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Бюлетень КІУСу

На конференції славістів у Торонті д-р
Юрій Шаповал говорив про те, як нові
джерела вказують на особливі харак-
теристики подій, які стосуються голоду
1932-33 рр. в Україні

Д-р Геннадій Боряк виступив з оглядом
джерел про голод 1932-33 рр. в Україні
на конференції славістів у Торонті 21
листопада 2003 р.

КІУС і сімдесята річниця
відзначення Голодомору

Щоб зробити більш відомими в
Північній Америці нові досліджен-
ня та джерела про голод 1932—33
рр. в Україні, КІУС запросив двох
провідних науковців з України —
докторів Юрія Шаповала та
Геннадія Боряка — виступити на
низці наукових та громадських
заходів у Канаді в листопаді 2003 р.
Д-р Шаповал — працівник Інститу-
ту політичних та етнонаціональних
досліджень Національної Академії
наук України, тоді як д-р Боряк є
головою Державного комітету архі-
вів України, якому підпорядкову-
ється цілий комплекс українських

архівних закладів. Урочистості від-
значення голоду та виступи допові-
дачів, які КІУС спонсорував, спів-
спонсорував або організував, від-
булися в Едмонтоні (16 листопада),
Торонті (21 і 23 листопада) та Вінні-
пезі (28 листопада).

Промова д-ра Боряка під назвою
«Український голод 1933 р.: джерела
та джерельні публікації» розглядала
документальні видання про голод
та інші джерела про голод. За його
словами, по всій Україні існує понад
1 500 архівних збірок, які стосують-
ся голоду і які включають понад
200 000 документів. Д-р Боряк за-
кінчив свій виступ оглядом джерел
про голод в Інтернеті. Державний
комітет архівів України утримує
вебсайт «Голодомор в Україні
1932—1933», який знаходиться за
наступною адресою: <www
.archives.gov.ua/Sections/Famine/>.
Вебсайт подає електронні посилан-
ня до джерел в Інтернеті про укра-
їнський голод.

Виступ Юрія Шаповала носив
назву: «Голод 1932—1933 років в
Україні: Що ми знаємо про нього
сьогодні?». У своїй промові він про-
аналізував та зробив деякі виснов-
ки на основі недавно опублікованих
документів в Україні, зосередив-
шись, зокрема, на діяльностi най-
вищого керівництва СРСР. Під час
виступу він досить часто згадував
книжку «Командири великого
голоду» (Київ, 2001), співавтором
якої він був. Книжка містить у собі

документи (включно з перепискою
Сталіна), де розкриваються ролі, які
відіграли поплічники Сталіна
В’ячеслав Молотов і Лазар Каґано-
вич у так званих «надзвичайних
комісіях» по хлібозаготовлі в Украї-
ні та Північному Кавказі в 1932—
33 рр. Важливість цих документів
полягає у тому, що вони дають свід-
чення проти тих, які б заперечували
особливі характеристики голоду
1932—33 рр. в Україні та Північно-
му Кавказі.

Незважаючи на те, що їм було
відомо про голод, який вже в 1931 р.
пожав свої перші жнива в Україні
та Північному Кавказі, Сталін та
найвище керівництво СРСР звину-
ватили українців у тому, що вони
приховують величезні запаси збіж-
жя, і таким чином, як наслідок, —
збільшили пляни хлібозаготівлі для
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Слово директора

Д-р Зенон Когут

Слово
директора

23 січня 2004 р. понад сто профе-
сорів, науковців, представників
університетської адміністрації, дру-
зів та колег і представників україн-
ської громадськости Едмонтона
взяли участь у прийнятті, влашто-
ваному Канадським інститутом
українських студій (КІУС), щоб
відзначити 60-у річницю з дня мого
народження. Я надзвичайно вдяч-
ний за численні привітання, наді-
слані як з різних наукових кіл, так і
від окремих членів громадськости.
Я був зокрема зворушений вручен-
ням мені рукописа збірника під
заголовком «Synopsis. A Collection of
Essays in Honour of Zenon E. Kohut»
(Синопсис. Збірка есеїв на пошану
Зенона Е. Когута). Цей том, який
запозичив свою назву від однієї
історичної праці з сімнадцятого
століття, вміщає в собі 23 статті
істориків з Канади, України, США,
Великобританії, Австрії і Польщі. Я
глибоко вдячний моїм колегам,
працівникам інституту, адміністра-
ції університету та членам українсь-
кої громади за влаштування та за
участь у такому продуманому й
глибоко особистому вшануванні.

Це вшанування нагадує мені, що
я перебуваю на посаді директора
вже понад десять років. За той час я
багато чого навчився, і завдяки
допомозі багатьох, спільно, ми до-
сягли значних успіхів. Що зробило
той період таким позитивним до-
свідом для мене особисто, —  це
динамічний характер КІУСу —
такого багатого своєю історією та
цілями, багатого знаннями й бага-
того різноманітними та значними
внесками його працівників та спів-
працівників. Цей випуск нашого
бюлетня, який виходить двічі на рік,
— ще один доказ цього багатства.
Серед його статей та новин ви знай-
дете повідомлення про спонсору-

вання КІУСом нових досліджень,
публікацій та лекцій  у рамках від-
значення українською та світовою
громадськістю 70-ї річниці Голодо-
мору 1932—33 рр.; про відкриття
<oomRoom.ca> — освітнього
вебсайту, присвяченого дітям від
дошкільного віку до дванадцятої
кляси, які вивчають українську мову
й культуру, а також про семінар, на
якому оцінювались наслідки та

Сисином і мною, в якому вислов-
лювався протест проти грубої по-
літизації цієї історичної події. Цей
лист отримав значний відгук в
українських академічних та інтелек-
туальних колах. Згодом Центр до-
сліджень історії України ім. Петра
Яцика і Програма дослідження
Східньої України ім. Ковальських
при КІУСі допомогли фінансувати
видання на 890-и сторінках під
назвою: «Переяславська Рада 1654
року». У січні я виступив з доповід-
дю на конференції у Києві, присвя-
ченій переяславським подіям. Ця
конференція також була співспон-
сорована КІУСом. Інші заходи про-
довжують готуватися і повна роз-
повідь про нашу діяльність, пов’яза-
ну з Переяславом, буде висвітлена у
майбутньому випуску.

На закінчення я хотів би подяку-
вати всім жертводавцям, які відгук-
нулися на наш заклик у минулому
числі бюлетня. (Список жертводав-
ців буде надруковано в наступному
числі бюлетеня.) Зокрема, дар у сумі
100 000 дол. для заснування Вічного
фонду «Енциклопедії України» ім.
Михайла Ковальського й Дарії
Мицак-Ковальської забезпечить
вирішальну підтримку проєкту
«Енциклопедія України» в Інтернеті.
Цей дарунок — це ще один приклад
того, як ваша безпосередня причет-
ність, наші дорогі читачі, формує
багато програм КІУСу, наукові до-
слідження, публікації та події, адже
саме завдяки Вашій підтримці наші
пляни та мрії можуть стати дійсні-
стю.

Зенон Когут, директор

досягнення Канадсько-української
програми законодавчої та міжурядо-
вої співпраці. За останні 6 місяців
КІУС також опублікував велике
дослідження з лінґвістики і подвій-
не число «Журналу українознавчих
студій». Об’єми та напруженість
діяльности КІУСу можна також
побачити зі списку семінарів та
лекцій під час минулого семестру та
кількости наукових стипендій і до-
тацій, виділених за останні два
роки.

Не згадана в цьому бюлетні ак-
тивна роля КІУСу в протистоянні
указові президента Кучми, яким
закликалось до влаштування свят-
кувань 350-ї річниці Переяславської
угоди — угоди, яка в кінцевому
наслідку привела Україну до
залежности від Росії. КІУС розпов-
сюдив відкритий лист, підписаний
Сергієм Плохієм, Франком
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КУЗМП
підсумовує
досягнення

16 січня 2004 р. у Посольстві
Канади в Україні відбувся підсумко-
вий семінар Канадсько-українсько-
го законодавчого і міжурядового
проєкту (КУЗМП), що здійснював-
ся  протягом 2000—2003 років як
наступник Канадсько-українського
проекту законодавчої співпраці
(1996—1999 рр.).

На семінарі були присутні близь-
ко 60-ти представників партнерсь-
ких організацій, які брали участь у
різних етапах проєкту. У дискусіях
під час семінару взяли участь
Олександр Зінченко  (співголова

Керуючого Комітету з боку України
і заступник Голови Верховної Ради
України), Високоповажна Рейнел
Андрейчук (голова Ради директорів
проєкту в Канаді і сенаторка Парля-
менту Канади), Ендрю Робинсон
(Посол Канади в Україні), Віктор
Мусіяка (президент фонду «Грома-
дянська енергія» і депутат Верхов-
ної Ради), Дмитро Якута (директор
проєкту) та інші почесні гості й
учасники.

Цією завершальною подією була
відзначена успішна співпраця бага-
тьох канадських і українських фа-
хівців, які, використовуючи досвід
Канади, працювали разом над низ-
кою законодавчих та нормативних
ініціятив, що стосувалися важливих
галузей економіки, культури та дер-
жавного управління України.

Партнерами КУЗМП з боку Украї-
ни були Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, органи
управління Закарпатської, Кірово-

градської, Львівської та Чернівецької
областей, та неурядові організації,
серед яких був  Всеукраїнський бла-
годійний фонд «Громадянська енер-
гія», що виступив координатором
проєкту в Україні.

З канадського боку проєкт коор-
динувався Канадським інститутом
українських студій (КІУС) Альберт-
ського університету, тоді як Парля-
мент Канади й уряди провінцій
Альберта, Манітоба, Онтаріо та
Саскачеван були партнерами проєк-
ту. Канадська аґенція міжнародньо-
го розвитку (КАМР) спонсорувала
й забезпечила фінансування проєкту.

Упродовж свого трирічного тер-
міну діяльности проєкт організував
стажування у Канаді для 10-ти груп
українських фахівців, які вивчали
канадську законодавчу та норма-
тивну системи, як також і принци-
пи, на яких вони базуються. Канад-
ські експерти також відвідали Укра-
їну, взявши участь у 22-х семінарах,

Зліва—направо: Елені Бакопанос (депутат Парляменту Канади та заступник
Спікера),  Володимир Ластівка (депутат Парляменту), та  Євген Жовтяк (депутат
Верховної Ради України) в Оттаві
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засіданнях за круглим столом, слу-
ханнях, відкритих засіданнях, зу-
стрічах і прес-брифінгах. Фахівці з
Канади також брали активну участь
у розробці конкретних законодав-
чих актів, передаючи, таким чином,
канадський досвід українським
фахівцям.

Діяльність проєкту відбувалася у
наступних шістьох основних галу-
зях:
1) Розвиток національної культури

та засобів масової інформації;
2) Розвиток банкової та кредитної

систем;
3) Територіяльний громадський

розвиток;
4) Створення єдиної системи реє-

страції нерухомого майна та
відповідних прав власности на
нього;

5) Охорона громадського здоров’я
(зокрема у таких напрямках, як
забезпечення прав пацієнтів,
запобігання тютюнопалінню і
наркоманії, забезпечення якости
та безпеки продуктів харчуван-
ня);

6) Забезпечення участи громадян у
прийнятті рішень органами
влади.

У Торонті робоча група з України з питань розвитку банкової та кредитної
системи вивчала розроблені в Канаді політичний курс та законодавство з
кредитних механізмів

У результаті реалізації проєкту
було забезпечено розробку біля 40
конкретних пропозицій, проєктів
законодавчих та нормативних актів,
документів про основи державної
політики у зазначених галузях, впро-
вадження яких дозволило значно
покращити законодавство України.

Разом, 102 представники —
народні депутати, члени обласних та
міських рад, урядові працівники та
низка фахівців — взяли участь у
стажуванні в Канаді, і близько однієї

тисячі українських фахівців взяли
участь у діяльності робочих груп, у
семінарах, засіданнях за круглим
столом та інших заходах проєкту.

Як відзначено учасниками під-
сумкового семінару, результати
КУЗМП мали значний вплив на
зміцнення основ розвитку демокра-
тичних процесів та відповідального
врядування в Україні. Коментуючи
наслідки проєкту, сенаторка Рейнел
Андрейчук зазначила: «Я часто чула
від українських колег, що вони,
працюючи разом з канадцями над
проблемами, пов’язаними з удоско-
наленнями в державних інституціях
та їхній діяльності, із законодав-
ством України, багато чого навчи-
лись від канадців і що вони нав-
чилися, перш-за-все, працювати
разом, навчилися бути партнерами
і бути відданними справі».

У своєму виступі заступник Го-
лови Верховної Ради Олександр
Зінченко зазначив: «Зусиллями
Канадсько-українського законо-
давчого і міжурядового проєкту
реалізовано не просто ті шість
модулів, про які ми мали нагоду
сьогодні говорити. Зміцнено під-
валини подальшого розвитку
парляментаризму в Україні. Тому я
хотів би засвідчити, що керівництво

Зліва—направо: Депутат Верховної Ради Украіни Тарас Чорновіл з директором
проєкту КУЗМП Дмитром Якутою під час робочого засідання в Едмонтоні
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Дост.  Євген Звоздецький керує
церемонією розрізання стрічки під час
офіційного запуску <oomRoom.ca>

Презентація
освітнього
вебсайту

13 лютого 2004 р. у приміщенні
Міської ради Едмонтону відбулася
презентація нового освітнього веб-
сайту <oomRoom.ca>, розробленого
Українознавчим консорціумом ін-
тернет-порталу (УКІП). Достойний
Євген Звоздецький, міністер громад-
ського розвитку, головував на цере-
монії розрізання стрічки і на прохан-
ня міністра освіти Лайла Оберґа вис-
тупив із привітанням від імени уряду
Альберти. Ґеррі Попович, директор
Відділу навчальних технологій Міні-
стерства освіти Альберти, Надя
Казимира, відповідальна праців-
ниця проєкту «Канадська ініціятива
заснування електронних збірок»
Міністерства промисловости
Канади, Таня Онищук, голова
Торонтського відділу Українсько-
канадської шкільної ради, і Маруся
Петришин, директор Методичного
кабінету української мови та прези-
дент УКІПу, також виступили на
урочистостях.

Вебсайт, розроблений обома мо-
вами — англійською та українською
— і призначений для учнів програ-
ми української мови та культури від
дошкільного віку до дванадцятої
кляси, є першим такого роду в Канаді.
З презентацією <oomRoom.ca> учні
та вчителі отримають негайний
доступ до безприкладної низки прак-
тичних навчальних матеріялів з
української мови та культури, які
будуть доступні їм за допомогою
комп’ютерної клавіатури 24 години
на добу, сім днів на тиждень.
<oomRoom.ca> як динамічний
новітній електронний ресурс буде й
далі розвиватися і зростати з долу-
ченням навчальних засобів, знарядь і
стратегій для навчання.

Міністерство освіти Альберти є
головним партнером у створенні

Верховної Ради вважає цей проєкт
чи не найкращим міжпарлямент-
ським проєктом, який був здійсне-
ний протягом останніх 3-4 років і
щиро вдячне всім людям, які залу-
чилися до цієї роботи. Ми готові
всіляко підтримувати продовження
цієї роботи і запропонувати абсо-
лютно конкретні кроки, які б умож-
ливили продовжити Канадсько-
український законодавчий і між-
урядовий проєкт на наступні 4-5
років».

Лист, адресований керівництву
проєктом, у якому високо оціню-
вався проєкт, було отримано і від
Прем’єр-міністра України Віктора
Януковича. У листі також було ска-
зано, що в сучасних умовах рефор-
мування державної політики та
наближення її до світових станд-
артів, Уряд України вважає за
доцільне, за підтримки основних
партнерів проєкту у Канаді, запо-
чаткування нової фази КУЗМП.
Новий проєкт міг би включити,
зокрема, вивчення досвіду Канади у
галузі стратегічного плянування та
удосконалення системи державного
прогнозування.

Багато учасників семінару зверну-
ли увагу на те, що ймовірно пізніше
цього року відбудуться парлямент-
ські вибори у Канаді, тоді як у жовт-
ні відбудуться президентські вибо-
ри в Україні. У зв’язку з цим, прези-
дент фонду «Громадянська енергія»
Віктор Мусіяка зазначив, що над-
звичайно корисним для зміцнення
демократії в Україні було б вивчен-
ня досвіду Канади в організації та
законодавчому забезпеченні прове-
дення прозорих і справедливих
виборів. Учасники семінару КУЗМП
висловили думку, що в нинішніх
умовах демократичного розвитку в
Україні це повинно стати першо-
черговим завданням канадської
технічної допомоги Україні, за
умови, що додаткові фінансові та
організаційні ресурси будуть виділені
для цього канадською стороною.

<oomRoom.ca>, забезпечуючи ос-
новні фінансування, підтримку та
електронний доступ через вебсайт
<LearnAlberta.ca>. У своєму виступі
на презентації, Ґеррі Попович ска-
зав: «Разом з <LearnAlberta.ca>,
<oomRoom.ca> допомагає нам
прийти в нову еру начання. Такі
якісні електронні засоби, як
<oomRoom.ca>, створюючи нав-
чальні можливості у клясі та поза її
межами, формують майбутнє нав-
чального процесу».

Новий вебсайт поєднує разом
мовні, історичні та спадкові матері-
яли, які до цього можна було відшу-
кати лише в бібліотеках, установах
та провінційних структурах, розки-
даних по всій країні, і представляє
їх учням таким способом, що заохо-
чує більш динамічні підходи та
використання засобів двобічної
взаємодії (ЗДВ) для вивчення мови
й культури. З часом до низки мате-
ріялів, доступних на <oomRoom.ca>,
увійдуть методичні знаряддя для
плянування навчальних розділів та
оцінювання і дані про можливості
підвищення кваліфікації для учите-
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лів; заняття, друковані та електрон-
ні ресурси й ігри для школярів; а для
батьків — навчальний плян та дані
для зв’язку. Розроблені також куточ-
ки електронної «балаканини» (КЕБ):
для батьків, учнів та учителів. Вони
є важливою частиною вебсайту,
тому що вони не тільки заохочують
обмінюватися інформаціями та
ресурсами, але також сприяють
формуванню віртуальної громади
електронного навчання.

Запуск у дію вебсайту
<oomRoom.ca> є важливим пер-
шим кроком у розвитку більшого
проєкту — інтернет-порталу, який
спонсорується УКІПом. Коли його
буде завершено, портал буде діяти
як одна вхідна «брама», розташо-
вана в Інтернеті, для отримання
інформації, знарядь та послуг, які
збагатять викладання та вивчення
української мови і культури по ці-
лому світі. Це призведе, по суті, до
створення  міжнароднього україно-
знавчого товариства, сполученого
між собою електронними засобами
зв’язку.

Українознавчий консорціум ін-
тернет-порталу — об’єднання орга-
нізацій та установ, які зацікавлені у
розвитку та застосуванні електрон-
них ресурсів для вивчення україн-
ської мови та культури — глибоко
вдячний за підтримку своїм спонсо-
рам, які допомогли зробити ідею
<oomRoom.ca> реальною можли-
вістю. До їх числа входять: Міні-
стерство освіти Альберти; Канад-
ський інститут українських студій
Альбертського університету і зокре-
ма — Методичний кабінет україн-
ської мови при КІУСі; Український
центр засобів і розвитку Коледжу
ім. Ґранта МакЮвана; Канадсько-
українська фундація (КУФ); Канад-
ська ініціятива заснування елек-
тронних збірок Міністерства про-
мисловости Канади; Альбертська
Фундація для української освіти
(АФУС); Міністерство освіти та
справ молоді Манітоби; Торонт-

ський відділ Українсько-канадської
шкільної ради; Міністерство освіти
Саскачевану та інші.

Утілила в життя ідею
<oomRoom.ca> технічна група
талановитих і відданих людей. Під
керівництвом Анни Слевінський та
Ким Робинсон, працівники Шон
Блейз, Марк Мальований, Роб Тао,
Ендрю Чу, Наталя Лубченко та Шив
Такгар — усі зробили свої талано-
виті внески у цей проєкт.

УКІП запрошує громадськість
висловити свої зауваги та взяти
участь у проєкті, щоб допомогти в
подальшому розвиткові
<oomRoom.ca>. Нагоди й можли-
вості існують у багатьох ділянках,
включно з фінансуванням, розроб-
кою ресурсів, розробкою загальної
стратегії та напрямків. За подаль-
шою інформацією звертайтеся
електронною поштою на адресу:
<ukip@ualberta.ca>.

Завершення
програми
«Нова» для
4-6 кляс

Довгоочікуване видання друком
матеріялів для 4-ї, 5-ї і 6-ї кляс у
програмі «Нова», започаткованої д-
ром Оленкою Білаш, буде завер-
шено у 2004 р. Відповідальні редак-
тори Галина Клід і Христя Кей пра-
цювали з редакторами та ілюстра-
торами, щоб підготувати різні
складові частини матеріялів до
публікації. «Діялоги», які були
надруковані в кольорі, вже готові
для «Нови 4» і «Нови 5». Діялогова
частина для «Нови 6» були опра-
цьована і перетворена на міні-
книжку під назвою «Пригоди
принцеси Любослави та блазня
Нийвіра». Повтор-імітації для
«Нови 4-6» уже також готові.
«Вправи до навчальних розділів»
для «Нови 4-6», які будуть супрово-

<oomRoom.ca> має куточки для учнів, учителів та батьків, які цікавляться
вивченням укр. мови і культури (на фотографії показано учнівський куточок)
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Вступна сторінка вебсайту «Резерва Сарсі: Індіянська громада»

джуватися відповідними посібни-
ками для учителів, передбачається
випустити у світ весною 2004 р.
Починаючи з «Нови 4», будуть під-
готовлені допоміжні електронні
матеріяли у вигляді навчальних
центрів, включно з центром діялогу
та прослуховування. Для учителів
буде також доступна допомога у
плянуванні занять.

Усе це було б неможливе без під-
тримки наших меценатів: Канад-
ської фундації українських студій
(КФУС), Клюбу українських профе-
сіоналістів і підприємців Едмон-
тону, Альбертської Фундації для
української освіти (АФУС) та Міні-
стерства освіти Альберти.

Наслідок — це завершення основ-
них україномовних гуманітарних
ресурсів від першої до шостої кляс.
Розробка серії ресурсів для школя-
рів молодшого віку (1-6 кляси) вже
майже закінчена, а серія ресурсів
для учнів старшого віку (7-9 кляси)
продовжує опрацьовуватися твор-
чою групою, яка очолюється Анною
Біско з Українського центру засобів

і розвитку і складається з Дарії
Порохівник, Орисі Гук та Галини
Калужної.

Індіянська
громада у
віртуальному
просторі

Електронна збірка «Резерва Сарсі:
індіянська громада» оселилася на
вебсайті <oomRoom.ca>  Цей про-
єкт, який підтримало Міністерство
промисловости Канади в рамках
своєї Канадської ініціятиви засну-
вання електронних збірок, був роз-
роблений працівниками проєкту
<oomRoom.ca> при Методичному
кабінеті української мови (МКУМ).
До творчої групи ввійшли Ким
Робинсон (керівник проєкту), Шив
Такгар (ведучий групи розробни-
ків), Наталя Лубченко (розробниця
вебсайту), Шон Блейз (технічний
консультант), Христя Кей (педаго-

гічний консультант) і Лора Філевич
(відповідальна за розробку нав-
чального пляну).

Вебсайт створено на основі книж-
ки, що носить ту ж саму назву і яка
була надрукована спільно Калґар-
ською шкільною радою і видавниц-
твом «Reidmore Books».  Віртуальні
відвідувачі вебсайту можуть про-
стежити типовий день із життя
Коралі Старлайт, учениці другої
кляси з резерви народу Сарсі коло
м. Калґарі. Версія 1 цього вебсайту
буде складатися з повного тексту та
ілюстрацій книжки як англійською,
так і українською мовами. Пляни
майбутнього розвитку включають
додаткові складові, як центр занять
та озвучення. Щоб оглянути веб-
сайт, відвідайте <oomRoom.ca/
sarcee> або <collections.ic.gc.ca/
sarcee>.

Нещодавно, за підсумками го-
лосування молодіжних критиків
Канадської ініціятиви заснування
електронних збірок, цей вебсайт
увійшов у число перших п’ятнад-
цяти вебсайтів (зі ста вебсайтів
розроблених у 2003—2004 роках).

Підвищення
кваліфікацій
учителів

Рішення Альбертського уряду,
згідно якого навчання другої мови
для усіх альбертських школярів від
4-ї до 9-ї кляси стає обов’язковим,
викликало безприкладну діяльність,
спрямовану на розробку програм,
інструкцій для впровадження та
ресурсів, як також і збільшення
співпраці серед фахівців викладан-
ня мови у цих творчих зусиллях.
Одним із свідчень цього виступає
те, що лише за три місяці 2004 р.
МКУМ співспонсорував два вчи-
тельські семінари і плянує третій.

21-23 січня 2004 р. Український
центр засобів і розвитку Коледжу
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Після засідань семінару з навчального плянування: (зліва—направо) Джон Браун,
Анна Біско (КУФ), Маруся Петришин (МКУМ, КІУС) та Роман Петришин (УЦЗР,
Коледж ім. Ґранта МакЮвана)

ім. Ґранта МакЮвана (УЦЗР),
Канадсько-українська фундація
(КУФ) та МКУМ спонсорували
семінар про процес навчального
плянування. Джон Браун, відомий
експерт з навчального плянування
зробив блискучий виступ про пля-
нування курсів та навчальних роз-
ділів, який можна пристосувати до
розробки ресурсів вивчення мови.
МКУМ спонсорував участь у семі-
нарі учителів, які беруть участь у
розробці україномовних ресурсів,
зокрема таких як: Таня Онищук,
Мірка Онух та Галина МакЕвой з
Торонтського відділу Українсько-
канадської шкільної ради, Ліда
Андрушко, директор школи зі
Львова і Світлана Ластівняк зі
школи українознавства ім. Івана
Франка.

Перед офіційним відкриттям
<oomRoom.ca>, учителі з Шкільної
ради публічних шкіл Едмонтону,
Шкільної ради католицьких шкіл
Едмонтону, Шкільної ради публічних
шкіл Елк-Айленду та Шкільної ради
католицьких шкіл Елк-Айленду були
запрошені взяти участь у семінарі
про захоплюючий новий вебсайт.

Двадцять п’ять працівників освіти
мали змогу попередньо ознайомити-
ся з <oomRoom.ca> під час учитель-
ського семінару, влаштованому
УКІПом 3 лютого 2004 р. в примі-
щенні Центру для освіти Шкільної
ради публічних шкіл Едмонтону.
Організаційна група семінару
УКІПу (Марк Мальований, Лора
Філевич та Анна Слевінський)
почали з того, що подали умови й
тло початкової стадії цього проєкту
та самого Українознавчого консор-
ціуму інтернет-порталу. Учителям
було продемонстровано, як вико-
ристовувати <oomRoom.ca> і ви-
світлено особливості та новаторство
вебсайту. Зокрема, були розглянуті
куточки для учителів, школярів та
батьків, специфічні ресурси та
ефективні методи пошуку. Демон-
страція вебсайту дозволила учите-
лям ознайомитися з вебсайтом до
його офіційного запуску і дізнатися
від працівників, які допомагали в
розробці цього ресурсу, як найкра-
ще використовувати його для їхніх
власних потреб.

Учасники семінару мали також
змогу й час самостійно попрацю-
вати з вебсайтом <oomRoom.ca> та

Проєкти та програми

його ресурсами. Особливо до впо-
доби вчителям було працювати з
такими ресурсами, як пошук чита-
нок для різних шкільних рівнів,
використовувати «Encyclopedia of
Ukraine» в Інтернеті та писати за-
писки одне одному за допомогою
куточку «Учительский форум».
Відгук на цей проєкт був дуже
схвальний. Наступний семінар з
використання <oomRoom.ca> буде
влаштовано для працівників укра-
їномовної освіти восени 2004 р.

Обидва семінари отримали фі-
нансову підтримку від Міністерства
освіти Альберти та Меморіяльного
фонду ім. Остапа Теофіла Шведа
при КІУСі, за яку ми щиро вдячні.
КУФ та УЦЗР виступили співспон-
сорами.

Одна публікація із серії «Нова» 4, 5, 6.
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Дослідження про
українські говори в Румунії

Микола Павлюк та Іван Робчук,
«Українські говори Румунії:
Діялектні тексти» (Канадський
інститут українських студій, Нау-
кове товариство ім. Шевченка в
Америці та Інститут українознав-
ства ім. І. Крип’якевича Національ-
ної Академії наук України, 2003 р.),
xvi, 782 ст.

У цій публікації автори професо-
ри Микола Павлюк та Іван Робчук
мають на меті зберегти важливу
інформацію про діялекти однієї з
маловідомих гілок українського
народу, котра знаходиться під силь-
ними асиміляційними впливами, а
саме: про українських поселенців
Румунії.

Українські говірки в Румунії зде-
більшого становлять собою продов-
ження ареалів тих діялектних груп,
які існують на території України. Це
окраїни середньозакарпатського,
гуцульського, буковинського, по-
дільського та степового діялектів.

Збір і публікація дослідження про
українські говірки в Румунії стала
невідкладною вимогою порядку
денного з огляду на той факт, що
останнім часом спостерігається
посилення впливів румунської мови
та культури на всі покоління укра-
їномовних осіб. Це не лише позна-
чається на структурі місцевих
українських діялектів, але навіть
загрожує самому їхньому існуван-
ню.

Ця книжка професорів Павлюка
та Робчука, наслідок багатьох років
досліджень, є важливим посібником
не лише для мовознавців, але й для
тих, які цікавляться історією та мо-
вою українського населення Румунії.
Додаткову інформацію про книжку
та її авторів можна знайти на ін-
тернетовій сторінці Видавництва
КІУСу за адресою: <www.utoronto.ca/
cius>, де можна придбати цю та інші
книжки видавництва. Вартість цього
видання у твердій обкладинці —
$54.95.

«Журнал українознавчих
студій»: спеціяльний
випуск, присвячений
пам’яти Данила Гусара
Струка

Том 27, Числа 1-2, Літо-Зима 2002
р., 344 стор.

Останній випуск «Журналу укра-
їнознавчих студій» присвячено
пам’яти Данила Гусара Струка
(1940—1999). Професор Струк
викладав українську мову й літе-
ратуру на факультеті слов’янських
мов і літератур Торонтського уні-
верситету, обіймав посаду вико-
навчого редактора (1982—89 рр.), а
потім — головного редактора
п’ятитомної «Encyclopedia of

Данило Гусар-Струк (1940-1999)

Ukraine». Він також очолював
Канадську асоціяцію славістів
(1991—92 рр.) та Наукову Фун-
дацію ім. Шевченка в Західній
Европі (1997-99 рр.). Головний
вклад професора Струка в ділянку
української літературної науки
перераховується у вибраній біб-
ліографії, яка подається у цьому
випуску.

Цей спеціяльний випуск був під-
готовлений другом та колегою
професора Струка — Романом
Сенькусем. Його вступ до цього
тому подає нарис життя професора
Струка, наукової кар’єри та інте-
лектуальних зацікавлень.

Випуск складається з 19 статей —
18 про українську літературу й одна
про українську мову, — які були
написані друзями та колегами про-
фесора Струка. Тематика статей
охопила два століття української
літератури: від Тараса Шевченка до
«Бу-ба-бу».

Відкриває випуск есея Романа
Коропецького про зображення каза-
хів у поемах та картинах Шевченка.
Марко Павлишин описує деякі з
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найостанніших подій в українському
літературознавстві, досліджуючи
нещодавні тлумачення творчости
Ольги Кобилянської. Ярослав Балан
показує, що прототипом образу го-
ловного героя оповідання «Камінний
хрест» Василя Стефаника був укра-
їнський селянин Стефан Дідух, який
еміґрував зі своєю родиною до Кана-
ди у 1899 р. і поселився в Альберті.
Петро Карманський досліджується з
двох боків: Мирослав Шкандрій ана-
лізує його сатиричні зображення
проводу української громади в Канаді
в 1913—14 рр. як спробу піднести
його національну свідомість, тоді як
Олег Ільницький розглядає пере-
клади Карманського та дослідження
італійських письменників і його
вірші та роман на італійські теми
як роздуми про боротьбу України за
незалежність.

Шість статей обговорюють літера-
туру в міжвоєнний період. Михайло
Найдан порівнює розуміння Рево-
люції 1917 р. Алєксандром Блоком і
Павлом Тичиною на основі їхніх
поем «Двенадцать» та «Замість со-
нетів і октав» відповідно. Тоді як
обидва поети дивилися на Револю-
цію як на подію космічного значен-
ня, драматург Микола Куліш вва-
жав її внутрішнім, квазірелігійним
перетворенням сердець людей. Саме
це розуміння Революції випливає з
аналізи Марка Стеха ранніх п’єс
Куліша «97» та «Комуна в степах».
Два автори досліджують теми й
образи, які представлені в україн-
ській поезії Богдана Ігоря Антонича.
Юрій Андрухович заглиблюється у
невідомі екзотичні краї, які Анто-
нич описує у своїх віршах, тоді як
Лідія Стефановська показує, як за
спонуканням польських поетів Ан-
тонич розвинув спортивну тему і
святкував життя у діонісійському
дусі. Максим Тарнавський аналізує
теоретичні погляди на літературу
Михайла Рудницького та його кри-
тичну оцінку українських письмен-
ників, і приходить до висновку, що

вони відіграли впливову ролю, хоч
вони не були цілком розвинені і від-
значалися непослідовністю. Волтер
Смирнів, провідний авторитет у
ділянці української наукової фантас-
ти, порівнює перші праці українських
письменників про космічні подорожі:
маловідому повість Мирослава Капія
«Країна блакитних орхідей» (1932 р.)
і досить відомий роман Володимира
Владка «Астронавти Всесвіту» (1935
р.)

Решта статей стосується
творчости сучасних письменників.
Марія Ревакович розкриває
постмодерністський грайливий дух
у працях двох членів нью-йоркської
групи українських поетів — Емми
Андієвської і Богдана Рубчака, — і
зауважує відмінності між ними.
Наталя Пилип’юк аналізує дві
поеми, де надихаючими елементами
стали вітражі: одна поема — Ігоря
Калинця, а друга — Василя Стуса.
Віталій Чернецький обговорює
троп переміщення і творення
ідентичности у постколоніяльній
літературі і показує, як ці дві
стратегії застосовані в романах

Юрія Андруховича та Оксани
Забужко. Тамара Гундорова і Марк
Андрейчик підходять до групи
письменників «Бу-ба-бу» з двох
точок зору. Перша оцінює
запровадження групою нового
постмодерністського стилю в укра-
їнську літературу. Друга точка зору
розглядає те, як група поєднала
літературу з музичним виступом,
щоб створити синтетичну мис-
тецьку форму. Марина Романець
підкреслює відмінності між еро-
тичними елементами в романах
Оксани Забужко, Юрія Іздрика та
Юрія Покальчука. Галина Кошар-
ська зіставляє жіночі голоси в поезії
Оксани Забужко та Наталки Біло-
церківець. Завершує випуск праця
Алли Недашківської, в якій вона
показує, як мова двох жіночих жур-
налів — «Єва» та «Жінка» — при-
стосовується до їхніх відповідних
читацьких авдиторій.

Коло наукових досліджень та до-
бірність статей у цьому томі робить
його належним пам’ятником на
пошану професора Данила Гусара
Струка.

Матеріяли для навчання Української мови у програмі «Нова» 4, 5, 6 готові для
2004—05 шкільного року.
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України. У листі до Каґановича від
11 серпня 1932 р. Сталін висловив
підозру про українське селянство та
лояльність цілого українського пар-
тійного апарату, який він охарак-
теризував як такий, де переважає
більшість послідовників Петлюри
та аґентів польського провідника
Юзефа Пілсудського. Він висловив
побоювання, що «Україну можемо
втратити» і що вона повинна бути
перетворена в якомога коротший
термін у «справжню фортецю
СРСР» та «зразкову республіку».

Під цими сталінськими евфеміз-
мами, за словами д-ра Шаповала,
розумілося, що необхідно вжити
наступних заходів (без огляду на
кількість жертв): (1) витиснути з
України щонайбільші об’єми збіж-
жя (виправдуване потребою модер-
нізувати та годувати міське населен-

ня); (2) здійснити ретельну «чистку»
всіх суспільних верств (що мотиву-
валось засиллям прихованих «укра-
їнських націоналістів» та інших
ворогів).

22 жовтня 1932 р. надзвичайна
комісія, очолювана Молотовим,
почала свою роботу в Україні. В
українські села були вислані спеці-
яльні бригади, які отримували
винагороду у вигляді частини на-
грабованого зерна та інших харчів.
Лазар Каґанович очолив подібну
комісію у Північному Кавказі, а
Павєл Постишев — у Поволжжі, в
Росії. Комісія Постишева, за свід-
ченнями російських дослідників, не
діяла так жорстоко, як комісія Мо-
лотова, тоді як комісія Каґановича
спрямовувала свої зусилля здебіль-
шого проти українців, які жили на
Кубані.

Шаповал перерахував додаткові
заходи, що застосовувалися проти
українських сіл, які не виконували
пляни хлібозаготовлі, такі як:

1) штрафи натурою (зокрема
м’ясом і картоплею), що накла-
далися на окремі садиби за неви-
конання наказів про хлібоздачу,

Продовження зі стор. 1

КІУС і Голодомор

Вийшов друком
підручник
соціології

У 2002 р. дотація Меморіяльного
фонду ім. Івана Коляски при КІУСі
була виділена професору Наталії
Черниш, яка обіймає посаду голо-
ви новоствореної катедри історії
та теорії соціології при Львівсь-
кому національному університеті.
Д-р Черниш, як одна з перших
науковців в Україні, котрі здобули
докторат із соціології, проклала
першу стежку у викладанні цього
предмету, опублікувавши в серед-
ині 1990-х років підручник із
соціології. Перший і другий нак-
лади видання розпродалуся дуже
швидко, тому д-р Черниш вико-
ристала свої наукове перебування
в Едмонтоні влітку 2002 р., щоб
підготувати осучаснене й допов-

нене третє видання. Книжка, яка
складається із 450-и сторінок і
носить назву «Соціологія: курс
лекцій», була надрукована видав-
ництвом «Кальварія» у Львові.
Вона подає ретельний огляд

Зліва—направо: Ренні Хан (Відділ
міжнародних відносин Альбертського
ун-ту), Наталія Черниш, Зенон Когут
(КІУС)

предмету для студентів універси-
тету і включає вправи для занять,
словник та поглиблену багатомов-
ну бібліографію.

Д-р Черниш, яка вперше відвідала
КІУС у 1989 р., була однією з перших
науковців з України, які взяли участь
у програмах наукового обміну з
інститутом. Вона здійснила обширні
дослідження, зокрема,  у рамках
довготермінового проєкту порів-
няння соціяльних настроїв у Львові
та Донецьку, а також працювала в
університех Канзасу та Мічіґану. Її
численні публікації включають
також статті, які були написані у
співавторстві з канадськими та
американськими соціологами.  Д-р
Черниш відіграла важливу ролю у
підготовці нещодавно заснованого
обмінного договору між Аль-
бертським університетом та
Львівським національним універ-
ситетом.

Нові публікації

Д-р Олексій Гарань поділився своїми
думками про те, як політичні фракції в
Україні сьогодні трактують Голод 1932-
33 рр.
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тоді як подібні штрафи натурою,
але у вищих розмірах, наклада-
лися на цілі колгоспи, які звину-
вачувались у тому, що допустили
розкрадання колгоспної власнос-
ти;

2) заборона торгівлі картоплею,
м’ясом та худобою;

3) заборона поставок у села проми-
слових товарів (таких як сірники,
сіль і керосин);

4) встановлення харчої бльокади
кордонів України внутрішніми

військами та міліцією (що уне-
можливлювало, таким чином,
утечу селян із голодних зон та
ввезення харчопродуктів з Росії
до України);

5) запровадження системи внут-
рішніх паспортів (селяни їй не
підпорядковувались і, таким
чином, ще більш обмежувалися
можливості їхнього пересування).

У той час, як голод шаленів, по-
чалося офіційне приховування
фактів. Усім органам влади, крім
ДПУ (попередник ОДПУ-НКВС-
КДБ), було заборонено
реєструвати випадки спухання та
смерти від голоду. 14 січня 1933 р.
Максім Літвінов, радянський
міністр закордонних справ, у від-
повідь на запити із-за кордону,
заявив, що ніякого голоду немає.
Були накладені обмеження на
пересування по СРСР іноземних
кореспондентів. У той же час,
Радянський Союз насичував між-
народній ринок зерном за викид-
ними (демпінговими) цінами.

За ствердженням д-ра Шаповала,
що ще більше відрізняло обставини
в Україні від обставин в Росії, це
одночасні зміни в національній
політиці в Україні. 14 грудня 1932 р.
Сталін і Молотов підписали поста-
нову, в якій від імени КомуністичноїЗбірка спогадів

очевидців голоду
надрукована у Києві

У 2003 р., на основі дотації
Програми дослідження Східньої
України ім. Ковальських, Всечес-
ніший отець д-р Юрій Мицик
надрукував кижку «Український
голокост 1932—1933: свідчення
тих, хто вижив». Свідчення оче-
видців голоду збиралися протя-
гом десятирічного періоду з
шістнадцяти областей України та
районів Росії, де мешкають укра-
їнці. Всечесніший отець д-р
Мицик був одним із лавреатів
Меморіальної стипендії ім. Івана
Коляски.

партії та радянського уряду закли-
кали до «правильного проведення
українізації» в Україні та в районах
із значним українським населенням
поза її межами. Постанова також
закликала до вирішальної боротьби
проти так званих петлюрівських та
інших контрреволюційних елементів.
Шаповал підсумував, що це сигналі-
зувало кінець політики українізації,
як також і початок антиукраїнських
чисток.

І справді, політичне керівництво
Української РСР було «вичищене». У
той же час, у 1933 р. Павєл Пости-
шев був призначений на одну з най-
вищих посад в Комуністичній партії
України, щоб впроваджувати полі-
тику Кремля з конфіскації зерна і
проводити чистки так званих укра-
їнських націоналістів.

Підсумовуючи, д-р Шаповал від-
значив, що нові віднайдені та надру-
ковані архівні документи демонстру-
ють «спеціяльні антиукраїнські ак-
центи» та надзвичайні заходи, вжиті
владою проти українського селянства.
Вони надають голодові в Україні
характеру геноциду проти народу.

Повний текст виступів д-ра Шапо-
вала та д-ра Боряка українською
мовою можна прочитати  під руб-
рикою «Пресові повідомлення» на
вебсайті КІУСу: <www.cius.ca>.

Компактний диск «Голодомор в Україні 1932-1933»

Обкладинка компактного
диску «Голодомор в Україні»,
який був випущений Дер-
жавним комітетом архівів
України.

На обкладинці: Масові похо-
вання під Харковом (1933 рік);
обкладинка журналу
«Колгоспниця України» (№ 12,
1932); фраґмент документу
1930 р.
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Освітні стипендії
Бакалярська стипендія ім. родини Лева Криси
Марія Качмар, педагогічний факультет, Альбертський

університет (надалі — ун-т).

Стефан Соколовський, факультет політології,
Альбертський ун-т.

Аспірантські стипендії
Маґістерська стипендія Вічного фонду ім. Марусі

й Михайла Дорошів
Ігор Кобель, факультет освітньої психології,

Альбертський ун-т. «Застосування канадського
підходу «Dbi-bi» у навчанні слабочуючих з метою
реформування спеціяльної освіти в Україні».

Павло Маркін, Інститут Европейських студій,
Єрусалимський ун-т. «Соціяльні межі й зони
представництва: праці та розповіді єврейських та
українських митців».

Докторська стипендія Меморіяльного фонду ім.
Олени Даркович

Ронда Гінтер, факультет історії, МакМастерський ун-т.
«Найщиріші революційні привіти: прогресивні
українці в Канаді, 1918—1991 рр.»

Постдокторські та інші
стипендії

Дослідчо-навчальна стипендія ім. Непораних
Дарія Даревич, Йоркський ун-т. «Вступ до українського

мистецтва й архітектури».

Меморіяльна стипендія ім. Івана Коляски
Наталія Черниш, кафедра соціології, Львівський

національний ун-т. На підготовку підручника із
соціології.

Дослідчі дотації
Анатолій Бойко, факультет історії, Запорізький

державний ун-т (Програма дослідження Східньої
України ім. Ковальських). «Археографічна підготовка
та видання селянських мемуарів, «історій» та

Стипендії та дотації — 2002-2003
щоденників з історії Південної України».

Ростислав Делімарський, Центр російських та
східньоевропейських студій, Торонто (Вічний фонд
ім. Михайла й Дарії Ковальських). «Київська
автономія під російським правлінням:
самоврядування під Маґдебурзьким Правом (1654—
1781 рр.)»

Ірина Дмитришин, Париж І Пантеон – Сорбонна
(Вічний фонд ім. Петра Яцика). «Українська карта у
французькій закордонній політиці (перша половина
18 століття)».

Олександр Добржанський, факультет історії,
Чернівецький національний ун-т (Вічний фонд ім.
Тимофія та  Євгенії Таборовських). «Політичні еліти
Буковини. Проблеми формування та участі в
суспільному житті в умовах багатонаціонального
регіону».

Надія Дирда, Музей Богдана Лепкого, Бережани,
Тернопільська область (Вічний фонд ім. Родини
Ремезів). Для збереження приміщень музею.

Ярослав Ісаєвич, Інститут українознавства,
Національна Академія наук (надалі — НАН)
України, Львів (Фонд Теодора та Маґдалини Бутрей,
Освітня фундація ім. Петра Яцика). «Депортації:
Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр.».

Роберт Джонсон, Центр міжнародніх досліджень ім.
Манка, Торонто (Вічний фонд ім. Михайла й Дарії
Ковальських, Вічний фонд ім. Петра Яцика). На
підтримку програми збереження документації.

Тарас Карп’юк, Освітня фундація ім. Петра Яцика,
Торонто (Меморіяльний фонд ім. Марусі Онищук та
Іванка Харука). На підтримку конкурсу з української
мови ім. Петра Яцика в Україні.

Галина Когут, Львівський національний ун-т
(Програма дослідження Східньої України ім.
Ковальських). «Опрацювання збірок давніх
українських килимів (18 століття) у музеях Східньої
України».

Роберт Климаш, факультет германських та
слов’янських студій, Манітобський ун-т (Архівний
Вічний фонд ім. Стефанії Букачевської-Пастушенко).
«Архівна кореспонденція Володимира Климкова».

Наталя Кононенко, факультет слов’янських мов та

Нагороди
Нагороди
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літератур, Вірджинійський ун-т (Архівний Вічний
фонд ім. Стефанії Букачевської-Пастушенко). На
підтримку проєкту української фолькльорної бази
даних.

Валентина Курилів, педагогічний факультет,
Торонтський ун-т (Центр досліджень історії України
ім. Петра Яцика). Викладання курсу з методології
навчання у Національному педагогічному ун-ті ім.
М. Драгоманова у Києві.

Олександр Мельничук, факультет історії, Київський
національний ун-т (Меморіяльний фонд ім. Миколи
Кліда). «Дмитро Дорошенко в громадсько-
політичному русі України».

Володимир Мезенцев, Торонтський ун-т (Програма
дослідження Східньої України ім. Ковальських). Для
підтримки проведення археологічних розкопок
Батурина».

Юрій Мицик, кафедра історії, Національний ун-т
«Києво-Могилянська академія» (Програма
дослідження Східньої України ім. Ковальських).
«Свідчення очевидців про штучний голод 1932—33
рр.».

Віктор Остапчук, факультет цивілізації Близького та
Середнього Сходу, Торонтський ун-т (Вічний фонд
ім. Петра Яцика). «Українські історичні документи в
російських архівах».

Володимир Пашук, Інститут українознавства, НАН
України (Вічний фонд ім. Тимофія та  Євгенії
Таборовських, Вічний фонд ім. родини Юхименко).
«Товариство «Просвіта» в національному русі
Галичини, 1868—1918 рр.».

Рената Руснак, Яґелонський ун-т, Краків (Вічний фонд
ім. родини Ремезів). «Між культурою і політикою:

Богдан Лепкий у колі польської культури».

Оксана Сімович, Львівський інститут внутрішніх
відносин, НАН України (Меморіяльний фонд ім.
Нестора Печенюка). «Словник архетипів і символів».

Олексій Сокирко, факультет історії,  Київський
національний ун-т (Програма дослідження Східньої
України ім. Ковальських). «Охотницьке військо
Лівобережного Гетьманату кінця 17 — початку 18 ст.:
традиції чи модернізація?».

Володимир Стасенко, Українська академія друкарства,
Львів (Меморіяльний фонд ім. Володимира
Дилинського). «Образна система української
книжкової графіки».

Марко Стех, Торонтський ун-т (Архівний Вічний фонд
ім. Стефанії Букачевської-Пастушенко, Вічний фонд
ім. Олега Зуєвського). Архівне впорядкування
паперів Емми Андієвської.

Рем Терещенко, Дніпропетровськ, Україна (Програма
дослідження Східньої України ім. Ковальських).
«Політичні репресії на Катеринославщині-
Дніпропетровщині, 1919—1985 рр.».

Юрій Ясіновський, Львівська Богословська академія
(Меморіяльний фонд ім. Нестора Печенюка).
«Репертуар української церковної монодії».

Василь Уляновський, факультет історії, Київський
національний ун-т (Вічний фонд ім. Петра Яцика).
«Митрополит Київський Спиридон: образ на тлі доби
— доба через образ».

Кирило Вислобоков, Інститут держави і права, НАН
України (Програма дослідження Східньої України ім.
Ковальських, Вічний фонд ім. Олександра і Галини
Кулагиних). «Правова культура Гетьманщини:
традиція чи реставрація?».

Дякуємо за Вашу підтримку!
КІУС щиро вдячний всім своїм жертводавцям. Пожертви на КІУС підтримують

розвиток українознавства через фінансування програм та проєктів, стипендій для
студентів і аспірантів та дотацій для науковців. Пожертви на КІУС не обкладаються
податками як у Канаді, так і в США. Щоб зробити пожертву на КІУС, просимо
писати на адресу:

CIUS, 450 Athabasca Hall
University of Alberta
Edmonton, AB, Canada T6G 2E8

З усіх питань заснування іменних або цільових фондів при КІУСі просимо
звертатися до директора інституту.

Нагороди
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Стипендії та дотації — 2003-2004

Аспірантські стипендії
Маґістерська стипендія Вічного фонду ім.

Марусі та Михайла Дорошів
Олександр Мельник, факультет історії та клясики,

Альбертський ун-т. «Німецька сільськогосподарська
політика в Україні, 1941—43 рр.».

Докторська стипендія Меморіяльного фонду ім.
Олени Даркович

Ая Фуджівара, факультет історії, Альбертський ун-т.
«Еволюція канадської багатокультурної
ідентичности та роля етнічних еліт, 1919—1971 рр.»

Тетяна Нарожна, факультет політології, Альбертський
ун-т. «Західня допомога у перехідному періоді Схід-
ньої  Європи: реформування політики допомоги».

Марша Осташевська, музичний факультет, Йоркський
ун-т, Онтаріо. «Танець, музика і нація: політика іден-
тичности та українські фестивалі в Канаді».

Постдокторські та інші
стипендії

Дослідчо-навчальна стипендія ім. Непораних
Лідія Стефановська, Інститут славістики, Польська

академія наук, Варшава. «Ідентичність у сучасній
українській літературі».

Меморіяльна стипендія ім. Івана Коляски
Олексій Гарань, Національний ун-т «Києво-Могилян-

ська академія». «Дилеми політики безпеки в нових
геополітичних обставинах».

Ігор (Юрій Ісіченко), Архиєпископ Харківський і Пол-
тавський, Української Автокефальної Православної
Церкви. «Українська аскетична література середніх
віків».

Галина Калужна, факультет іноземних мов, Львівський
національний ун-т. «Комп’ютерний виклад матері-
ялу: виживаючи з обмеженими фінасовими можли-
востями».

Мирон Капраль, Інститут української археографії, Львів.
«Соціяльні та національні громади в українських міс-
тах 16—17 ст.».

Анатолій Круґлашов, історичний факультет, Черні-
вецький національний ун-т. «Слов’янська ідея в
українській політичній думці ХІХ-ХХ ст.».

Микола Рябчук, Ун-т «Києво-Могилянська Академія»,

Київ. «Засоби масової інформації в посткомуніс-
тичних країнах: ризикований шлях до свободи».

Юрій Шаповал, Інститут політичних та етнонаціональ-
них досліджень НАН України, Київ. Щоб взяти
участь в обговоренні про штучний голод 1932—33
рр. та виступити з доповіддю: «Голод 1932—33 років
в Україні: Що ми знаємо про нього сьогодні?» Окрім
того, — для дослідження матеріялів про Українську
Повстанську Армію у збірці професора у відставці
Петра Потічного.

Дослідчі дотації
Андрій Боляновський, історичний факультет, Львівсь-

кий національний ун-т (Фундація ім. отця Маріяна і
д-ра Романа Цурковських). «Німецька окупаційна
політика і національний рух опору в Україні (1941—
1944 рр.)».

Олена Боряк, Інститут мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Рильського, Київ (Вічний
фонд ім. Тимофія та  Євгенії Таборовських).
«Повсякденність українського села в екстремальних
та «пограничних» умовах доби тоталітаризму».

Ярослав Дашкевич, Інститут української археографії,
Львів (Вічний фонд ім. Петра Яцика). Опрацювання
й опис збірок НТШ у Вроцлаві, Польща.

Анатолій Дубровний, незалежний дослідник, Київ
(Дотація Української фундації ім. Тисячоліття Хре-
щення України). «Сучасна біотехніка й генетика».

Надія Дирда, Музей Б. Лепкого, Бережани, Тернопіль-
ська обл. (Вічний фонд ім. родини Ремезів). На під-
тримку роботи музею.

Віддліл модерних мов та культурологічних студій,
Альбертський ун-т. Викладання початкового курсу
української мови в Альбертському ун-ті у 2003-2004
навчальнoму році.

Оксана Кісь, Інститут народознавства НАН України,
Львів (Меморіяльний фонд ім. Миколи Кліда).
«Україна ХХ століття у жіночій пам’яті».

Роберт Климаш, Вінніпеґ, Манітоба (Вічний фонд ім.
Василя Кравченка). «Кореспонденція та інша доку-
ментація Володимира Климкова (1926-2000 рр.)».

Михайлина Коцюбинська, Інститут літератури НАН
України, Київ (Меморіяльний фонд ім. Михайла
Захарука, Вічний фонд ім. Василя Кравченка). Для
видання книги «Мої обрії».

Нагороди
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Микола Крикун, Інститут українських досліджень,
Львівський національний ун-т (Центр ім. Петра
Яцика). «Суспільство українського Прикарпаття».

Тетяна Люта, Національний ун-т Києво-Могилянська
академія (Програма дослідження Східньої України
ім. Ковальських). «Мапи Києва ХVII — XIX ст.».

Володимир Мезенцев, Торонтський ун-т (Програма
дослідження Східньої України ім. Ковальських).
«Археологічні розкопки Батурина в 2003 р.»

Олександр Олійник, Запоріжжя (Програма досліджен-
ня Східньої України ім. Ковальських). «Запорізький
зимівник».

Віктор Остапчук, Торонтський ун-т (Програма до-
слідження Східньої України ім. Ковальських).
«Джерела Московського посольського приказу про
Чорноморський кордон Османської імперії та
відносини між Османською імперією і північними
країнами XVII ст.».

Віра Просалова, Донецький національний ун-т (Вічний
фонд ім. родини Ремезів). «Празька поетична школа».

Роман Рикалюк, Львівський національний ун-т (Віч-
ний фонд ім. Стельмащуків). «Розроблення методик
створення електронних україномовних підручників
для вищих навчальних закладів України».

Видавництво «Смолоскип» (Програма дослідження
Східньої України ім. Ковальських). Публікація збір-
ника «Переяславська Рада 1654 року (історіографія

та дослідження)».

Валерій Степанков, Кам’янець-Подільський універ-
ситет (Меморіяльний фонд ім. Нестора Печенюка).
«Петро Дорошенко: соціяльно-політичний портрет».

Мирослав Татарин, факультет релігійних студій, Сас-
качеванський ун-т (Вічний фонд ім. Олександра і
Галини Кулагиних). «Як бути собою? Українські
канадці про релігійну ідентичність».

Інститут літератури НАН України, Київ (Програма
дослідження Східньої України ім. Ковальських).
Підготовка до друку 3-го тому «Щоденника»
Володимира Винниченка.

Освітні стипендії Меморіяльного фонду ім. Марусі
Онищук та Іванка Харука отримали наступні студен-
ти Чернівецького ун-ту, які походять зі Снятинського
району: Ольга Бордун і Василь Аронець (факультет
економіки); Роман Никифоряк і Ярослав Олексійчук
(історичний факультет); Надія Радиш і Ярослава
Тимофійчук (юридичний факультет).

Тетяна Ярошенко, Національний ун-т «Києво-Моги-
лянська академія» (Вічний фонд ім. Олега Зуєв-
ського). «Олег Зуєвський: матеріяли до біографії та
творчости».

Валерій Зема, Інститут історії України НАН України,
Київ (Меморіяльний фонд ім. Нестора Печенюка).
«Міжконфесійна полеміка другої половини XVI —
початку XVII ст.».

19 вересня. Д-р Роман Рикалюк,
Інформаційно-обчислюваний
центр, Львівський національний
ун-т. «Дистанційне навчання
при Львівському університеті:
Модель для українських універ-
ситетів?»

3 жовтня. Його Преосвященство
Архиєпископ Харківський і
Полтавський Ігор (Юрій Ісічен-
ко), Українська Автокефальна
Православна церква; факультет
історії та української літерату-
ри, Харківський національний
ун-т. «Апостольська місія
Церкви та суспільна служба
православних громад в Укра-

Семінари та лекції КІУСу (осінь 2003 р.)
їні». (Після лекції відбулася
презентація книжки Сергія Плохія
та Франка Сисина «Religion and
Nation in Modern Ukraine» (Релігія
та нація в модерній Україні).

13 листопада. Д-р Олексій Гарань,
Факультет політології та Центр
досліджень питань національної
безпеки, Національний ун-т
«Києво-Могилянська академія».
«Україна напередодні прези-
дентських виборів: внутрішня
боротьба та іноземні впливи».

16 листопада. Д-р Юрій Шаповал,
Інститут політичних та етно-
національних досліджень, НАН
України, Київ. «Політичне ке-

рівництво Української РСР та
Кремль: співавтори голоду
1932—33 рр.».

Д-р Олексій Гарань, Факультет
політології та Центр досліджень
питань національної безпеки,
Національний ун-т «Києво-
Могилянська академія».
«Дебати про голод 1932—33 рр.
та сучасна політична боротьба в
Україні».

4 грудня. Д-р Мирон Капрал,
Інститут археографії, НАН
України, Львівське відділення.
«Етнічні громади у Львові:
соціо-правові відносини (16—
18 ст.)».

Нагороди
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Support
the Internet Encyclopedia of Ukraine!

Once completed, the Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU) will be the most comprehensive source of
information in the English language on Ukraine, its history, people, geography, society, economy, diaspora, and
cultural heritage. With over 20,000 detailed encyclopedic entries supplemented with thousands of maps,
photographs, illustrations, tables, and other graphic and/or audio materials, this immense repository of
knowledge is designed to present Ukraine and Ukrainians to the world.

However, the successful completion of this ambitious and costly project will be possible only with additional
support. Become an IEU supporter and help the CIUS in creating the world’s most authoritative electronic
information resource about Ukraine and Ukrainians!
Cheques for donations should be made out to “CIUS—Encyclopedia of Ukraine.” All Canadian and US donors
will receive income-tax receipts.

Підтримайте
Енциклопедію України в Інтернеті!

Енциклопедія України в Інтернеті (ЕУІ) буде найвичерпнішим англомовним джерелом знання про
Україну, її історію, культуру, народ, географію, суспільство, діяспору та сучасну державу. Це нечуване
досі джерело інформації, яке міститиме понад 20,000 детальних енциклопедичних гасел, доповнених
десятками тисяч мап, фотографій, ілюстрацій, а також звукозаписів і відео-матеріялів,
запляноване для того, щоб представляти Україну та українців у світі.

Але здійснення цього далекосяжного та дуже коштовного проєкту неможливе без Вашої фінансової
підтримки! Підтримайте Енциклопедію України в Інтернеті і допоможіть КІУС-ові донести в усі
закутки світу правдиву та не перекручену інформацію про Україну, нашу історію та наш народ!
Виписуйте чеки на “CIUS — Encyclopedia of Ukraine.” Усі жертводавці отримають посвідки для
звільнення від податків.
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NEW FROM CIUS PRESS
Nicolae Pavliuc and Ion Robciuc / Mykola Pavliuk and Ivan Robchuk

Українські говори Румунії: Діялектні тексти
(Ukrainian Dialects in Romania: Dialectal Texts)

782 pp. (in Ukrainian)
$54.95 (cloth)

Co-published by the Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, the
Shevchenko Scientific Society, USA, and the Institute of Ukrainian Studies of
the National Academy of Sciences of Ukraine.

This important dialectological monograph provides an analysis, transcription, and dictionary of the dialects
of one of the most threatened branches of the Ukrainian people, namely, the Ukrainian inhabitants of
Romania. Based on years of linguistic field research by Professors Pavliuc (Toronto) and Robciuc
(Bucharest), this compilation is particularly significant in light of the fact that in the past century, and in
recent decades in particular, intense Romanian linguistic and cultural assimilation pressures on the
Ukrainian inhabitants of Romania have not only influenced the structure of these dialects but even
undermined their existence.

Переяславська Рада 1654 Року (Історіографія та Дослідження)
(The Pereiaslav Council of 1654 [Historiography and Research])

889 pp. (in Ukrainian)
$64.95 cloth

Co-published by the Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of
the National Academy of Sciences of Ukraine, the Shevchenko Scientific
Society, USA, the Canadian Institute of Ukrainian Studies, and Smoloskyp
(Kyiv).

Part 1 contains five scholarly essays that first appeared from 1910 to the 1950s
and five articles of political commentary and interpretation originally published
from the last quarter of the nineteenth century to the 1970s.

Part 2 contains six essays by contemporary historians on Ukrainian, Russian,
Polish, and English-language historiography on the Pereiaslav Agreement and
its causes and consequences for Ukrainian-Russian relations.

Part 3 contains five new scholarly studies exploring the origins, events, and
significance of the agreement. A 22-page index completes this impressive and handsome volume.

You can now ORDER CIUS Press books ONLINE at www.utoronto.ca/cius

You can also order by mail, telephone, or fax from
CIUS Press, 450 Athabasca Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada  T6G 2E8

tel: (780) 492-2973; fax: (780) 492-4967.


