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ПРОГРАМА НТШ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді (НТШ) надає фонди для публікації
наукових праць з ділянки Українських студій, покриваючи частину коштів публікації,
в сумі максимум до $5,000 кан. Фонди виплачуюємо прямо видавцеві.
В першу чергу, гроші будуть надані для видання нових ориґінальних наукових
праць (монографій, збірок статтей). Під увагу можуть також братися переклади, нові
університетські підручники або перевидання праць надзвичайної наукової вартости.
Періодичні видання та художня література розглядатися не будуть.
До уваги беремо лише праці написані англійською, французською або
українською мовами, що торкаються тематики історії, культури, суспільства, або
спадщини: (1) українців в Канаді, (2) України, (3) української діяспори у світі, у
названому порядку.
Підтримка буде надана канадцям або іншим науковцям, праця яких вже
прийнята для публікації канадським академічним видавництвом.
НТШ приймає аплікації на фінансову підтримку від автора після надання видавцем
згоди на публікацію та підтвердження повного фінансування. НТШ не приймає до
розгляду праць після їх публікації.
Апліканти повинні внести прохання про фінансову допомогу до Програми
НТШ Підтримки Наукових Публікацій до 30 ВЕРЕСНЯ 2017 разом з наступними
документами:
 лист від видавця, який підтверджує, що манусктипт, з академічними
рецензіями, прийнятий до публікації;
 кошторис видавця на публікацію;
 деталі про фінансування з боку видавця;
 листи від інших джерел фінансування, які зобов’язалися фінансувати цей
проєкт;
 дані про видання – наклад, кількість сторінок та плянована дата появи;
 копія передмови, вступу та змісту.
Одержана фінансова допомога від НТШ Канади мусить бути підтверджена
відповідним узгідненим текстом (включно з лоґо НТШ) на зворотній титульній
сторінці видання.
Видавець зобов’язаний подарувати НТШ 5 примірників праці.
Дирекція НТШ самостійно вирішує надання фондів і залишає за собою право не
надавати фондів даного року.
Всі аплікації та доповнюючі матеріяли просимо надсилати на адреcу видавничого
референта: д-р Анна Сірка а_sirka@yahoo.com з копією до
daria_darewych@hotmail.com і ntsh.ca@gmail.com .

SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY OF CANADA
SCHOLARLY PUBLICATIONS SUPPORT PROGRAMME
The Shevchenko Scientific Society of Canada provides funding for the publication of
scholarly works in Ukrainian studies up to a maximum of CAN $5,000 or half the cost of
publication, whichever is less. The funds are provided directly to the publisher.
Primary consideration will be given to works (monographs, collections of articles) of
original scholarship in the field of Ukrainian studies.
Support for the publication of translations, new university-level textbooks, or reprints
of works of exceptional scholarly value and need may be considered. Periodicals and
belletristic works will not be considered.
To be eligible for consideration, a scholarly work must be
 written in English, Ukrainian, or French;
 deal with the history, culture, society, or heritage of (1) Ukrainians in Canada,
(2) Ukraine, or (3) the Ukrainian diaspora elsewhere, in that order.
Support will be given to a Canadian or other scholar whose work has been accepted for
publication by a Canadian academic press. Members of the Shevchenko Scientific Society
are encouraged to apply.
Applications will be accepted from an author after a publisher’s commitment to
publish the work in question and a commitment to co-fund it have been secured. Applications
for support after a publication has appeared in print will not be considered.
Applicants should submit a request pertaining to the Scholarly Publications Program by
September 30, 2017 together with the following documents:
 a letter from the publisher confirming that the manuscript has been refereed by
academic experts and has been accepted for publication;
 copies of the referees’ reviews;
 the publisher’s estimate of the cost of publication;
 details regarding the publisher’s financial contribution;
 letters from other funding agencies (if these are known to the publisher) stating their
financial commitment to the project;
 specifications of the finished work – the approximate number of pages, press run, and
projected date of publication; and
 a copy of the manuscript's preface, introduction, and table of contents.
A published work that receives financial support from the Shevchenko Scientific Society
of Canada must indicate that fact (including the society’s logo) on the verso side of the title
page.
The publisher shall provide the society with five complimentary copies of the publication.
Decisions regarding all applications rest with the Board of Directors of the Shevchenko
Scientific Society of Canada. The society reserves the right not to award any grant in a year
where no submission meets the criteria or is deemed worthy of support by the review
committee of the Scholarly Publications Support Program.
All applications and supporting materials should be e-mailed as attachments to Dr. Anna
Sirka, publications officer, а_sirka@yahoo.com and to the society’s e-address
ntsh.ca@gmail.com and daria_darewych@hotmail.com .

