Д-р Василиь Лопух.
Дійсний член НТШ
Член управ (2006-2012), (2012-2018), (2018-2021)
Директор адміністрації НТШ-А (серпень 2000 – березень 2021)

2000-2006
Президент НТШ-А д-р Лариса Онишекевич
2006-2012
Президент НТШ-А д-р Орест Попович
АДМІНІСТРАТИВНА РОБОТА
У перші роки моєї праці д-р Лариса Онишкевич порадила вести робочий зошит для
планування роботи на день і тиждень, занотовувати усі важливі телефонні розмови та
інформувати про це членів Управи.
Наприклад: зателефонувала Керолайн Кенеді, дочка Президента США Джона Кенеді,
зверталася за порадою хто з української громади у Філядельфії може взяти участь у відновленні
маленького парку ім. Шевченка.
Під час виборчої кампанії, коли Ал Ґор балотувався на Президента США, телефонував
син Бжезінського, який мав намір мати зустрітися з українською громадою.
Д-р Лариса Онишкевич системно працювала з канцелярією. Надсилала плян роботи на
день або тиждень. Кожного понеділка членам Президії з канцелярії надсилали звіт про те, яка
кореспонденція надійшла на адресу НТШ-А.
Заведено папки вхідної та вихідної кореспонденції.
Усе офіційне листування Управи циркулювало виключно через реєстрацію в канцелярії а
копії листування залишалися в папці вихідної кореспонденції. Це архівний фонд діяльности
НТШ.
Створив електронну аплікацію для реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції з
пошуковою функцією.
Організація виставок видань НТШ-А під час проведення конференції (ASN) у
Колюмбійському Університеті.
-

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ ПРО ЧЛЕНІВ НТШ-А
Станом на 2000 рік у канцелярії було 2 металеві коробки з індексними картками на яких
були записи про членів НТШ-А: Прізвище, титул, адреса, відмітка про підвищення і про
оплату членської вкладки. Ці коробки зберігаються в канцелярії і на цей час.
Я завів папки (фолдер) на кожного члена Товариства, в яких зберігаються заява на вступ,
інформаційна картка, CV, список публікацій, фотографії та інші інформації про члена
Товариства. Облік членів потребує постійного поновлення. На жаль, цю роботу виконувати
складно в силу того, що члени НТШ-А практично не повідомляють про зміну адреси, числа
телефону, місця праці та інше.
Запроваджено електронний облік в таблиці Excel. Кілька років тому усі інформації про
членів перевів в програму QuickBook, якою канцелярія послуговується і тепер. Недоліком є те,
що частина інформацій застаріла і потребує системного оновлення.
Організаційне забезпечення і підготовка до конференцій, круглих столів, суботніх
викладів, мистецьких програм.
Фото та відео документування усіх подій в НТШ-А. Мною створено величезну базу
даних цифрової документації за 21 рік праці. Усі цифрові файли фото та відео мають чітку
однорідну структуру реєстрації і легко надаються для пошуку необхідних матеріялів.
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В YouTube створив канал Shevchenko Scientific Society на якому поміщено, зроблених
мною 150 відеофільмів доповідей виголошених в будинку НТШ-А.
https://www.youtube.com/channel/UC3vet9_tGuKQKkpjDLSIVfA/videos
Організаційні заходи пов’язані з учасню членів НТШ-А на міжнародних конференціях:
Гельсінкі, Берліні та Стокгольмі і повідомлення про ці конференції у пресі.
ОКРЕМІ ПРОЄКТИ МОЄЇ ПРАЦІ
1. Член редколегії Бюлетеня. Загалом мною зроблено 42 числа Бюлетеня.
2. У 2005 – вперше в НТШ-А, зроблив повний Адресар усіх членів Товариства з фотографіями,
поштовими адресами, телефонами та електронними адресами.
У 2007 – видав поліграфічно поновлений Адресар членів НТШ-А з вступним словом д-ра
Ореста Поповича. Аресар розіслано усім членам НТШ-А.
Пропорував поновити адресар в роки президенства д-ра Григорія Грабовича і д-р Галини
Гринь, на жаль мою пропозицію не брали до уваги.
3. Технічний редактор книжки Shevchenko Scientific Society, USA: Activities and Press Report
2000-2008. Edited by Orest Popovych. New York, 2009. 640 pp.
4. Член Видавничого комітету і редколегії Енциклопедії Української Діяспори. Т1, США,
Книги 2 (Л-Р), Книги 3 (С-Я), Книги 4 (доповнення та виправлення). Мною виконано технічну
роботу з макетування, фотографії, ілюстраці та підготовка макету до друку Книг 2, 3 та 4-ї.
5. Виготовив каталоґ фотонегативів на склі та фотографій «Леґон Українських Січових
Стрільців. 2017. С.229.
6. Виготовив:
Книгу протоколів за 2000-2003,
Книгу протоколів за 2003-2006
Книгу протоколів за 2006-2009
Книгу протоколів за 2009-2012
Книгу протоколів за 2012-2015
Книгу протоколів за 2015-2018
Книгу протоколів за 2018-2021 (передав робочий макет без матеріялів засідань Управи
від 27 березня, 10 липня, 23 жовтня-6 листопада 2021.
7. Оцифрував 1018 фотонегативів на склі та 168 фотографій УСС періоду 1-ї Світової війни.
8. Створив 150 відеофільмів які є в YouTube на каналі Shevchenko Sceintific Society
https://www.youtube.com/channel/UC3vet9_tGuKQKkpjDLSIVfA
9. Спільно з д-р Олегом Воловиною створили Центер Демографічних та Соціо-економічних
Досліджень Українців у США. Опрацьовував статистичні показники про українців у США,
10. Доповідав на Міжнародних наукових конференція (в Україні, США, Великобританії) на
теми про міґраційні процеси в Україні та про іміґрацію українців до США.
12. Мої наукові статті друковані в академічних видання в Україні, зокрема в журналі
«Зайнятість та ринок праці» (видання НАНУ і Міністерства праці та соціальної політики
України.
13. Публіцистичні статті про міґрацію друковані в американських українських газетах: The
Ukrainian weekly, Свобора, Нова газета, Закордонна газета. Америка.
11. Опублікував десяток репортажів про події в НТШ-А.
12. Зробив 8 презентацій ЕУД у містах США, в Лондоні, Парижі та в Україні. Загалом продав
ЕУД на 11 тис. дол.
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-

БУДИНОК:
air duct heater and cooler system. Замінено цілу конструкцію air duct heater and cooler
system, яка була пошкоджена.

-

Wall and parapet wall – на значній частині стіни будинку і надбудови (parapet wall) цегла
була пошкоджена (викришувалася). Перебудовано частину стіни і зроблено «brick
pointing».

-

Цеглянний комин старої системи опалення почав віддалятися від стіни будинку. Це потенційно
створювало загрозу аварійної ситуації. Під час ремонту стіни, комин закріплено цементним
розчином.

-

У будинку НТШ-А є два рівні підвальних приміщень «basement and subbasement». На першому
рівні зберігалися архівні матеріяли та частина книжок бібліотечної колекції. Приміщиння
нижнього рівня (subbasement) було заповнене пачками з накладами книжок видань НТШ-А.
Усі пачки з книжками, що були у subbasement відправленно в Україну на адресу
Національного університету «Острозька академія» з домовленністю, що усі книжки будуть
розповсюджені в бібліотечній мережі великих та малих міст. Від бібліотек з Волинської,
Львівської, Тернопільської та ряду інших областей ми отрирмали десятки листів подяк за наші
книжки. Загалом було відправлено пачок з книжками вагою понад 15 тон. Завдяки моїм
домовленостям НТШ-А оплатили тільки суму собівартості транспортування, фактично це була
безприбуткова операція для компанії «Міст».
В subbasement зроблено ремонт. Змонтовано металеві полиці на яких зберігається
частина архівних матеріялів. На першому рівні basement змонтовано металеві полиці на яких
зберігаються коробки з опрацьованими архівними матеріялами.
Власними силами, тобто без оплати, збудовано дві додаткові стіни, для захисту від
проникнення холодного повітря до приміщення де зберігаються архівні фонди.
Закладено систему контролю температури повітря та вологості для двох рівнів basement

-

Поновлено металевий ящик системи підключення до електропостачання, який з роками
поржавів.

-

Замінено пошкоджену таблицю назви Товариства, що на стіні при вході до будинку.

-

На 3-му поверсі.
Зроблено паркетне покриття підлоги. НТШ-А заплатило тільки за паркет і лак. Вартість
роботи це була форма пожертви для НТШ-А.
Книжкові шафи і 2 ґабльотки, що тепер прикрашають 3-й поверх – це моя ідея, мій
дизайнерський поєкт.
Лазничка на 3-му поверсі. Виконано ремонтні роботи. Укріплено прогнивший лаґ (joist).

-

На 2-му поверсі.
Вмонтовано висувний екран.
Придбано широкоформатний телевізійний екран для показу презентацій та віртуальної
участи членів управи або учасників виступів під час конференцій чи круглих столів.
Закладено, власними силами, безкоштовно, систему озвучення, завдяки якій можна
слухати виступи на 1-му, 2-му та 3-му поверхах.
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-

-

-

-

На 1-му поверсі.
Замовлено шафи та полиці до гардеробної кімнати (мій дизайнеський проєкт)
Замовлено шафи і полиці до робочої кімнати архівіста (мій дизайнеський проєкт)
Ґанок. Підлога при вході була прогнита. Вхідні двері мали велику щілину через яку
взимку дув холод. Зроблено ремонт: мармурове покриття підлоги і стін, нове освітлення.
Замінено вхідні двері.
ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ.
Придбано цифровий фотоапарат та відеокамеру для документування подій в НТШ-А.
На першому поверсі встановлено монітор для передачі зображення з другого поверху під час
суботніх лекцій.
Системне поновлення оргтехніки.
Придбано професійний сканер для оцифровування архівних документів і фотонегативів. Задяки
цьому я оцифрував 1018 негативів (кліш) і 168 фотографій Українських Січових Стрільців з
архівного фонду Степана Ріпецького. Цю роботу виконував, з власної ініціятиви, у вільний від
основної роботи час. Окрім того зробив і поліграфічно надрукував кілька примірників каталогу
з індексними фотографіями.
Станом на вересень 2000 року в НТШ-А було 2 комп’ютери. Тепер в НТШ-А є 7 комп’ютерів.
Завдяки моїм старанням зроблено кабельну комп’ютерну мережу. Встановлено внутрішній
сервер. Систематично відбувається потрійний backup databases. Створено двоступеневу систему
захисту доступу до внутрішнього сервера.
Замінено стару внутрішню «телефонну станцію» на сучасну.
За часів президенства д-ра О. Поповича двічі піднімалося питання побудови ліфта в будинку
НТШ-А. Запрошував інженерів для оцінки технічних можливостей встановлення ліфта. Про це є
звіти в проколах.

2012-2018
Президент НТШ-А д-р Григорій Грабович
2018-2021
Президент НТШ-А д-р Галина Гринь

-

-

АДМІНІСТРАТИВНА РОБОТА
Періодичність спілкування з Президентом зменшилася.
Щотижнева звітність про вхідну кореспонденцію припинилася.
Скоротився обіг кореспонденції через реєстрацію в канцелярії.
Основними завданнями залишалися:
Підготовка до проведення засідань Управи та річних звітніх зборів.
Укладання програми суботніх доповідей та конференцій. Проте, з вересня 2020
укладання програми суботніх доповідей перебрала на себе Президія.
Системно велась фото та відеохроніка подій в НТШ-А.
На каналі в ЮТ викладав відеофільми про події в НТШ-А.
Координація праці з осередками збір чл. внесків (існує Комісія Осередків) На жаль, частина
членів НТШ-А роками не платили членські вкладки. Про це повідомляв Управу. У Статуті
записано, якщо член Товариства не платить членської вкладки то він автоматично втрачає
зв’язок з Товариством і вибуває з членства. На засіданні Управи кілька різів пропонував –
повідомити в Бюлетені НТШ-А, що такі-то члени, через системну несплату чл. вкладки вибули
зі списку членів Товариства. Жодного рішення не було прийнято.
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Для прикладу подаю фраґмент реєстрації залеглості не вказуючи прізвищ, а тільки відмітка про
баланс заборгованості станом на початок 2021 року. Там де (0.00) означає, що чл. вкладку
оплачено.

-

-

-

Протягом останніх 3 рокі відбувалося все жорсткіше обмеження функціональної діяльности
працівників адміністрації НТШ-А, що призвело до зниження ефективности праці.
ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ.
Придбання нових моніторів та поновлення кількох комп’ютерів
Придбано новий цифровий фотоапарат і відеокамеру.
Поновлено апарат внутрішнього сервера.
БУДИНОК:
Системний контроль за станом будинку.
У 2018 році запропоновано переобладнати перший поверх. Ця ідея була спільною від д-р
Галини Гринь і від працівників адміністрації.
Я розробив дизайн-ескіз проєкту можливого оформлення. Тоді домовлялися, що для
цього варто запросити професійного дизайтера. Проте, в силу різних причин цей плян почали
реалізовувати тільки у травні 2021. Тепер ведуться ремонтні роботи. На жаль, це вже без моєї
участи.
У 2020 сталася аварійна ситуація у subbasement. Стара каналізаційна труба дала трішину і до
subbasement затекла вода. Замінено фраґмент каналізаційної труби. Проведено дезінфекцію.
ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ СПРАВ, ЯКІ ВИКЛИКАЛИ ДИСКУСІЮ.
На початку 2012-2015 рр.
1. Д-р Грабович запропонував змінити «лоґо».
Чому?
5

Бо «бізі»
Ми заперечили – «лоґо» намалював Гніздовський. Це «лоґо» репрезентує усі крайові
організації НТШ: в Україні, США, Канаді, Австралії (яке вже припинило своє існування), в Европі
(Франція, Сарсель), в Польщі, Словаччині.
Відстояли і лоґо не змінили.
2. Д-р Грабович - Треба змінити шрифт (фонд) напису на листовому папері «Наукове
Товариство ім. Шевченка» бо шрифт не є гарний?!
Цей напис також робота Гніздовського!
На жаль, Змінили.
3. Д-р Грабович – Заявив, що НТШ-А це американська корпорація і ми немаємо нічого
спільного з НТШ в Україні?!
Але ж наше матірне Товариство з якого ми вийшли. Це понад столітня історична тяглісь.
Навіть академік Патон, Президен НАНУ у вітальному листі до НТШ-А, з нагоди 130 річчя НТШ,
пише, що НТШ – це перша національна академія наук.
Співпраця з НТШ в Україні триває, але дуже мляво.
4. Д-р Грабович – подав нову ідею – продати будинок Товариства і перебратися (в прийми) до
Українського Інституту Америки (УІА). Кілька років поспіль п. Грабович вів переговори з
представниками Інституту і повідомляв Управу, що такі переговори ведуться, але ми ніколи не
бачили жодного протоколу чи «протоколу про наміри».
Під час одного засідання Управи п. Грабович запропонував зробити «тестове»
голосування – «хто за те, щоби продати будинок».
ПРОТИ проголосували Володимир Петришин і Василь Лопух та двоє утрималися!!!
5. Згодом виникла нова ідея – передати будинок Товариства у довгострокову аренду, а майно і
працівників перевести до УІА. Цю ідею ми також піддавали критиці.
6. Видання з Ювілейного Шевченківського проєкту:
Подарунковий комплект «Гайдамики» - кілька сотень примірників, які переслані з
України, лежать на полицях в шафах на 3-му поверсі. Нічого не продано.
Кілька сотень примірників видання «Шевченко в критиці» т.1 і т.2, також складені в
шафах на 3-му поверсі. Жодна з цих книжок не продана.
7. Приблизно 10 пачок з книжкам «Хроніка Голодомору та колективізації в Україні 1927-1933»
видавництво Критика. Вже кілька років зберігаються в гардеробі будинку НТШ-А. Жодна
книжка не продана.
6. Кілька років тому виникла ідея, перевірити бібліотечний фонд Товариства і вилучити зайві
примірники книжок (дуплети) та книжки, що невідповідають профілю НТШ.
Два роки пачки з відібраними книжками стоять стосами в різних закутках будинку, але
нема рішення куди і кому відправити. За винятком, кілька пачок відправлено до бібілотеки в
Кембрідж (Великобританія) та до Словаччини. Якусь частину книжок забрали члени НТШ-А.
7. Вперше, за всю історію існування Товариства в США, не було виготовлено листового паперу
Управи 2018-2021 рр. Макет листового паперу зі списком членів Управи було зроблено, але
Президент не дала добро на друк.
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8. З початком Пандемії адміністрація, регуляно робила розсилку з посиланням до відеозаписів
доповідей, що є на каналі в YouTube, нашим членам та відвідувачам суботніх програми.
Статистику активності переглядів відеофільмів можна побачити у звіті на сторінках Бюлетеня за
друге півріччя 2020 року.
9. Щоби розпочати академічний сезон 2020-2021 року у серпні 2020 Президентові НТШ-А було
надіслано проєкт програми на вересень-грудень 2020 р.
До кінця вересня адміністрація не отримала відповіді ні заперечення, ні пропозиції щодо
будь-яких змін. З великими труднощами відкрили академічний сезон на початку жовтня. Після
цього нас повідомили, що тепер є «програмовий комітет», який очолює п. Балей і з ним треба
узгоджувати програму виступів. Хто обирав? Хто призначав це «програмовий комітет» невідомо.
У серпені 2020 ми перейшли на віртуальне ведення програм. Я створив «екаунт» в
системі ZOOM. Прослухав десяток лекцій про те, як забезпечувати відеотрансляцію на ЮТ
каналі чи у ФБ та інші правила користування цією системою. Проте, Президія вирішила, що це
має робити інша особа, яку прийняли до праці з погодинною оплатою. Мої функціональні
обов’язки, починаючи з жовтня 2020, були обмеженими.
10. Товариство, як науково-громадська організація в останні роки повністю випала з
інформаційного простору, який охоплює українська преса у США. Окрім Різдв’яних та
Великодних привітань. Але треба відзначити, що НТШ-А доволі активно представлено у ФБ,
ЮТ та веб-сторінці.
11. БЮЛЕТЕНЬ. Усі числа Бюлетеня починаючи від 2000 року – це моя технічна робота:
дизайн, макетування, ілюстрації. Підготовка до друку, замовлення друку і розсилка членам
Товариства та до крайових НТШ в Україні, Франції, Канаді та Австралії.
До 2012 року Бюлетень виходив вчасно. За перше півріччя - у липні, за друге півріччя - в
січні. Після 2012 року Бюлетень постійно виходить із запізненням на 3-4 місяці. Ось і в цьому
році. Бюлетень за перше півріччя ще тільки готується до друку.
12. КНИГА ЗВІТІВ. Кожного року до річних звітніх зборів, ми видавали Книгу звітів.
За останні 3 роки Ви, шановні члени Товариства, не отримали жодного разу Книги звітів.
Коли я нагадував Президії, що від адміністрації напишимо листа членам Управи, з
проханням надіслали свої звіти. Перший раз за 2018-2019 рр, другий раз за 2019-2020, мені
відповідали - ні, це має йти від Президії. На жаль, віз і нині там.
13. НАУКОВІ СЕКЦІЇ.
Адміністрація надавала допомогу директорам Наукових Секцій, якщо за такою
допомогою зверталися. Я створив окремі папки в яких збералася документація діяльности
Секцій. На жаль, функціонування Секцій доволі слабке місце в роботі НТШ-А протягом
багатьох років. Секції функціонують, як автономні інституції. Саме Наукові Секції мають право
обирати нових членів до профільної Секції. Адміністрація тільки має право надати технічну
допомогу в підготовці для ТАЄМНОГО голосування (згідно зі Статутом). Науковий Секретар
НТШ-А має повноваження тільки координувати в організаці та проведенні наукових
конференцій, але не має права організовувати чи проводити вибори до Наукових Секції. На
жаль, від червня 2021 року ми спостерігаємо грубе порушення Статуту, коли такі вибори
організовує Науковий Секретар.
За останні 3 роки, Науковий Секретар не провів жодної зустрічі з Директорами Секції,
його звіти про «діяльність» - це звіти про особисту наукову працю і тільки.
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Проте, треба відзначити, що свого часу д-р Анна Процик, як Науковий Секретар, доклала
зусиль, щоби відновити роботу Музично-Мистецької Секції, а як директор Секції Історичних,
Суспільних та Правничих наук організувала і провела 2 Міжнародні конференції в якій брали
участь науковці з України та Канади.
Хочу звернути увагу, що Філологічна Секція від 2012 до червня 2021 (9 років) не
підвищувала жодного члена НТШ. Д-р Грабович обіймає посаду директора Філологічної Секції
травня 2019 року, але вперше звернувся до мене, за списком членів Секції тільки у лютому 2021.
Починаючи з серпня ц.р., напередодні виборів розпочав активно підвищувати чл. НТШ-А у
Філологічній Секції. Це робиться вже під час продовженого періоду діяльности цієї Управи,
термін якої мав закінчитися у ще у травні ц.р.,. Немаю жодних сумнівів, що Ви, шановні члени,
що обрані Дійсними чи Чл.-корами заслуговуєте на отримання цих високих звань, але чи Ви,
розумієте чому це раптом Вас обрали саме на передодні виборів?
Цей перелік зробленого мною далеко не повний але цього достаньо, щоби довголітні члени
НТШ-А і прийняті протягом останніх років дізналися, що було зроблено за 20 років моєї праці
для Товариства.
За усі роки моєї праці (2000-2021) я не мав ЖОДНОГО ЗАУВАЖЕННЯ стосовно виконання
моїх посадових обов’язків, як директора чи як члена Управи, ні від одного із Президентів
НТШ-А включно до 26 березня 2021 р.
З повагою

Д-р Василь Лопух
16 жовтня 2021
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