2-го листопада 2021 р.
Відкритий лист до членів НТШ-А
Вибачаюсь, що турбую Вас, але я занепокоєний теперішнім станом у нашому
Товаристві. З кількох причин.
1) Після того як наша команда проголосила свою кандидатуру на нову управу
НТШ-А, теперішня управа раптом почала піднімати статус цілої низки звичайних
членів до дійсних членів. Причина ясна: лише дійсні члени мають право
голосувати на загальних виборах, які (згідно з моїм домовленням з Галиною
Гринь) мають відбутися 11-го грудня. Наша команда принципово відмовляється від
такого ходу, вважаючи, що він нечесний.
2. Наш радник, Михайло Грицак, вже кілька разів звернув увагу теперішньої управи
на цю проблему—безрезультатно. Три колишні президенти НТШ-А теж зробили
інтервенцію—безрезультатно. Надіюсь, що новопідвищені члени зрозуміють, яку
сумнівну ролю їм призначено грати за такими умовами і відмовляться від
голосування.
3) Теперішня управа вдалася до ганебного паплюження др. Василя Лопуха. Всі,
хто знають Василя—а це всі члени НТШ-А, а також всі його співпрацівники—
розуміють, що ці намагання очорнити чесного та довголітнього адміністратора
НТШ-А абсолютно безпідставні.
4) Натомість теперішня управа просто не хоче бачити, що, як зазначив у своєму
відкритому листі др. Богдан Витвицький (який довгими роками боровся з корупцією
в штаті Нью-Джерсі на посаді заступника прокурора), у провідних членів управи
існує об’єктивний конфлікт інтересів.
5) Мене тривожить, але не дивує, що культура поведінки теперішньої управи
спустилася до такого неприпустимого рівня. Члени теперішньої управи бувають у
будинку НТШ-А всього кілька разів на рік. Вони не знають наших членів, не знають
нас, і не розуміють, що Товариство є громадою, яка грунтується на
товариськості, добропорядності, взаємоповазі.
З колегіальним привітом,
О. Мотиль
ПС. Внизу наша програма. Прочитайте, будь-ласка, і зауважте, що немає там
ніяких наклепів. Може Вам тон і зміст сподобаються.

Програма
1.
Адміністрування
·
Відновлення зв’язку між президією та адміністрацією і між центром та
осередками

·
·
·

Децентралізація влади, щоб кожен член Управи відповідав за свою діяльність
Відновлення щомісячних зустрічей президії
Інформування усіх членів НТШ-А про роботу та засідання Управи

2.
·
·
·
·

Науково-дослідна робота
Аналіза та оцінка поточних наукових проєктів, особливо в ділянці гуманістики
Створення проєктів, які включали б усі Наукові Секції, осередки та членство
Упорядкування стипендійної діяльности
Підтримка та поширення співпраці з програмою Фулбрайта

3.
Бібліотека та архів
·
Наймання професiйного архiвiста та бiблiотекаря
·
Поновлення повноцiнної дiяльнoсти архiву та бiблiотеки, зокрема
впорядкування фондiв, електронний доступ до описiв, придбання нових фондiв,
довiдковi послуги та доступ для науковцiв
4.
Суботні програми та конференції
·
Визначення перспективного пляну на 3 роки з урахуванням визначних дат
·
Активне продовження мистецьких виставок у великій залі
·
Поширення участи в наукових конференціях США, Канади, України та Европи
·
Організація кожною Науковою Секцією щорічної конференції або публічної
лекції
5.
Видання
·
Активне видання архівних матеріялів НТШ-А, зокрема «Мемуарної серії»
·
Розповсюдження всіх видань НТШ-А по бібліотеках Північної Америки та
України
·
Присудження ґрантів на видання української літератури в англійському
перекладі
·
Відновлення співпраці з Науковими Записками, які видає львівське НТШ, і
встановлення тісніших зв’язків в ділянці нових наукових видань
·
Видання в Бюлетені уривків статей та книжок членів НТШ-А
·
Перетворення веб сторінки в цікаве джерело інформацій, дискусій
6.
Зовнішні зв’язки, інформація, збір коштів та членство
·
Відновлення тісних стосунків з діяспорними установами, з осередками НТШ-А
Канади, Европи та з американськими, канадськими, европейськими науковими
організаціями
·
Відновлення близьких стосунків з НТШ у Львові і нав’язання контактів з
іншими науковими та правознавчими осередками в Україні
·
Відновлення щомісячних прес релізів для Свободи, тощо
·
Відновлення цілеспрямованого збору коштів на потреби НТШ-А
·
Доповнення бази даних дійсних і потенційних жертводавців та членів
·
Притягнення до членства молодих науковців та студентів
7.
·

Будинок
Ремонт і переоформлення першого поверху

·
Інсталювання «рухомих шаф» в сховищі, де зберігаються архівні колекції, для
заощадження місця
·
Розповсюдження видань НТШ-А, які лежать в будинку

