
ПРОСВІТА

‹ 1-2, 2021УНІВЕРСУМ58

Уцей нелегкий час коронавірусу праця просвітян України
не зупинилася, хоч трохи сповільнилася через різні пе-
репони. Але вони й дальше працюють над виданням

книжок, вшановують пам’ять місцевих письменників, вихо-
вують нове покоління на демократичних засадах, оберають-

ся депутатами до місцевих та обласних рад. Найновіші віс-
тки та святочні побажання для членів Товариства Української
Мови ім. Шевченка (США) надійшли від просвітян Хмель-
ницького, Полтави, Самбора, Луганську, Херсону та Івано-
Франківську.

Хмельницький – Колишня голова обласної «Просвіти»
письменниця Ніна Шмурикова-Гаврилюк опрацьовує до дру-
ку новостворені книжки для дітей до друку. Вона повідомляє,
що недавно помер відомий літератор Хмельниччини Микола
Мачківський і в його пам’ять відбувся захід в обласній науковій
бібліотеці, використовуючи відео. Присутніх було небагато і
всі в масках, як вимагає карантин.

Полтава – Голова Микола Кульчинський інтенсивно пра-
цює над перевиданням спогадів про Другий Зимовий Похід.
Недавно він був обраний депутатом обласної Ради і це є ко-
рисним для «Просвіти» – дасть ширший контакт з населенням. 

Завдяки активній праці пана Миколи у Полтавській «Про-
світі» на сьогодні було надруковано 17 книжок у серії «Про-
світницька книгозбірня», які розсилаються до бібліотек і шкіл,
як також доступні для пересічних читачів.

Самбір – Олександра Сумарук, голова «Просвіти» Сам-
бора, недавно була обраною депутатом до районної ради. Хоч
вона не думала, що вийде, але це сталося, бо її виборчий ок-
руг був у районі школи, де вона працює вже багато років. Та-
кож її знають через активну працю в «Просвіті».

Тепер просвітяни Самбора невтомно працюють над рес-
таврацією будинку «Просвіти» та встановленням «Меморія-
лу воякам УГА». Також в пляні є поновити роботу «Просві-
ти» в сусідніх районах.

Луганщина – Голова обласної «Просвіти» Луганщини,
який тепер перебуває «на вигнанні», тримає тісний контакт з
просвітянами Луганщини. В 2020 році було видано 5 видань
з української історії та духовності. Їх автори – просвітянські
активісти: Ігор Саєнко – «З історії українського козацтва на
Луганщині», Ольга Борисова – «Історія України у 2томах»,
Олександр Добровольський (луганський просвітянин, який
мешкає в Донецькій області) – «ОУН на Донеччині» та «Від
УНР до ОУН», Володимир Семистяга-численні статті до «Ен-
циклопедії Сучасної України». Готується до друку видання «Лу-
ганщина просвітянська». Іван Захарченко готує видання «Дя-
ківська Слобода» (історія та сучасність).

Створюються нові осередки «Просвіти» в Троїцькому, Бі-
локуранинському та Новоайдарському районах. В грудні
вшанували пам’ять видатного луганця Миколи Руденка. Про-
довжується підтримка просвітянських осередків на окупова-
ній Луганщині та Донеччині та громад УПЦ Київського па-
тріархату, УГКЦ та УПЦ. Робиться все можливе, щоб про-
довжувати просвітянську роботу на належному рівні!

Херсон – Голова обласної «Просвіти» Олег Олексюк по-
відомляє, що готують до друку книгу «Культурно-дозвіллєва
діяльність Херсонської обласної універсальної бібліотеки
ім. Олеся Гончара». Це сприятиме на науковому рівні під-
твердити важливість культурно-просвітницьких заходів «Про-
світи». 

Книга буде поширена по обласних книгозбірнях України.
Це також сприяє вихованню української молоді на теренах Пів-
денної України.

Івано-Франківськ – «Просвіта» Івано-Франківська за-
початкувала видання часопису «Галицької Просвіти», який ін-
формує членство про події місцеві, обласні.

Товариство Української Мови ім. Шевченка (ТУМ-Чіка-
го,США) радо допомагає обласним «Просвітам» книжками та
фінансово у їх величезній праці у розвитку незалежної, де-
мократичної України.
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