
Стипендіянти дослідчої стипендії Наукового Товариства ім. Т. Шевченка 

в Канаді 

Річні Збори Наукового Товариства ім Шевченка, що відбулися 13 квітня 2013 

року ухвалили резолюцію  встановити щорічну дослідчу стипендії Товариства 

у сумі до $5,000, яка б підтримувала дослідження українсько-канадського 

спрямування. Дирекція вирішила надати пріоритет  дослідженням у ділянках 

української культури в Канаді. При виділенні стипендії перевагу матимуть 

члени НТШ, молоді та незалежні науковці, та аспіранти при канадських 

університетах, які ще не закінчили студій. Стаття, як результат дослідження 

має бути написана англійською або французькою мовою. Отже, головною 

метою цієї стипендії є підтримка досліджень культури української діяспори та 

заохочення молодих і незалежних науковців до українсько-канадської 

тематики.  

Сьогодні можемо твердити, що ініціятива НТШ виявилася успішною. Першим 

стипендіятом стала молода дослідниця з Університету Альберти Сузанна М. 

Линн, що працювала над темою “Ethnic Identity Discourses of Recent Ukrainian 

Immigrants to Canada: Interactions between New Ukrainian-Canadians and the 

Established Ukrainian-Canadian Diaspora”. На основі інтерв’ю з новоприбулими 

іміґрантами з України та представниками української діаспори в Альберті, 

дослідниці вдалося виявити як спільні риси так і суттєві відмінності між 

“новими” і “старими” іміґрантами у підході до інтелектуальної і візуальної 

української культурної спадщини. Висновки С. Линн можуть стати важливим 

інструментом у плануванні нових освітніх програм та майбутніх культурних 

проєктів українсько-канадської спільноти. 

Минулого року переможцем стипендії став незалежний науковець з 

Едмонтону д-р Микола Сорока. Його дослідження “Activist, Scholar and Poet: 

The Evolution of Mykyta Mandryka in the Context of Ukrainian and Canadian 

Social and Cultural Discourses” присвячене надзвичайно цікавій постаті Микити 

Мандрики.   Мандрика (1886-1979) навчався в Києві, Софії і Празі, був 

правником та дипломатом, представляючи уряд УНР в Туреччині, Грузії та 

Японії, та особливо активно розгорнув свою діяльність в Канаді, де проживав 

від 1928 року. Розвідка д-ра Сороки розкриває різноманітні аспекти 

діяльности  Мандрики в Канаді: дослідницьку – він є автором низки 



важливих праць, серед них “Антології українського письменства” (1941), 

“History of Ukrainian Literature in Canada” (1968), поетичну – опублікував 

збірки “Золота осінь”(1958), “Радість” (1959),  та ін., врешті, політичну і 

громадську – Мандрика був організатором Едмонтонського  відділу 

Українського Робітничого Університету, Канадського Товариства Української 

Культури, УВАН, редактором газет “Правда” і “Воля”,  співучасником багатьох 

інших проєктів та ініціятив. Як підсумував у своєму дослідженні д-р Сорока, 

“Свідок вирішальних історичних змін, він займає унікальну нішу, поєднуючи 

українське дореволюційне минуле, революційну боротьбу, іміґрацію  і пошук 

нової ідентичности в діяспорі”. 

Цьогорічну дослідчу стипендію здобув знову ж таки науковець з Західної 

Канади – філолог і перекладач  д-р Валерій Полковський. Цього року 

виповнюється 90 років визначному політичному, громадському та 

культурному діячеві Канади Петрові Саварину. Пропонована д-ром 

Полковським тема “Petro Savaryn: A Pillar of the Post-War Ukrainian Community 

in Canada” видається актуальною і важливою. Дослідник ставить за мету 

висвітлити діяльність П. Саварина як правника і члена уряду Альберти, його 

ролю в утвердженні ідеї багатокультурности в Канаді, участь у заснуванні та 

розвитку численних організацій та інституцій, як-то Світового Конґресу 

Вільних Українців, Курсів Українознавства в Едмонтоні,  Канадського Інституту 

Українознавчих Студій, Едмонтонського відділу НТШ в Канаді, при якому було 

видано 7 томів Західньоканадського Збірника, та багатьох інших.  

Отже, ініціятива НТШ-К щодо встановлення дослідчої стипендії видається 

справді потрібною. Заохочуємо всіх науковців, що цікавляться українікою, 

подаватися на стипендію НТШ. Подробиці можна дізнатися на нашій веб-

сторінці: www.ntsh.ca.  Чекаємо на ваші пропозиції! 

Даґмара Турчин-Дувірак, референт стипендій НТШ. 

P.S.: на світлинах – мґр. Сузанна Линн, д-р Микола Сорока, д-р Валерій 

Полковський. 

http://www.ntsh.ca/
http://www.ntsh.ca/
http://www.ntsh.ca/


   

 



 

 



 


