УПРАВА і ПРОГРАМА НТШ-А
на 2021-2024 роки
Президія
Президент
Олександер Мотиль: політолог, поет, письменник, перекладач і художник-живописець.
Професор політології в Ратґерському університеті в Ньюарку, Нью-Джерзі. Спеціяліст з
совєтології та проблем Центральної та Східньої Европи. Автор семи академічних книжок,
редактор та спів-редактор 20 видань. Заступник директора Гарріманського інституту (19921998) та Відділу глобальних справ (1999-2008), лавреат Фундації Антоновичів (2019). Дійсний
член НТШ.
1-й Віце-президент
Василь Лопух: економіст. Доцент катедри Філософії та економічної теорії Тернопільського
педагогічного університету. Віце-мер міста Тернополя з економічних питань. Співзасновник
Центру Демографічних та Соціо-економічних досліджень українців у США. Технічний
редактор Енциклопедії Української Діяспори. Автор статтей з проблем ринку праці, трудових
ресурсів та міґрації українців до США. Член редколеґії Бюлетеня НТШ-А. Директор
Адміністрації НТШ-А з 2000-2021 рр. Дійсний член НТШ.
Науковий секретар
Анна Процик: історик, професор-емерит Кінґсборо коледжу (CUNY). Авторка монографій
Russian Nationalism and Ukraine: The Nationality Policy of the Volunteer Army during the Civil
War (1995), Giuseppe Mazzini’s Young Europe and the Birth of Modern Nationalism in the Slavic
World (2019), збірки матеріялів Two Worlds, One Idea: Ten Years of Correspondence between
Amnesty International Group 11 and a Ukrainian Political Prisoner, Zinovii Krasivskyj (2013) і
праць про українську та російську історію XX ст. Науковий секретар УВАН. Дійсний член
НТШ.
Скарбник
Ігор Рак: відставний лікар, керівник фармацевтичної компанії, засновник і президент Osage
Associates Ltd, тепер професійний тренер та наставник лікарів. Диплом лікаря отримав у
Коледжі лікарів та хірургів Колюмбійського університету. Колишній секретар-скарбник,
президент і голова ради Американської академії лікарів та слідчих. Був скарбником і головою
фінансового комітету Національного альянсу для психічно хворих в штаті Делавері. Має
досвід особистого фінансового плянування, приватних інвестицій та роботи з
інвестиційними консультантами. Дійсний член НТШ.
Віце-президент
Михайло Грицак: юрист, полковник Армії США. Доктор юридичних наук (міжнародне
право), закінчив юридичну школу Ратґерського університету (1989). У 2009 р. звільнився з
військової служби у званні підполковника. Займається адвокатурою та працює у багатьох
ветеранських організаціях. Член проєкту «Українські американські ветерани, Поранений
український солдат». Автор публікацій в періодичних виданнях, зокрема в «Українському
тижневику».
Віце-президент
Рената Голод: археолог, заслужений професор, іслямознавиця, та куратор відділу
Близького Сходу в Музеї археології та антропології, Університету Пенсильванія. Членкиня
Керівного комітету та голова журі премії Аґа Хана в ділянці іслямської архітектури.
Учасниця археологічних польових розкопок в Сирії, Ірані, Марокко, Середній Азії,
Туреччині, на острові Джерба (Туніс). Один із новіших наукових проєктів: дослідження
половецького кургану у Чорноморському степу 1-ої третини ХІІІ ст. Президент
Українського Музею в Нью-Йорку (2013-2017). Дійсний член НТШ.

Віце-президент
Роман Брух: інженер, хемік-науковець, педагог, директор лябораторій масспектрометрії та
електронної мікроскопії у Ратґерському університеті. Навчався в аспірантурі
Національного університету “Львівська Політехніка”. 1993-2003 навчався в
Технологічному Інституті Нью-Джерзі, в якому здобув дипломи маґістра інженерамеханіка (1997) та доктора наук в галузі екології зі спеціялізацією хемії горіння (2003).
Автор 25 наукових публікацій та трьох патентів. Aд’юнкт-професор у Патерсон
університеті та Visiting Professor у ДеВрі університеті. Дійсний член НТШ.
Віце-президент
Марко Андрейчик: літературознавець, перекладач, керівник програми українознавства в
Гарріманському Інституті Колюмбійського університету, викладач української літератури
на катедрі слов’янських мов та літератур Колюмбійського університету з 2007 р. Захистив
докторську працю у Торонтонському університеті. Як музикант записав три студійних
альбоми в Україні (1996, 1998, 2006) та виступив із низкою концертів. Дійсний член
НТШ.
Протоколярний секретар
Андрій Горук: історик, кандидат історичних наук, доцент Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича (2005-2015). Автор монографії «Національний та
культурний рух поляків на Буковині: друга половина 19 ст. – 1914» (2005). Членкореспондент НТШ.

Вільні члени
Олена Данилюк: професор, докторат здобула в Інституті онкології і Центрі онкології
Марії Склодовської-Кюрі (Польща). З 2004 р. працює науковцем і викладачем у
Вейнському Державному університеті у Детройті, а з 2011 р. також на посаді ад’юнктпрофесора у відділі Біомедичної Інженерії в Ловренському Технологічному університеті
(Саусфілд). З 2018 р. працює у Відділі Патентування і Комерціялізації Технологій у
Вейнському Державному університеті. Авторка 25 наукових праць. Голова Осередку
НТШ-А в Детройті (2010-2016). Дійсний член НТШ.
Катерина Давиденко: філологиня, архівістка, перекладачка, музейниця. Освіта: М.А. з
філології; M.S. з бібліотечно-архівної справи. Архівістка Відділу рідкісних книжок та
рукописів Колюмбійського університету. Очолювала архів НТШ-А у 2009-2012 рр.
Розробниця і кураторка кількох музейних проєктів та виставок. Як перекладачка
співпрацює з кількома провідними міжнародними організаціями з прав людини.
Членкиня Society of American Archivists та National Language Services Corps.
Людмила Шпильова: бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації, диплом маґістра
здобула в Лонґ-Айлендському університеті. Працювала заступником директора з
наукової роботи у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А.
Тімірязєва. Дослідниця Поділля. Укладач та упорядник бібліографічних покажчиків. З
1997 р. працює в Нью-Йоркській Публічній Бібліотеці на посаді старшого бібліотекаря
відділу каталогізації. Бібліотекар УВАН.

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.
•
•
•
•
•
•
7.
•
•
•

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
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

