
2021/12/08 з міста Києва, Сергій Панько (Бюлетень НТШ-А, 2011, ч.31, с.7) 

До уваги учасників General Meeting та усього членства НТШ-А. 

Шановні члени НТШ-А! 

Поділяю почуття тривоги членів НТШ-А, стурбованих внутрішніми незгодами напередодні 
Загальних зборів Товариства 18.12.2021 і занепокоєних несподіваною реплікою в тілі НТШ-А 
новітніх українських слуг народу. Одним із призвідників цього можуть бути деякі недогляди у 
Статуті НТШ-А, ухваленого в 2010 році. 

Під час моєї праці у Науковій бібліотеці НТШ-А у роках 2008-2016, як також на місці члена і 
протоколярного секретаря Управи мені прикро було бачити, що працівники технічної Адміністрації 
та її директор в головному офісі НТШ-А перебирають суб'єктивну роль у поточній роботі і 
впровадженні рішень Управи. Наприклад, Адміністрація імплантує в свою діяльність стиль 
українських застійних часів при пошукові та поповненні НТШ-А новими членами у спосіб, який не 
убезпечує від потрапляння до Товариства випадкових осіб та «єльцин-фер-ште-єрів».  

Бувши кількарічним членом прес-групи і редколегії Бюлетеня НТШ-А мені доводилося бачити, що 
при технічному складанні електронного випуску Бюлетеня Адміністратор (і один, і другий) мав 
звичку некоректно втручатися в тексти і в останній момент на свій смак правити «правильне на 
грішне». Згадана Адміністрація НТШ-А не є виборний орган, існує в застиглому, незмінному складі 
протягом багатьох років, її повноваження в Статуті Товариства не окреслено.  

Сьогодні у момент виборів нового складу Управи хотів би нагадати про відому гримасу історії, 
коли у 1924р. у кремлі вибирали нового партійного генсека і було розглянуто кадровий лист 
спочилого в Бозі попередника. У цьому листі містився заклик -- "обдумати спосіб переміщення 
заслуженого ім'ярек (а пізнішого диктатора) на інше місце». Переміщення не відбулося. 

У наші часи в українських університетах є посада "проректор з адміністративно-господарської 
частини". Тож варто недавнього директора Адміністрації обирати не на посаду віце-президента 
НТШ-А, а на місце такого символічного проректора. Особливо з поваги до створення ним 
сучасного електронного сайту НТШ-А, багаторічної популяризації і фільмування важливих подій з 
історії Товариства, заслуг у ремонті і реконструкції головного офісу НТШ-А з його технічним 
оснащенням, инших важливих здобутків.  

Також пропоную при найближчій нагоді розглянути внесення до Статуту НТШ-А розділу про 
Адміністрацію НТШ-А, виборність, звітність та функції членів Адміністрації. Ще одна точка, яка 
потребує уточнення в Статуті – це питання не голів, а членів фахових комісій (комісія преси, 
бібліотечно-архівна, фінансова, стипендійна тощо) – кількісний склад комісій, звідки їхні члени 
мають рекрутуватися, ким затверджуватися, як часто комісії відбувають свої зустрічі тощо. 

На виборах Управи прошу зарахувати мій голос «ЗА» на користь першої листи кандидатів із 
теперішнім Президентом НТШ-А Галиною Гринь  на чолі. 

Сергій Панько, член-кореспондент НТШ-А з 2010 року, м.Київ 


