співпрацює з Комітетом міст-побратимів 

Івано-Франківськ - Арлінґтон, TWG (член управи), TWG Cultural Fund (член 

управи),  Комітетом Голодомору (член комітету у справах будівництва пам’ятника 

Голодомору у Вашінґтоні), УККА та іншими українськими громадськими 

організаціями у США. 
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Звіт Голови Осередку НТШ-А в Дітройті  

Олени Паливоди 

за 2009-2012 роки 

 

Протягом звітного періоду Управа Осередку працювала в зменшеному  складі з причини 

виїзду з Дітройту члена управи д-ра Богдана Піхурка та резиґнації з Управи Осередку мґр Віри 

Андрушків з приводу родинних обставин. В зв’язку з наближенням Загальних Зборів і виборів 

нової Управи, було вирішено залишити Управу в складі: Любомир Гевко- голова, Олена 

Паливода –секретар і Богдан Неганів-скарбник. Протягом звітного часу відбуто 3 сходини 

Управи, на яких обговорено пляни діяльності Осередку на другу половину 2010 року. Управа 

виготовила  посібник для більш справного організування наукових імпрез в майбутності. 

Посібник є практичною допомогою для швидкої, точної і акуратної організації плянованих 

Осередком наукових заходів у метрополітальному Дітройті, де також залучена  інформація 

наявних приміщень для доповідей, необхідної кількости публікованих оголошень, летючок і 

контактної інформації Осередків відповідальних за її поширення (університети, культурний 

центр, кредитівки, музеї і т.д), організації перебування і логістики приїзжаючих прелеґентів. 

Осередок брав участь в громадському Комітеті святкування 19-ої річниці Незалежности 

України, що відбулося 21 серпня 2010 року в церкві св. Йосафата у Воррен за участі консула 

України Кирила Калити, як головного промовця.  

Дуже цікаву доповідь на тему: «Музеї України: проблеми збереження культурної 

спадщини України»- виголосив 13 червня 2010 року Ігор Пошивайло, кандидат історичних наук,  

дорадник ЮНЕСКО, етнолог, заступник директора Національного центру народної культури 

«Музей Івана Гончара». Його виступ опубліковано в газеті «Свобода» та місячнику 

«Детройтські Новини». 

Наступна наукова доповідь була виголошена астрофізиком, головою відділу 

спектроскопічних досліджень NASA Goddard Space Center д-ром Теодором Костюком на тему « 

Життя-наскільки унікальна Земля в нашій соняшній системі». Це була дуже цікава і успішна 

доповідь, на яку прибуло багато членів дітройтської громади і яка залишила багато позитивних 

відгуків.  

Управа Осередку співпрацює з головою комісії світового НТШ у Львові для 

Енциклопедії, в якій буде поміщено біографічні гасла про дійсних членів НТШ. 



 

107 

 

Голова дітройтського Осередку НТШ-А Любомир Гевко відвідав 4 вересня 2010 року 

НТШ-А в Нью-Йорку і мав змогу ознайомитися з унікальною експозицією Українського Музею 

про Гетьмана Мазепу, як рівно ж, бачити мистецький витуп про Мазепу в західньому світі, в 

якому брали участь члени Управи НТШ-А. Також  мав нагоду обговорити проблемні  питання в 

справах Осередку в Дітройті та співпраці з новоствореним Дослідницьким центром для 

вивчення української Діяспори в США.  За звітний період Осередок поповнився трьома новими 

членами. В лютому 2011 року відбувся показ фільму Юрія Лозового «Береза Картузька» і 

виставка видань НТШ. 

 12 червня 2011 року в Українському Культурному Центрі м. Воррен відбулися загальні 

збори дітройтського Осередку НТШ-А. Голова відділу НТШ-А  мґр Любомир Гевко, мґр Віра 

Андрушків, Богдан Неганів, д-р Олена Паливода, д-р Борис Легета та д-р Богдан Піхурко 

передали управління новообраній Управі. До складу нової Управи обрано д-р Олена Паливода 

(голова) , д-р Роман Гриців (заступник) , д-р Марко Фаріон,  Ніна Василькевич (секретар), Зенон 

Чорній (скарбник). До складу авдитної і номінаційної комісії ввійшли мгр. Любомир Гевко 

(голова)  д-р Андрій Джуль і д-р Микола Григорчук. 

Протягом звітного періоду члени Управи  НТШ у Дітройті були співзасновниками 

Громадського  Комітету Метрополітального Дітройту для відзначення 20-ої pічниці 

Незалежности України. Доповідачем  запрошено відому журналістку Мирославу Ґонґадзе з 

доповіддю "Україна – 20 років на шляху до демократії". Присутніми були Достойний Сандер 

Левін, Конгрес США, Генеральний Консул України в Чикаґо Костянтин Кудрик, представники 

місцевої влади і багато гостей. 30 серпня 2011 року Управа НТШ у співпраці з Громадським 

Комітетом і Українським Культурним Центром організувала творчу зустріч з письменником 

Василем Шклярем, на якій відбулась презентація роману "Залишенець. Чорний ворон" і 

обговорені майбутні проєкти про екранізацію твору. 
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ЗВІТ 

Голови Осередку НТШ-А у Філядельфії 

Я р о с л а в а  З а л і п с ь к о г о  

т р а в е н ь  2 0 0 9  – т р а в е н ь  2 0 1 2  

 

Впродовж звітового періоду Управа Осередку  організувала наукові доповіді і конференції у 

співпраці з Релігійним Товариством “Св. Софія”. Комітет ЕУД при Осередку продовжував 

працю щодо гасел на літери Л М Н О П Р, усі матеріяли передані до канцелярії НТШ в Нью-

Йорку. Голова Осередку Ярослав Заліпський брав активну участь щодо відзначення річниць 

Незалежности України та Голодомору. 

 

Доповіді 2008-2009 рр. 

13 квітня – Спогади про Патріярха Йосифа Сліпого, - акад. Леонід Рудницький; 

20 квітня – Спогади про Патріярха Йосифа Сліпого, - Роман Дубенко; 

27 квітня – Спогади про Патріярха Йосифа Сліпого, - Рома Гайда; 

4 травня – Спогади про Патріярха Йосифа Сліпого,- Осип Рожка; 

16 жовтня – Патріярх Йосиф про себе,- акад. Леонід Рудницький; 

23 жовтня – Святитель Блаженніший,-  

о. Тарас Лончина; 

25 жовтня – Український Вільний Університет,- проф. Іван Мигула; 

10 вересня – Єврейсько-українські відносини,- Яків Сусленський; 

4 грудня,- Вручення Медалі Грушевського, грамоти НТШ Львова і грамоти від НТШ 

академікови проф. Іванові Коропецькому за його наукові праці з ділянки Економії,- проф. Орест 

Попович; 

10 лютого 09. – До 300-ліття Батуринської трагедії 1708 року,- д-р Володимир Мезенцев; 

7 травня 09. – Презентація книжки д-р Наталії Іщук Пазуняк – “Леся Українка. Ідея свободи 

України у спектрі світової цивілізації,- проф. Альберт Кіпа, акад. Леонід Рудницький, д-р 

Ярослав Заліпський. Привітання від НТШ-А виголосив д-р Андрій Шуль. 

 

Управа Осередку продовжувала працю наступним чином: 

 

Комітет ЕУД при Осередку в складі 12 осіб (д-р Олександер Лужницький, голова 

філядельфійської округи) відбув 25 робочих засідань і опрацьовував гасла до другого тому ЕУД 

з літер Л, М, Н, О, П, Р, що їх передано до Нью-Йорку. Гасла з літер Л і М були перевірені і 

готові до публікації. Всі засідання були протокольовані п. Анною Максимович. 

Влаштування доповідей у співпраці з Релігійним Товариством «Свята Софія». Осередок 

брав участь у Симпозіюмі, що був присвячений ювілею 100-ліття приїзду Сестер Чину св. 

Василія Великого в Новім Світі: 

Сесія 1. Модератор від Товариства «Свята Софія» мґр. Микола Рудницький. Доповідачі: о. 

д-р Іван Кащак і мґр. Анна Максимович. 
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Сесія 2. Модератор д-р Ярослав Заліпський. Доповідачі: мґр. Роман Дубенко, д-р 

Олександер Лужницький, с. Йоанна Сослер. 

 

Доповіді 2010: 

20 травня – о. Іреней Назарко, ЧСВВ, історик, монах, душпастир. Доповідач – д-р 

Олександер Лужницький. 

5 жовтня – У століття визначного мецената д-ра Миколи Ценка. Доповідачі: д-р Орест 

Гаврилюк, Н. Ценко, д-р Леонід Рудницький. 

12 жовтня – Визначний історик Галичини о. Ізидор Сохоцький. Доповідач – д-р 

Олександер Лужницький. 

19 жовтня – Проф. д-р Роман Максимович: пропам’ятний вечір. Доповідачі: д-р Ярослав 

Заліпський, мґр. Анна Максимович. 

26 жовтня – о. Іван Лебедович – польовий духовник. Доповідач: академік Леонід 

Рудницький.  

2 листопада – Проф. д-р Петро Ісаїв. Доповідач – проф. д-р Всеволод Ісаїв. 

8 грудня – Діяльність Національного Університету «Острозька Академія». Доповідачі: проф. 

д-р Ігор Пасічник, мґр. Едуард Балашов. 

2011 рік 

22 лютого – Архітектурні відкриття в Батурині 2009-2010 рр. Доповідач – д-р Володимир 

Мезенцев. 

24 березня – Костянтин (Богачевський) – спогади. Доповідач – проф. д-р Марта 

Богачевська-Хом’як. 

31 березня – Стефанія Пушкар – громадська діячка. Доповідач – мґр. Ігор Чижович. 

7 квітня – о. Михайло Пиріг – людина, священослужитель, проповідник. Доповідач: мґр 

Любомир Пиріг. 

14 квітня – Олена Лотоцька – видатна представниця українського жіночого руху. Доповідач 

– мґр. Любов Волинець. 

28 квітня – Марія Струтинська: спогади про мою учительку. Доповідач – д-р Олександер 

Лужницький. 

5 травня 2011 – Російський Робінзон і український П’ятниця: пастки постколоніялізму. 

Доповідач – д-р Микола Рябчук. 

24 травня 2011 – Отець Маркіян Шашкевич – доповідач Роман Лубківський 

6 жовтня 2011 – Відзначення Ювілею 90-ліття УВУ – доповідач Ярослав Мельник, ректор 

УВУ 

13 жовтня 2011 - Роль Ґете в житті і творчості лесі Українки – доповідач Альберт Кіпа 

20 жовтня 2011 – Логіка політичних процесів в Україні – доповідач Данило Яневський 

27 жовтня 2011 – Українське шкільництво в Галичині під Польщею – доповідач Ірина 

Іванкович-Блощинська 

3 листопада 2011 - Релігія в житті та творчості Івана Франка – Леонід Рудницький 

5 листопада 2011 – Презентація книжки Наталії Іщук-Пазуняк «Вибрані Студії» - Леонід 

Рудницький, Альберт Кіпа, Лідія Бичкова 

2 грудня 2011 – Сучасні події в Україні – доповідач Іван Драч 

 



 

110 

 

2012 рік 

25-26 лютого 2012 – День Патріярха. До 120-ліття від дня народження Слуги Божого 

Патріярха Йосипа Сліпого – Митрополит Стефан Сорока, о. Іван Дацко, о. Андрій 

Онуферко, Леонід Рудницький, Андрій Сороковський, о. Мар’ян Процик, Орест Попович 

(привіт) 

14 березня 2012 - Патріярх Йосиф Сліпий у документах радянських органів – доповідач 

Володимир Сергійчук 

15 березня 2012 – Український патріот з династії Габсбургів – доповідач Тетяна Осташко 

22 березня 2012 – Йосип Сліпий і Вячеслав Липинський – доповідач Тетяна Осташко 

22 квітня 2012 – Кир Іван Стах – спаситель українських скитальців – Митрополит Степан 

Сорока, Ярослав Заліпський, єпископ Василь Лостен, Олександер Лужницький 
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Звіт заходів, 

проведених 

Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці 
за період від 15 травня 2009 р. до 19 травня 2012 р. 

(координатор Василь Махно) 

Загальна кількість – 78 
 

Наукові доповіді – 56 

Наукові Конференції – 5 

Круглі Столи - 6 

Презентації книжок – 5 

Показ фільмів і фотовиставка -1 

Літературний Ярмарок – 3 

 

2 0 0 9 
23 травня 2009 

“Чому сироти не хочуть бути трактористами? 

Освіта в інтернатах та її наслідки” 

Алли Корж 

Columbia University, Teachers College 

12 вересня 2009 
Круглий стіл 

"Помаранчева революція в Україні: п’ять років опісля” 

Учасники: 

Посол Валерій Кучинський 

Д-р Олександер Мотиль 

Д-р Анна Процик 

Перегляд фраґментів фільму 

«24 години Помаранчевої Революції» (2004) Василя Лопуха” 

 

 

 

 
19 вересня 2009 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

ДО 300-річчя смерти гетьмана ІВАНА МАЗЕПИ 

(1639 -1709) 

Учасники:Лариса Онишкевич, Любомир Гайда 

26 вересня 2009 

До 350-ліття Битви під Конотопом:  

“Про замовчувану перемогу козацького війська гетьмана Виговського над Москвою” 
проф. Юрія Гаєцького 

3 жовтня 2009 
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Круглий стіл, присвячений 

100 річчю від дня народження видатного українського поета 

БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА 

(1909 -1937) 

Учасники: Богдан Рубчак, Михайло Найдан, Василь Махно 

Пісні Ігоря Соневицького на вірші БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА 

у виконанні Заслуженої артистки України Людмили Фесенко 

Акомпанімент Христини Карпевич 

10 жовтня 2009 

Наукове Товариство ім. Шевченка та 

організація Американці в Обороні Людських Прав в Україні презентували нове видання. 

Учасники презентації: Божена Ольшанівська, 

Президент «Американці в Обороні Людських Прав в Україні (АОЛПУ – AHRU)» 

Д-р Мирон Куропась, 

науковець, громадський діяч, публіцист, колюмніст, громадський член Комісії Голоду 1932- 33 в 

Конґресі США  

Д-р Леонід Герець, 

Професор історії, збирач зізнань очевидців  

Великого Голоду для Комісії Голоду 1932- 33 в Конґресі США 

 

17 жовтня 2009 

«Музейна сфера України: стан і перспективи»  
Ігор Пошивайло, кандидат історичних наук, етнолог,  

заслужений діяч мистецтв України 

24 жовтня 2009 

Презентація книжки віршів Василя Махна 

“T READ and Selected New York Poems”  
Translated from the Ukrainian by Orest Popovych  

New York, Spuyten Duyvil 2009 

Василь Махно – читатиме вірші українською мовою 

Орест Попович – власні переклади віршів Василя Махна англійською мовою 

Ведучий вечора - Олександер Мотиль Відеокомпозиції до віршів - Василя Лопуха 

31 жовтня 2009 

“Релігійна свобода та проблема розлотості Українського Православ’я” 
Геннадій Друзенко, Фулбрайтівський стипендіят 

14 листопада 2009 

“Кроки націєтворення – мова української еліти” 
(Про лінґвістичний дискурс політичних перегонів в Україні) 

проф. Антоніна Березовенко (Київ) 

22 листопада 2009 

“Medical Life Insurance: Risk assessment and the Application Process” 
Alexsandra Kushnir, MD and Marta Kushnir, MD 

5 грудня 2009 

Презентація книги спогадів Романа Маца 

“The Winding Path to Freedom:  

A Memoir of Life in the Ukrainian Underground” (Booksurge, 2009) 

12 грудня 2009 

“Статистичні дані про українців у Нью-Йорку” 
Олег Воловина та Василь Лопух 
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19 грудня 2009 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЯРМАРОК 
Анна Фрайліх 

Андрей Ґріцман 

Олена Дженніґс 

Василь Махно 

 

 

 

 

2 0 1 0 
6 лютого 2010 

«Садиба гетьмана Мазепи в Батурині у світлі нових досліджень»  

Д-р Володимир Мезенцев (Торонтонський Університет) 

 

13 лютого 2010 

Презентація книжки 

Д-р Оксани Ашер (Драй-Хмари) 
“My Diary” (New York, 2009) 

Програма 

Читання віршів - Анна Равіц 

Спогади і читання віршів – Оксана Ашер 

Відеофільм - Василя Лопуха 

 

20 лютого 2010 

“Загадка Віктора Петрова (Домонтовича)” 

Вячеслав Брюховецький, 

Доктор філологічних наук, професор 

 

6 березня 2010 

30-та щорічна наукова Шевченківська конференція 

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-А) 

Українська Вільна Академія Наук (УВАН) 

Український Науковий Інститут Гарвардського Університету (УНІГУ) 

ПРОГРАМА 

Відкриття - д-р Альберт Кіпа, 

Президент УВАН 

«Вплив західньо-европейської політичної думки  

на Кирило-Методіївців» 

Д-р Анна Процик, 

(УВАН/НТШ-А) 

«Шевченко: подорожі по Україні» 

Олег Коцюба, 

(Гарвардський Університет) 

“Народність Шевченка” 

Д-р Григорій Грабович, 



 

114 

 

(Гарвардський Університет/НТШ-А) 

Закриття - д-р Орест Попович, 

Голова НТШ-А 

 

13 березня 2010 

«15 років журналу «Кіно-Театр» в контексті українського кіно» 

Лариса Брюховецька,  
Головний редактор журналу «Кіно-Театр» 

20 березня 2010 

«Людина з химерним іменем: 

до 115-ї річниці від дня народження Майка Йогансена» 

Ростислав Мельників, 

доцент, кандидат філологічних наук 

 

27 березня 2010 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІҐРАЦІЇ В АМЕРИЦІ: 

стереотипи та міти» 

Д-р Олександер Лужницький, дійсний член НТШ 

 

10 квітня 2010 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

“Україна після Президентських виборів 2010: 

результати та перпективи “ 
Учасники: Адріян Каратницький, Посол Валерій Кучинський, 

Д-р Олександер Мотиль 

24 квітня 2010 

«Арабістичні дослідження академіка Омеляна Пріцака» 
Денис Шестопалець, кандидат історичних наук,  

науковий співробітник Інституту Сходознавства ім. Агатангела Кримського НАНУ,  

Фулбрайтівський стипендіята 2009/2010 

1 травня 2010 

«Основні тенденції у дослідженнях жіночої історії в сучасній Україні» 
Оксана Кісь, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту дослідження етнології НАНУ 

Petro Yacyk Visiting Professorship, Harriman Institute, Columbia University 

8 травня 2010 

“Матеріяли московських архівів про Голодомор” 
Ганна Капустян, доктор історичних наук 

11 вересеня  2010 

Діяспора та Україна: консолідація в добу ґлобалізації 

Д-р Леонід Рудницький 
президент Світової Ради Наукових Товариств ім. Шевченка 

18 вересеня  2010 

«Українське кіно 2000-х: поновлення дієздатности» 
Дмитро Десятерик, оглядач відділу культури газети «ДЕНЬ» 

25 вересеня 2010 

Українська Республіканська Капеля Олександра Кошиця: шлях на Захід 
Василь Гречинський, музичний керівник і дириґент хору «ДУМКА» 

2 жовтня 2010 
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Академічний підхід та політична кон’юктура у боротьбі за трипільську спадщину в 

сучасній Україні 
Олександер Дяченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології 

НАНУ 

9 жовтня 2010 

Альманах Станиславівської Землі:  

Збірник Матеріялів до історії Станиславова і Станиславщини. 
Том третій. 

16 жовтня  2010 

Нові тенденції у музичній творчості українських композиторів. 
Леонід Грабовський, композитор 

23 жовтня  2010 

Географія розселення українців у Метрополії Нью-Йорк – Нью-Джерзі: 

історична ретроспектива та сучасність 
Олега Воловини та Василя Лопуха 

6 листопада 2010 

«Майже те саме: про драму Лесі Українки, проблему еліт і народження спільноти» 
Олена Галета, кандидат філологічних наук (Львів) 

13 листопада 2010 

Конференція 

Модернізм у Києві 

14 листопада 2010 

Історія української мови у міжвоєнному Підкарпатті: 

«Граматика» Івана Панькевича 
Д-р Міхаель Мозер, Віденський Університет, Австрія 

23 листопада 2010 

Нові архівні документи про ставлення ОУН і УПА 

до поляків та євреїв під час 2-ї світової війни 
Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор 

4  грудня 2010 

Архівоцид в Україні 1930 -1960-х років як закономірний наслідок Голодомору: 

втрати населення. Нищення документів 
Геннадій Боряк, Інститут історії України НАНУ 

 

Спільний українсько-російський підручник з історії: 

спроба реанімації мітичного проєкту 
Олександра Реєнта, Інститут історії України НАНУ 

18 грудня 2010 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЯРМАРОК 

2 0 1 1 
29 січня 2011 

Мовна політика України: дії влади, думки громадян 
Д-р Володимир Кулик (Київ) 

5 лютого 2011 
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Напучувальна література Київської митрополії 

між Флорентійською та Берестейською уніями 
Валерій Зема (Київ) 

12 лютого 2011 

Літопис УПА як джерело інформації 

про український визвольний рух під час Другої Світової війни 
Д-р Петро Потічний 

19 лютого 2011 

Архітектурні реконструкції Запорізької Січі, Чигирина та Батурина XVII-XVIII ст. 

та розкопки головної резиденції Мазепи у 2010 року  
Д-р Володимир Мезенцев (Канада) 

26 лютого 2011 

Доступ до світової академічної та наукової інформації – 

база для розвитку української держави та конкурентноздатности: 

питання, проблеми та можливості 
Марта Фаріон (Чікаґо) та Тетяна Ярошенко (Київ) 

5 березня 2011 

31-у щорічна наукова Шевченківська конференція 
Відкриття – д-р Орест Попович, 

Президент НТШ-А 

Д-р Олесь Федорук, (НАНУ) 

"До історії взаємин Шевченка і Куліша 

(з маловідомих матеріалів)" 

Д-р Олександр Боронь, (НАНУ) 

"Чарлз Діккенс у лектурі та творчій практиці Шевченка: 

контактні зв'язки і типологічні збіги" 

Д-р Григорій Грабович, (Гарвардський Університет/НТШ-А) 

Науковий секретар НТШ-А 

“Параметри ранньої рецепції Шевченка: випадок «Гайдамаків»” 

 

Закриття – д-р Анна Процик, 

Науковий секретар УВАН 

 

12 березня 2011 

Архіви НТШ-А: сучасний стан та перcпективи на майбутнє 
Катерини Давиденко, архівіста НТШ-А 

та Бахметьєвського Архіву Колюмбійського університету 

13 березня 2011 

До 125-ліття української преси в Америці 

Огляд української преси в Америці: від початків до сучасности 
Д-р Олександр Лужницький 

2 квітня 2011 

Хмельницький і Липинський в оцінці Михайла Грушевського 
Д-р Франк Сисин 

9 квітня 2011 

Радіологія в Україні: 15 років викладацького досвіду 
Д-р Лев Волянський 

16 квітня 2011 
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До 25-річчя Чорнобильської трагедії: 

«Пробач мені, Поліське» документальний фільм 

«Поліське: вкрадене майбутнє» фотовиставка 

30 квітня 2011 

Цивілізаційний вибір і геополітичні конфіґурації в Европі як чинники зовнішньої 

політики України 
Д-р Сергій Федуняк, (Чернівці, Україна) 

7 травня 2011 

Священні  символи України: 

від палеоліту до сучасности 

Ярослава Ґеруляк 

(Нью-Йорк) 

 

14 травня 2011 

Презентація 

спеціяльного числа 

International Poetry Review 

У презетації взяли участь  

автори та перекладачі: 

Михайло Найдан, Марко Андрейчик, Василь Махно, Дзвіня Орловська, 

Орест Попович, Вірляна Ткач та Ванда Фиппс 

 

5 червня 2011 

 Презентація збірника статей 

Mapping Difference:  

The Many Faces of Women in Ukraine. 
Edited and with an introduction by Marian J. Rubchak, Berghahn Press, 2011 

 

10 вересня 2011 

 «20 років Незалежности України: здобутки, виклики та перспективи» 
Круглий стіл 

 

24 вересня 2011 Презентація книжки проф. Тараса Гунчака 

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

1 жовтня 2011 

"Кубанські козаки і реліквії (клейноди) 

Запорізької Січі в Америці" 
Д-р Юрій Міщенко, 

представник громади вільних козаків "Нова Кубань" Buena, New Jersey 

 

8 жовтня 2011 

 

Відзначення 90-ліття від дня заснування 

Українського Вільного Університету 
конференція 

 

15 жовтня 2011 
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Вечір поезії та музики 

Леоніда Грабовського 

Два поети - два композитори 

 

22 жовтня 2011 

 

Чи може щось й справді зникнути з вітром? 
Д-р Лев Чировський 

 

 

29 жовтня 2011 

"Християнські козацтва і християнські держави: моделі поєднання та інтеґрації" 
Д-р Віктор Брехуненко, (Київ) 

 

5 листопада 2011 

Інтеґрація України до Европейського Союзу та/чи Росії? 
Григорій Шамборовський, (Львів) 

 

12 листопада 2011 

 “Постколоніяльний роман в Україні: 

як скласти ціле з фраґментів” 

Д-р Тамара Гундорова, Київ 

 

19  листопада 2011 

Як уникнути серцевого приступу? 
Д-р Юрій Демидович 

 

3 грудня 2011 

Конференція присвячена 

200-річчю від дня народження 

Маркіяна Шашкевича 

(1811-1843) 

Учасники : Д-р Григорій Грабович, Д-р Анна Процик, Д-р Сергій Панько 

 

10 грудня 2011 

Презентація збірки поезій Василя Махна 

“WINTER LETTERS” 

 

17 грудня 2011 

Літературний Ярмарок 

НЬЮ-ЙОРК ЯК ТЕКСТ 

 

 

2 0 1 2 
 

11 лютого 2012 
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Батурин-2011: нові археологічні знахідки 
Д-р Володимир Мезенцев, (Канада) 

 

18 лютого 2012 

"Жіночий досвід участи у національно-визвольних змаганнях ОУН та УПА у 1940-50-х 

роках" 
(на матеріялах особистих спогадів учасниць підпілля) 

Оксана Кісь, (Львів, Україна) 

 

25 лютого 2012 

"Русифікація в Україні: традиції та іновації" 
Юрій Шевчук, Нью-Йорк 

 

3 березня 2012 

Чим є сучасна Україна і чи можливі там зміни? 
Юрій Мацієвський, (Острог, Україна) 

10 березня 2012 

XXXII щорічна наукова 

Шевченківська конференція 

Відкриття - д-р Анна Процик, 

Науковий Секретар УВАН 

 

Михайло Назаренко, 

(Київський Національний Університет ім Т. Г. Шевченка) 

“До прижиттєвої рецепції Шевченка: питання літературного контексту” 

 

Олесь Федорук, 

(Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ) 

“Перше видання ‘Гайдамаків’ Шевченка: історія книжки” 

 

Григорій Грабович, 

(НТШ-А/Гарвардський Університет) 

“Шевченкові ‘Гайдамаки’: формування національного поета” 

 

Закриття - д-р Орест Попович, 

Президент НТШ-А 

 

17 березня 2012 

Авторський міт війни у кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні" 
Валентина Хархун (Ніжин, Україна) 

 

24 березня 2012 

«Нові методи омолодження обличчя» 
Д-р Олег Слупчинський, (Нью-Йорк) 

 

30 березня 2012 

«Постійний квиток Европа-Америка: листування  

Дмитра Чижевського і Юрія Шевельова» 

Д-р Оксана Блашків 
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21 квітня 2012 

«Іван Мазепа у літературному просторі: старі загадки та нові відкриття» 

Д-р Любомир Гайда 

 

28 квітня 2012 

«Київська історична школа Михайла Грушевського: долі науковців» 

Оксана Юркова 

 

5 травня 

 «Екологічна політика, глобальне потепління і національна безпека» 

Зенко Стахів 

 

12 травня 

«Магнітне записування інформації та її важливість сьогодні» 

Д-р Любомир Романків 


