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Просвітяни України невтомно продовжують свою важ-
ливу працю в ділянці утвердження української мови як
державної у щоденному житті. Вони присвячують ба-

гато уваги вихованню нового покоління, щоб воно знало свою
історію, свої традиції і гордилося своєю спадщиною. Багато
уваги присвячується виданню книжок, журналів та газет ук-
раїнською мовою та заохочується молодь брати участь у твор-
чих фестивалях, дописувати до українських газет чи журна-
лів та брати участь у відзначенні важних подій в історії Ук-
раїни.

До Товариства Української Мови ім. Шевченка в США
(ТУМ), яке співпрацює з обласними «Просвітами» від 1990
року, надходить багато привітань та подяк за моральну і фі-
нансову підтримку за всі минулі роки. Цьогорічні привітан-
ня з нагоди 28-ої річниці Незалежності України надійшли від
Головної Управи «Просвіти» в Києві, якій ТУМ надає фі-
нансову поміч від 1991 року і яка друкує часопис «Слово Про-
світи». В цім часописі друкуються важливі статті просвітян
з різних областей України.

Новини від просвітян Луганщини, які хоч і переселені, але
часто їздять на Луганщину та інформують про сучасний стан
території в гарячій боротьбі за свої кордони. Вони також до-
ставляють дуже потрібне друковане українське слово для вої-
нів України.

Полтавська «Просвіта» в минулі роки організовувала ус-
пішні фестивалі для молоді усієї України під заголовком «Ма-
зепа–фест». Ці популярні фестивалі несли красу української
пісні і музики по всій Україні. Останні роки Полтавська «Про-
світа» започаткувала друкувати серію книжок під назвою «Про-
світницька книгозбірня» і вже побачила світ та була презен-
тована в обласній бібліотеці книга # 15 – «Іван Котляревський:
Енеїда» на світлу пам’ять Котляревському з нагоди 250-річ-
чя батька української літератури. Перед тим побачили світ та
були передані до бібліотек і шкіл книжки «Софія Русова-Ме-
муари» та «Людмила Старицька-Черняхівська-вибране».

Херсонська «Просвіта» активно працює з молоддю влаш-
товуючи фестиваль «Відлуння душі». У цьому фестивалі та-
лановита молодь має можливість висловитися словом чи піс-
нею і таким способом відроджувати національну культуру і
духовність. Члени «Просвіти» також заохочують молодь іти
на вищі студії в університеті.

Просвітяни Хмельницької області до Дня Незалежності ор-
ганізували «флеш-моб» та читали власні вірші в обласній уні-
версальній науковій бібліотеці. В минулому видавали гарно-
ілюстровні дитячі книжки та брали активну участь у громад-
ському житті. На 20-му Всеукраїнському конкурсі-фестивалі
«Українська мова – мова єднання» яке відбулося 22-25 серпня
в Одесі, голова Віталій Михалевський отримав диплом.

Рівненська міська «Просвіта» вже довгі роки працює з мо-
лодим поколінням та перевидає важливі книги з історії, літе-
ратури і культури. Деякі з цих книг були заборонені і не знані
в Україні перед незалежністю. Підчас літа просвітяни органі-
зували для молоді виїзд на Козацькі Могили, відвідини музею
Пересопницького Євангелія, відвідини повстанських боїв.
Старші школярі організували продаж саморобних виробів на
поміч хворим дітям. Плянується урочисте відзначення 250 ро-
ків Івана Котляревського та 200 років Пантелеймона Куліша.

Просвітяни Самбірщини невтомно працювали на виборах,
щоб вийшли проукраїнські сили і це сталося. Вони також ви-
силають поміч родинам загиблих на Донбасі. Вони видали
книжку пісень збірки Галини Кос, та організували дві тан-
цювальні групи. З вересня цього року буде працювати при
«Просвіті» вокальна студія та фізико-астрономічна студія. В
пляні є відзначення 200 років Пантелеймона Куліша.

Харківська «Просвіта» від початку свого існування видає
і перевидає книжки з української історії та культури. Особливо
важливим є журнал «Журавлик» в якому друкуються твори
школярів і студентів з різних частин України.

З великою приємністю читаємо про успішну та дуже по-
трібну працю просвітян в різних частинах України для ут-
вердженея української мови та вирощення свідомих українських
громадян у демократичній незалежній Україні. Товариство Ук-
раїнської Мови буде і надальше допомагати просвітянам у їх-
ній ванжній праці для добра українського народу.

Щира подяка членам Товариства Української Мови за їх
довголітню підтримку. Особлива подяка належить Фундації
ім. Демус, Фундації «Спадщина», Фундації «Самопоміч» у
Чікаго.

Віра БОДНАРУК, професор, 
голова Товариства Української Мови 

ім. Шевченка (США)
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ПРАЦЯ «ПРОСВІТИ» В УКРАЇНІ 

Самбір: покладання квітів на гробі воїнів УПА

Самбір: зустріч з родинами загиблих воїнів на Донбасі
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Книги, видані у Рівному

Книги, видані в Полтаві

Книги, видані в Херсоні та Рівному
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Література від ТУМ

Відзнака Будівничого України (Київ) та почесне членство


