
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВО ГОЛОВИ 

 

Вельмишановні і Дорогі Члени  НТШ в 

Канаді ! 

 

З нагоди великого празника Христового 

Воскресення, який цього року припадає 

на 27-го березня за григоріянським 

календарем і на 1-го травня за юліянсь-

ким, від імени Дирекції НТШ пересилаю  

Вам і Вашим найближчим щиросердечні 

побажання всього добра і радісних 

Великодніх Свят. Нехай Воскресний 

Христос благословить Вас і Ваші родини.     

 

Незадовго мине рік від Загальних Зборів 

НТШ-К, на яких, прийнято Федеральний 

Чартер і Статут Товариства та вибрано 

Дирекцію на наступні два роки. Згідно з 

новим Статутом наше Товариство має 

обов’язок відбути Річні Збори. Повідом-

ляємо Вас, що Річні Збори відбудуться в 

суботу, 16-го квітня 2005 року о годині 

2:30 по полудні в Ґалерії КУМФ у 

Торонті (2118А вул. Блюр Захід).  

Пропоновану програму подаємо окремо. 

Ласкаво запрошуємо всіх, хто може, 

взяти участь у перших Річних Зборах. 

 

Після Загальних Зборів 2004 року  висла-

но поштою друковані звіти Управи, всім 

тим членам, що не були присутні на 

Зборах і мали заплачені членські внески. 

  

Минулий рік був особливим і знаменним 

рушійними подіями, що відбулися в 

Україні під час президентських виборів. 

Вибір президента Віктора Ющенка та 

Помаранчева Революція, що запевнила 

цей вибір і звернула увагу світу на 

Україну, втягнула всіх нас у вир подій. З 

 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ 
2118-А BLOOR ST. WEST, SUITE 208,  TORONTO,  ONTARIO  M6S 1M8 
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ініціятиви Дирекції голова підготовила 

лист звернення до акад. Бориса Патона, 

президента Національної Академії Наук 

України, із закликом до НАНУ  підтри-

мати демократичний, чесний і відкритий 

передвиборчий і виборчий процес в 

Україні. Лист спочатку підписали голови 

НТШ та УВАН у Канаді (проф. Юрій 

Книш), але впродовж кількох годин до 

нас долучилися проф. Любомир Винар, 

голова Світової Наукової Ради СКУ; 

проф. Ася Гумеська, голова Української 

Американської Асоціяції Універси-

тетських Професорів; проф. Аркадій 

Жуковський, голова НТШ в Европі і 

проф. Всеволод Ісаїв, президент 

Українсько-Канадського Дослідчо-

Документаційного Центру в Торонті. 

Остаточно лист пішов на фірмовім папері 

Світової Наукової Ради при СКУ. 

Відповіді не одержано. 

 

Також був висланий лист до прем’єра 

Канади з копіями до міністрів і послів 

парляменту зі закликом допомогти 

запевнити демократичні вибори в 

Україні, висилаючи спостерігачів на 

державний кошт. Нам відомо, що багато 

членів НТШ  також писали листи до 

Канадського Уряду. 

  

Більшість з нас слідкували за подіями в 

пресі і на інтернеті. Мґр. Роман Сенькусь 

і мґр. Роман Журба розсилали е-поштою 

відомості про найновіші події і статті з 

преси  і медії в світі. Двоє членів Дирек-

ції, а саме мґр. Богдан Колос (двічі) і 

проф. Марта Дичок (тричі) були спосте-

рігачами під час виборів. Проф. Марта 

Дичок, яка була спостерігачем у всіх 

трьох рундах виборів,  пересилала свої 

враження та аналізи і коментувала події в 

англомовній медії включно зі СіБіСі. 

Багато наших членів включилося в гро-

мадські акції, збірку фондів i демон-

страції, що відбулися в більших містах 

Канади.  

 

Від Дирекції НТШ вислано два окремі 

звернення, які підготовив д-р Тарас 

Закидальський, в справі скорочення 

україномовних програм Radio Canada 

International. 

 

В 2004 році Дирекція відбула 7 сходин, 

на яких обговорювалися поточні справи. 

Рішено фірмувати перевидання книжки 

Ярослава Семотюка Українські військові 

нагороди оскільки НТШ було видавцем 

першого видання і автор сам зайнявся її 

фінансуванням і розповсюдженням. Тому 

що Дирекція не має можливостей ані 

фондів займатися редакцією та розповсю-

дженням наукових видань, у вересні 2004 

року було рішено підтримувати видання 

книжок тільки у співпраці з визнаними 

науковими видавництвами, які мають 

персонал і відповідний механізм це 

робити. Першою такою спробою буде 

видання книжки вибраних творів Ігоря 

Костецького Тобі належить цілий світ з 

коментарями і чотирма вступними 

статтями д-ра Марка Стеха та у співпраці 

з видавництвом Критика в Україні.    

 

Напередодні 4-тої щорічної доповіді в 

пам’ять д-ра Володимира Мацькова  3-го 

лютого 2005 року, появився другий 

випуск Записок НТШ  з ілюстрованою 

двомовною статтею доповіді д-ра 

Володимира Крічфалуші  “Українські 

Карпати – природна скарбниця все-

світнього значення: чи можливо досяг-

нути злагоди між людиною і природою?” 

(редактор проф. Марко Горбач). Це 

видання розсилаємо разом з  Бюлетенем. 

Будемо вдячні за пожертви на покриття 

коштів нових видань. 

 

У Торонті відбуваються щомісячні 

наукові доповіді (за вийнятком літа) 

організовані і переведені нашим нев-

томним імпрезовим референтом  

д-ром Марком Стехом. В 2004 року  

відбулося  дев’ять доповідей і про 

більшість з них були надруковані статті в 

українській пресі. Докладний список і 

опис буде поданий у звіті за 2004 рік. 

У вересні 2004 року на запрошення 

Світової Наукової Ради СКУ представник 

НТШ-К проф. Юрій Даревич взяв участь 

у конференції “Українська діяспора: 
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проблеми дослідження”  в Острозькому 

Університеті, де прочитав доповідь про 

діяльність НТШ в Канаді. Цього року, як 

і в минулому, ми долучилися до УВАН в 

організуванні і переведенні сесій на 

Конґресі Суспільних і Гуманістичних 

Наук який цього року вудбудеться  в 

Університеті Вестерн у Лондоні 

(Онтаріо) в суботу, 28-го травня. Заклик 

взяти участь у конференціі  і зголосити 

доповіді поміщаємо в Бюлетені і 

просимо відгукнутися. Вечером 

відбудеться товариська зустріч науковців 

з українською громадою, на яку 

запрошуємо всіх членів Товариства.  

 

Також з приємністю повідомляємо, що 

Дирекція прийняла запрошення стати 

спонзором Міжнародної наукової 

конференціі на тему “Українська 

діяспора: історичні пошуки, еміґраційні 

явища,  культурно-мистецькі здобутки, 

функціонування наукових установ”, яку 

організує Ніженський університет від 23-

26-го червня 2005 року. Звертаємося до 

наших членів-науковців зголошувати 

доповіді відповідно до інформацій, 

поданих Бюлетені.    

 

Як бачите, ми працюємо досить 

інтензивно, хоч не дуже давали про себе 

знати членам поза Торонтом. Сподіємося, 

що в майбутньому наш контакт з Вами 

буде частіший. Після перших Річних 

Зборів у квітні ц.р. постараємося 

завчасно переслати звіти. 

 

д-р Дарія Даревич 

голова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНИ ДИРЕКЦІЯ 

вибрані на Загальних Зборах 27-го 

березня 2004 року 

 

Дарія Даревич - голова 

Марко Горбач 

Василь Янішевський 

Зенон Татарський 

Тарас Закидальський 

Богдан Колос 

Марко Стех 

Роман Сенькусь 

Роман Журба 

Марта Дичок 

Аскольд Ганьківський 

 

Контрольна Комісія   

Василь Верига (голова)  

Люба Пензей і Микола Павлюк (члени), 

Петро Потічний (заступник)  

 

 

РЕЗОЛЮЦІЇ 

схвалені Загальними Зборами НТШ-К 

27-го березня 2004 року 

 

1. Продовжувати процес збільшення 

членства НТШ-К. 

2. Спричинитися до інтеґрації 

новоприбулих наукових сил з України в 

українське наукове життя в Канаді.   

3. Піддержати видавничу діяльність, 

зокрема наукових видань та видань 

пам’яток культури України в співпраці з 

НТШ-А.  

4. Продовжувати і відновити 

безпосередню видавничу діяльність 

НТШ-К. 

5. Перевести збіркову акцію, щоб 

зафінансувати видавничу діяльність 

 НТШ-К. 

6. Завершити справу видання історії 

НТШ-К у Канаді і домогтися повернення 

позичених архівних матеріялів НТШ-К зі 

Львова. 

 

 

ПРОСИМО ВСІХ НАШИХ ЧЛЕНІВ 

ПЕРЕСЛАТИ ВКЛАДКУ ЗА 2005. 

 

 

 
ПОДЯКА 

 

Складаємо щиру подяку 

мґр. Романові Терлецькому-Медведеві 

за передані архівні матеріяли і за 

пожертву в сумі  $500.00 на Видавничий 

Фонд НТШ-К. 
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НОВИЙ ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЧАРТЕР 

 І  СТАТУТ НТШ-К 

 

Наукове Товаристві імени Шевченка в 

Канаді від часу свого заснування в 1949 

році діяло на пiдставі Чартеру (Letters 

Patent)  затвердженого Провінцією 

Онтаріо.  Загальні Збори НТШ-К в грудні 

2000го року зобов’язали нову управу 

виготовити Федеральний Чартер 

КанадськогоТовариства та постаратися, 

щоб він був затвержений урядом Канади. 

 

Підготування до відповідного подання 

було обговорено на багатьох засіданнях 

управи та було переведе за посередниц-

твом адвоката Ігоря Бардина.  Новий 

Федеральний Чартер (Letters Patent) 

“Наукового Товариства імени Шевченка 

в Канаді” (Shevchenko Scientific Society of 

Canada) був затверджений Канадським 

Міністерством Індустрії 3-го жовтня 

2003-го року.  Разом із Чартером Міністе-

рство також затвердило Статут (By-laws) 

Товариства.  Ці документи увійшли в дію 

на підставі рішенна Загальних Зборів 

Товариства, які відбулися в Торонті 27-го 

березня 2004-го року. 

 

Затверджені документи відповідають 

сучасним вимогам канадських законів 

інкорпорації. Федеральний Чартер надає 

нашому Товариству загальне право діяти 

в ділянці освіти по всій території Канади 

та поза нею. Для осягнення наших цілей 

надаються нашому Товариству всі права 

інкорпорованої інституції. Статут Това-

риства називає Торонто, як місце осідку, 

вказує вимоги для членства та визначає 

обов’язки і права Дирекції. Дирекція 

Товариства вибирається раз на два роки 

Загальними Зборами членів. Для інфор-

мації членства про свою діяльність Ди-

рекція скликає Річні Збори членів. Одною 

з точок на цих Річних Зборах має бути 

фінансовий звіт підписаний публічним 

книговодом. Окремою точкою є вибір 

публічного книговода на наступний рік. 

 

Наступним кроком для Дирекції  

Товариства є використати новий Чартер 

для отримання харитативного числа.  

Дирекція нашого Товариства вже 

розпочала відповідні старання в цьому 

напрямкові та повідомить наше членство 

як лише наші старання увінчаються 

успіхом. 

 

проф. Василь Янішевський 

заступник голови НТШ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РІЧНІ ЗБОРИ 

НТШ-К 

 

Повідомляємо всіх вельмишановних 

членів Наукового Товариства ім. 

Шевченка в Канаді, що Річні Збори 

відбудуться в суботу, 16-го квітня, 2005 

року о годині 2:30 по полудні в ґалерії 

КУМФ, 2118-А Bloor Street West, Toronto.  

 

Пропонований порядок Річних Зборів: 

1.   Відкриття 

2.   Вибір Президії Зборів 

3.   Прийняття порядку Зборів 

4.   Прийняття протоколу з Загальних 

      Зборів 2004 року 

5.   Звіт голови і його прийняття 

6.   Звіт публічного книговода і його 

      прийняття 

7.   Прийняття бюджету на 2005 рік 

8.   Вибір публічного книговода 

9.   Слово проф. Яреми Келебая 

      голови Осередку в Монтреалі 

10. Різне 

11. Закриття   (потім кава і солодке) 

 

Ласкаво запрошуємо всіх членів взяти 

участь у Річних Зборах. Пригадуємо, що 

члени далекого віддалення можуть 

передати уповноважненя на письмі 

(поштою, факсом чи е-поштою).  Згідно 

зі Статутом Товариства кожний член 

присутній на Зборах має право на три 

передані голоси. 

 

За Дирекцію НТШ-К: 

д-р Дарія Даревич     Зенко Татарський  

голова            секретар
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ЗГОЛОШЕННЯ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ 
 

Українська Вільна Академія Наук (УВАН) у Канаді у співпраці з Науковим Товариством 

ім. Шевченка (НТШ) в Канаді організує сесію-конференцію в рамках програми Конґресу 

Суспільних і Гуманітарних Наук у 2005 р. Ця сесія Конґресу відбудеться в Університеті 

Вестерн у Лондоні (Онтаріо) 28 травня 2005. 

 

Запрошуємо членів УВАН і членів НТШ та інших наукових установ зголосити теми доповідей 

з коротким описом (один параграф) змісту до 15-го квітня, 2005. 

 

Пропонуємо, щоб доповіді були з наступних ділянок: 

1.   Україніка канадіяна 

2.   Сучасна Україна 

3.   Українська культура 

4.   Століття Уласа Самчука 

 

За ближчими інформаціями прошу звертайтися до д-ра Романа Єринюка е-поштою на адресу 

yereniuk@cc.umanitoba.ca, або на письмі до УВАН, 456 Main Street, Winnipeg, MB R3B 1B6,  

або (204)942-5095/(204)474-7011, або до д-р Дарії Даревич daria@yorku.ca, (905)848 – 6997. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ 

 НІЖEНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

  

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ КАНАДСЬКИХ СТУДІЙ МАНІТОБСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (KAНАДА)  

УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА (УКРАЇНА) 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ 

 

проводять 

 до 200-ліття Ніженської вищої школи 
 

МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
 

“Українська діяспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-

мистецькі надбання, функціонування наукових установ” 

 

Конференція відбудеться у Ніженському державному університеті  

23-26 червня 2005 р. 

  
Заплянована діяльність наступних секцій: 

- Шляхи співпраці між діяспорою й Україною. 

- Визначні українські постаті та установи в діяспорі. 

- Еміграційні процеси: історія та сучасність. 

- Здобутки українських мистців у діяспорі. 

- Питання освіти у діяспорі 

           
доповіді приймаються українською та англійською мовами. 

 

Зголошення теми просимо надсилати до кінця квітня на обидві  електронні адреси:  

для проф. Романа Єринюка yereniuk@cc.umanitoba.ca 

для Станіслава Пономаревського diaspora@ndpu.net 
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ЗГОЛОШЕННЯ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ 
 
Українська Вільна Академія Наук (УВАН) у Канаді у співпраці з Науковим Товариством ім. 
Шевченка (НТШ) в Канаді організує сесію-конференцію в рамках програми Конґресу Суспільних і 
Гуманітарних Наук у 2005 р. Ця сесія Конґресу відбудеться в Університеті Вестерн у Лондоні 
(Онтаріо) 28 травня 2005. 
 
Запрошуємо членів УВАН і членів НТШ та інших наукових установ зголосити теми доповідей з 
коротким описом (один параграф) змісту до 1-го квітня, 2005. 

 
Пропонуємо, щоб доповіді були з наступних ділянок: 

1.   Україніка канадіяна 
2.   Сучасна Україна 
3.   Українська культура 
4.   Століття Уласа Самчука 

 
За ближчими інформаціями звертайтеся до д-ра Романа Єринюка е-поштою на адресу 
yereniuk@cc.umanitoba.ca або на письмі на адресу УВАН 456 Main Street, Winnipeg, MB  R3B 1B6 
або на ч. тел. (204) 942-5095/ (204) 474-7011 або до д-р Дарії Даревич daria@yorku.ca, ч. тел. (416) 
848 - 6997 

 

 

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжeнського університету  

Центр Українських Канадських Студій Манітобського університету (Kaнада), 

Українська Всесвітня Координаційна Рада (Україна), 

Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді 

 

проводять 

 до 200-ліття Ніженської вищої школи 

 
Міжнародну наукову конференцію 

“Українська діяспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі 

надбання, функціонування наукових установ” 

 

Конференція відбудеться у Ніженському державному університеті  

23-26 червня 2005 р. 

  
Плянується діяльність наступних секцій: 

- Шляхи співпраці між діяспорою й Україною. 

- Визначні українські постаті та установи в діяспорі. 

- Еміграційні процеси: історія та сучасність. 

- Здобутки українських мистців у діяспорі. 

- Питання освіти у діяспорі 

           
доповіді приймаються українською та англійською мовами. 

 
Зголошення теми просимо надсилати до кінця квітня на обидві  електронні адреси:  для 
проф. Романа Єринюка yereniuk@cc.umanitoba.ca    
для Станіслава Пономаревського diaspora@ndpu.net 
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