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Асамблея УММАН 
22. lX. 1990: 

' BIBLIOTHEQUE UKRAINIENNE SYMON PETLURA А PARIS 

УКРА1НСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНИ С. ПЕТЛЮРИ В ПАРИЖІ 

6, rue de Palestine - 75019 Paris (FRANCE). Tel. : (1) 42.02.29.56 

Українські центральні громадські організації у Франції - Ук:ра
ЇІ-.ський Центральний Громадський Комітет та Центральне Представ-
ництво Українців у ФраІ:Щії влаштували · · -

І'РОМАДСЬКЕ ВІЧЕ ДЛЯ. ПІДТРИМКИ 
ДОМАГАНЬ ПОВНОІ СУВЕРЕННОСІ'И УКРАІНИ 

та проти накидуваного Моск:В<>ю нового союзного уярмлення . 

22 вересня 1990 о год. 17 в Біб;nоТеці ім. С. Петлюри в Парижі. 
Після віча ві.збулася. асамблея УМ МАН : 

з 



У своєму короn: ому звіті про ді· 

JІЛЬНІСТЬ УМ МАН проф. Яр. Руд

ницький відзначив, що членство 

Академії зростає, як також зро

стають іі наукові видання. Він 

звернув увагу присутніх на останні 

праці з Відділу українознавства, 

Грамоту 

відзна чення за довголітню від
дану працю присуджено директо

рові Бібліотеки ім. С. Петлюри п. 

П. Йосипишинові з Парижу. 

З уваги ва стан здоров'я П.Іосипиmив не мав 
змоги прибути на збори й Грамоту УММАН прий
няла його дочка ~-р Ярослава йосипиmин~ 

4 



Ось текст Грамоти УЮ~: 

У краівська Могилявсько-Мазепивська 

Академів Наук 

ПОЧЕСНА ГРАМОТА 

n Е т Р о А о d·~ п и ~ и s У п А Р и ж ~ 

одериуе цю ,ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ Украінської Моrи..1ян

а.ко-Ма.зепинСJок.оІ АхвдекіІ Наук у Вільному Світі 

за свою :від.tану ЗО-літшо__!l..?..~~-на ._С:.~~?..вю::.і 

Директора Бібліотеки С.Петлюри в Парижі. 

Савт Бавнд Брук 1б.б.1989 

5 



І 

Бу~ет квіт1в д~х відзначених вручи~а 

Голова Бюра Української Інформації з Канади 

n.Тетяиа Носко-ОборонІв. 
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Вона z скл§ла nрилюдну nод~ 
п.иосипишино~і 

за допоuоr,у в Енданні ілюстрацій 
її бат~ка - п.в.носка до mе~чеико~оrо 

0Кобзаря• а 1927 Р• 
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Зібравия закінчено аа;rко3ою 

допоиі~~ проф.Яр.~кицькоrо, 

Преаидеита 7ММАВ .на тему : 
nnи&ід пр~ нової Украrии•. 

][ х 

За відновлення 
Київської 

Могилянської 
Академії в Києві 
Оттава (УММАН). - Тут на 

зібранні пр~зидіі У краінської 
Могилянськс~-Мазепинськоі Ака
деміі - УММАН 3.8.1990 р. 
продискутовано між іншими 
справами можливість від!-Іовлен
ня колишньої Могилянської 
Академії в Києві, зліквідованої 
большевиками в 1920р. УММАН, 
відновлена Урядом УНР в екзи
лі в 1938 р., радо співпрацюва
тиме з цій справі з ученими в 
У країні, а зокреме1 з церковними 
чинниками й передасть ім ман
дат, який одержала в 1939 р. від 
Уряду Украінської Народної 
Республіки. 
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·nрот. ес і 1 О. V] І І • 1 99 О 

Києво-Могилянська Академія 
Друзі Кияни! Брати та сестри! 

Не перший рік триває знущання над нашою святинею! Не пер
ший рік матроські чоботи топчуть могили гетьмана Петра Сагай
дачного та Василя Григоровича-Барського, колиску украінської 

культури та освіти, славетну 

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКУ АКАДЕМІЮ, 

що не тільки просвітила Украіну, але й виростила видатних гума

ністів Сербії та Росіі, Болгарії та Молдавії, Греції та Білорусії, 

ПЕРЕТВОРЕНО НА КАЗАРМУ. 

Поодинокі вимоги громадськости зухвало ігноруються війсь
ково-партійною хунтою. Але всьому приходить кінець. Прий

шов кінець і спокою мілітаристіR! 

СПІЛКА ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ (СДС) УКРЛУНИ 

оголошує початок громадських акцій та демілітаризацію 

Києво-Могилянської Академії. 

Перша серія акцій відбудеться на Подолі, на Контрактовій 

площі біля пам'ятника Григорію Сковороді, напроти Академії. 
З 19 гоДІ:Іни І О серпня до 20 години 12 серпня 

БЕЗПЕРЕРВНЕ ПІКЕТУВАННЯ 

Беруть участь представники Спілки Демократичних Сил (СДС). 

О год. 15 12 серпня- Початок Мітингу. 

з 19.00 до 20.00- Живий ланцюг 
(беруть участь народні депутати УССР та Міської ради, фахівці, 

громадськість). 

УСІ ЧЕСНІ НЕБАЙДУЖІ КИЯНИ -ПРИЄДНУЙТЕСЬ 
ДО НАС! 

СПІЛКА ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ (СДС): 

Асоціяція "Зелений світ", Оргкомітет партії зелених Украіни, 
Українська Республіканська Партія, Українська Селянсько
Демократична Партія, Соцім-Демократична Партія Украіни, 
Всеукраїнська Організація Праці "Єдність", Ліберально-Демо
кратичнР Партія Украіни, Конфедерація Анархосиндикалістів, 

а також: 

Киівський Екологічний Центр, Асоціяція Інвалідів "Допомога", 
Союз У країнок 
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Видання УММАН-: 

!. про "Десталінізацію Канади" 
Отrава (ОУПС). - Започат- Як відомо, останній виклад на 

кована в 1985 році акція проф. цю тему виголосив автор у Ва
Яр.РудницькоговКанадівспра- шінrтоні 29.12.1989 р. на річній 
ві усунення й зміни сталіна- конвенції "Американського Наз
хвальних географічних назв у вознавчого Товариства". 
цій країні закінчилася успішно в В своїй нововиданій праці 
1987 р. перейменувавням місце- проф. Рудницький наводить до
вости "Сталін" у Онтаріо на слівні тексти таких документів, 
"Гансен", а гори "Сталін" у Б ри- як петиції ванкуверських україн
тамській Колюмбії ма "Мавнт ців із віча 15.6.1986 р., світлини з 
Пек". Нововидана книжка ,,гори Сталіна" в Британській Ко
УМ МАН у Канаді п.з. "Де- люмбіі, з міжнароднього конrре
сталінізація Канади" подає до- су назвознавства в університеті 
кладнідані про заходи проф. Яр. Ляваль у Квебеку й .ін. 

Рудницького, підтримані в 1986 ----------
році Конгресом Українців Ка- JL 
нади й українсько-канадськими .Про орнаментику 
організаціями та приватними за- українських пвсанок 
ходами окремих українців -
громадя1. Канади, що довели до 
остаточного успіху "політичної 
ономастики" в цій країні. 
В книжці-наведено широку до 

кументацію: листи до прем'єр

міністра Канади Б. Малроні, мі
ністрів у Оттаві й Торонті та 
Вікторії, пресову кампанію та 
наукові виклади у Вінніпезі 

ОУПС. - Заходами Укра
інськоі~о~к~~~ 
жоі Ажадеміі Науж (УММАН) 
перевидано в Оттаві маповідому 
працю проф. Вадима Щербuів
ського з 1925 р. п.и. ,.Основні 
елементи орнаментації ужра

інських пасанок та іхІІЕ: похо
дженu". 

(1986), Квебеку (1987), Ванкувері УММАН: 911 Kapniвr ue. 
(1987) та ін. Ціна пр_имірника- 5 доА. 
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Нова ссМазепіяна)) УММАН 
Після видання в 1939 р. студій 

св.п. Ярослава Гординського, 

М. Возияка й М. Колеси, Пре
зидія Академії Рішила відно

вити серію в 1989 році. Захода
ми УММАН і приватних меце
натів вийшли три нові випуски 
цієї серії, а саме: « Геролотова 
Скитія» в перекладі св.п. Ст. 
Ониська з Лондону (Англія), 
праця «Назвознавство графітів 

св. Софії в Києві» з 11-14 сто
літь Тамари Зальцберr і Я. Руд
ницького та останньо про «Лі
тературну спадщину Мазепи» 

св. п. Є. Ю. Пеленського {От
тава-Полтава 1989 р.). Ця ос

тання праця вийшла друком як 

внесок української діяспори «в 
день тяжкої битви і поразки ук
раїнського народу під проводом 

Івана Мазепи за національну не
залежність» та як відповідь Ро
сії на «спектакль з вихвалянням 
ката українського народу Петра 
І» з нагоди 280-ліття.Полтавсь.:. 
кої битви {з «відозви» Полтав
ського НРУ 1989 р.). В додатку 
до книжки надруковано найно

віші матеріяли з України з про
тестом патріотів-«мазепинців», 
мовляв, «Святкування цієї події 
є ганебним актом неповаги до 

народу України» з боку москов
сько-більшовицького режиму. 

«Вважаємо заявити громадсь

кості, шо гетьман Іван Мазепа 
є для нас національною постат
тю і символом української дер
жавностю> ,-стверджується в 

одній із заяв з приводу 280-ліття 
полтавської поразки І. Мазе

пи. 

Перевидана праця св.п. Є. Ю. 
Пеленського дає об'єктивні 
тексти «Думи» І. Мазепи, 
«Псальмів» і листів. Коли йде 
про «думу», то автор вважає І. 

Мазепу за далекозорого політи
ка-дипломата й цей його твір за 
«документ історичної ваги», бо 
в ньому вказується на «отаман

ство»-незгоду серед провідни

ків суспільно-політичного жит
тя, характеризується прислуж

ників Туреччини, Польщі й Ро
сії, які між собою ворогують і 
врешті кінчається «сильним за
кликом до об'єднання всіх під 
одним проводом до боротьби 
проти ворогів, за віру, волю і 
права». А в загальному Є. Ю. 
Пеленський вважає, що твор

чість І. Мазепи не втратила сво

го глибокого змісту й значення 
по сьогоднішній день. 
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ACADEMIA SCIENTIARUM 
MOHYLO-MAZEPIANA UKRAINENSIS 

За літературні нагороди 
" укра1нським письменникам 

Торонто (ОУПС). - Вітаючи 
сьомий світовий з'їзд Об'єд
нання Українських Письменни
ків "Слово" на спільній зустрічі 
членів і гостей в Інституті св. 
Володимира в Торонті 25.5.1990 
року, президент Українськоі 
Могилянсько-Мазепинськоі Ака
демії Наук - УММАН проф. 
Яр. Рудницький нав 'язав до не
відрадного факту, що до сьо
годні ніодин із українських 
письменників не одержав літе
ратурної нагороди Нобеля, хоч 
були в нас старання в цій справі, 
починаючи з 1916 року, коли то 
рекомендовано на цю нагороду 

Івана Франка. Не одержали іі 
пізніше ані У лас Самчук, ані Ва
силь Стус, хоч були сильні ре
комендації українських і чужи
нецьких літераторів і літера
турознавців. 

На думку Івана Драча, вислов
лену недавно в Монтреалі, з те-
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перішніх українських письмен
ників· заслуговують на таку на
городу Олесь Гончар і Ліна Кос
тенко. Голова "Слова" О. Тар
навський подав до відома при
сутніх, що йдуть заходи в справj 

присвоєння Н обелі.вськоі наго
роди Ол есе ві Гончареві, якого 

"Собор" недавно перекладено на 
англійську мову. 

Закінчуючи своє слово, проф. 
Яр. Рудницький подав до відома 
присутнім, що П резндія У краін
ської Моrилянсько-Мазепин
ськоі Академії Наук присвоїла 
звання "поетеси-лавреатки" на 
1990 рік Ліні Костенко за всю іі 
дотеперішню поетичну твор
чість. Відповідну Грамоту 
УММАН прийняв один із 
попередніх "поетів-лавреатів" 
(1982 р.), присутній на з'їзді, 
проф. Яр Славутич для передачі 
іі новій лавреатці УММАН. 



ЛВА МІЖНАРОДНІ КОН1РЕСИ З УЧАСТЮ УММАН : 

І 

~~~~~~~ 
EURALEX FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS 

AUGUST 28 - SEPTEMBER 1 , 1990 

Benalmadena - (Malaga) 

SPAIN 

ORGANIZERS: 

Prograrnne Committee: А. Zащ>оІ (Pisa) 
М. Alvar Ezquerтa (МаІаgа) 
В. L...S. Atlms (Oxford) 
F .Е. Knowles (Aston) 
N.E. Osselton (Newcastle) 
м. SneІ-нorroy (Zuich) 

LECTURE PROGRAMME ORGANIZER: 

Professor Мanuel ALVAR 
CEl...EX 
Sancha dc Lara, 11 - 4 Derec:ha 
29015 МAL..AGA 
Spain 
т еІ. З4 • 52 . 22 56 14 
Fax. З4 . 52 • 22 77 98 
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Л • Deutsche Gesellschaft fiir Osteuropakunde: Jahrestagung in Coburg 

1 9 9 о 

10. Oktober 

11. Oktober 

І2. Oktober 

Umbruch in Mitte1- und Osteuropa 

І 9. О О U h r Е r о f f n u n g d u r с 11 d е n Р r а s і d е n t е n , 
Dr.h.c. Otto Wolff von 1\merongen, Koln 

19.15 Uhr Umbruch in Mittel- und Osteuropa 
Prof. Dr. Wjatsches1aw Daschitschew, Moska 

21 .ОО Ut1r Empfang im Rathaussaal 
9.00 Uhr Osteuropa auf dem Weg zum po1itischen 

PllJralismus 
Prof. Dr. Klaus von Beyme, Heidelberg 

11.00 Uhr Sozialbewegungen und Systemwechsei in 
Zentrai- und Osteuropa 
Prof. Dr. Woifgang tichwede, Bremen 

15.00 Uhr Verfassungsrechtliche Entwickiungen 
in Osteuropa 
Prof. Dr. Georg Brunner, Ко 1 n 

17.00 Uhr Demokratische Traditionen in Osteuropa. Zu 
poiitischen Kuitur der vorkommunistischen 
Gesell schaft 
Р r о f . О r . R і с h а r d Lo r е n z , К а ~ s е І 

І9.00 Uhr Mitgliederversammiung 
9.00 Uhr Krise, Stabi Iisierungsprobleme und Reform

perspektiven in der Sowjet-Union 
Prof. Dr. Friedrich lfaffner, MUnchen 

11.00 Uhr Osteuropa auf dem Wege zur Marktwirtschaft 
Prof. Dr. Tamas Bauer, Frankfurt а.М. 

15.00 Uhr Die tschechoslowakische Erfahrung: die 
Zeit der Erziehung ~ 
Prof. Dr. Radim Palous, Rektor der Karls

Universitat prag 
17.00 Uhr Die Zukunft der Ost-West-Beziehungen 

/\ussenminister a.D. Dr. Gyuia Horn, Budapest 
І З . О k t о Ь е r 9 . О О - І 8 . О О U 11 r А u s f І u q n а с h W е і m а r 
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БЮЛЕТЕНЬ 
CBl ТОВОГО АКАДЕМІЧНОГО KOMl 'ІЕ ТУ 

ВlЛЬНИХ УКРАЇ 

САКВУ 

ч. 11/15 
1990 

ц 1 в: 

=====~====================================================== 

•• 
3 ''ДЕКЛАР АЦІl'' 

ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАІНИ 

1 б. 7.1990 

УІІІ. Ку ль турний розвиток 
Українська РСР самостійна у вирішенні питань науки, ос

віти, культурного і духовного розвитку українськоІ націІ, га-
рантує всім національностям, що проживають на територіІ 
Республіки, nраво їх вільного національно-культурного роз
.витку. 

Українська РСР забезnечує національно-культурне відрод
ження: українського народу, його історичної свідомості і тра
дицій, національно-етнографічних особливостей, функціонува
ння: українськоІ мови у всіх сферах суспільного життя:. 

Українська РСР вия:вля:є піклування: про задоволення на
ціонал~но-культурних, духовних і мовних потреб украІнців, 
що nроживають за межами Ресnубліки. 

Національні, культурні та історичні цінності на територіі 
УкраІнськоІ РСР є виключно власністю народу Республіки. 
Українська РСР мав nраво на nовернення: у власність наро

ду УкраІни національних, культурних та історичних ціннос
тей, що знаходяться: за межамм УкраїнськоІ РСР. 
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Шевченків"Кобзар" і його 
вінніпезький друкар-видавець 

Са. n. М. Бітпс 

Увесь ІС)'ЛьтурниА євіт вjд- -·-·Тому що тексти в "Осно
значив у 1961 році сто- ві" були наголошені А ми 
ліття смерти Тараса Шев- конче хотіли зберегти іх 
ченка. Того poJCY украінці ориrінали, треба було при
Канади поставили пам'JІт- думати друкарський спосіб 
ник українському національ• відзна ченнJІ наголосів на 
ному Пророкові на площі словах. Одна з можливос
Манітобськоі леrіслJІтури, теА була ставити наголоси, 
що його відкрив тодішній але друкарнJІ не мала чере
прем'єр-міністер Канади нок із акцентоними голос
св. п. Джан ДіфенбеАкер. ними. Можна було Ати за 
Щоб із свого боку відзна- американським звичаєм -

чити це століттJІ, Інститут друкувати наголошені бук
Шевченкознавства УВАН ви великими буквами. Та це 
( тоді під керівництвом авто- не подобалосJІ Михайлові, 
ра цих рJІДІСЇВ ) рішив вида- бо тоді тексти виглJІДали б 
ти "КобзарJІ" Т. Шевченка з неестетично. Остаточно ми 
ориrінальним 1171JІНОМ - :Jіб- погодилисJІ, що наголошені 
рати в книжковій формі пе- голосні будуть надруковані 
ред- і післJІсмертні вірші похиленими буквами (JСУр
поета з журналу "Основа", сивою). Такий друк не впа
що виходив у Петербурзі дав у вічі, був "дискретний" 
під редакцією ВасилJІ Біло- (за словами друкарJІ) А доб
зерського, приJІтелJІ А пок- ре виповнив свою фунхцію
лонника поета. дати користувачеві книжки 
Придбавши фотостати правильні наголоси Шевчен· 

поезій Шевченка з "Основи" кових віршів. І дійсно, коли 
за 1861 рік, JІ почав роз- сьогодні читати текст цього 
глJІД&тисJІ 3а друкарнею А "КобзарJІ", то приємно, не 
фондами на це виданнJІ, бо крикливо, JІК на них був би 
тоді ввесь Вінніпеr був заА- акутовнА наголос. А те, що 
НJІТИЙ збіркою на витрати складаннJІ (набір) вимагав 
за пам'JІТНИІС. подвійної уваги, то була це 

І ~сь трапиласJІ добра одна з прикмет св. п. Миха А 
патрІотична душа - Ми- ла Білика, що не тільки 
хаАло Білик із своt:ю "сліпо" складав тексти, але 
друкарнеюсrрафік Прінтін!'' А співпрацював над ними, 
при СатертІНдавеню у Вінні- розміщуючи правильні на
пезі. Білик зрозумів важли- голоси, JІІ(Ї часом і не були 
вість такого виданнJІ, бож длJІ нього звичні, напр. "Че
ішлосJІ про подвійний юві- рез Лету бездонвую та кала
лей та його відзначеннJІ: сто- мутн~ю" (стор. 112); "Чи не 
річчJІ смерти, а з другого дурЮ себе JІ знову" (стор. 
боJСУ сторіччJІ друку Шевчен- 116), "Вода стівом стала" 
ко вих поезій в "Основі". (стор. 121 ) А інші. 
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Привітання проф. Яр. 
Рудницькому у його 

80-ліття 
Париж. - Під час відвідин ~ 

ЮНЕСКО 20.ІХ.І990 р. канад
ський амбасадор Жан Драпо 
(кол. мер Монтреалю) привітав 
проф. Яр. Рудницького з його 
80-літтям і побажав йому даль
ших успіхів у науковій і гро
мадсько-політичній праці. 

ПРАЦ.Я .IlP() 

,ДЕСТАЛІНІЗАЦ.ІЮ 
КАІНАДИ'' 

БІБЛІОТЕКАМ VВПУ 

Мала,rа, OY!fliC - Вид.ана 

в Orraвi дQкуІМентальна лра 

ця 1про десm:.лінізацію канад 
с~коі тсmоні·мі.ки в 1987 році, 
LЗнаJіrшла велИІке за.ці.кавлен

нях 'МІІЖ учасн~ЗІМИ МІЇЖ'На 
родного мовозна·вчого кон

rресу в Мал!ві. На баtжання 
його yrtmCHИlКЇ'B передано її 
Іf]рИІмірнИІки до Бібліотеrк у 
Преторії, Пі·вденн.ій АфриІЦі, 
Моокві, ООСР, МарбурІ'Іу, Ні 
ІМеtпЧИ'на,, Кра·кова, Польа.ца, 
Acroнry, ВелиІКобрит.а.нія, Ма. 
ла1rи Еопанія, Стамбулу, Тrу
реччина Й ЇНІШИІХ. :&Jені МОВО 
й назвознавці довіLЦІалися 

при цьому й npo ·голодомор 
в УІКраїні за Сталіна у 1932 ... 
33 роках, і про інrші злочи.нн 
цього дrу1шоrуба модернnї іс
торі.ї. 



UK~A!NIAN FREE ACADEMY OF SCIENCES 
JNSTITU1'E OF SHEVCHENKOLOGY 

No 5 

ТАНЛS SHE\'CHE~KO 

KOBZAR 
А JUDJLEE EDITION 

1801 - 1961 

Edited Ьу J. В. Rudn)•c'k)·j 

\\'innipee 1!161 Cannda 

Так українська культура 
одержала ориrінальне ви
дання Шевченкових поезій з 

1861 року , ориrІиальие 

не тільки тим , що це був 
перший книжковий "Коб
зар" із "Основи", але А тим, 
що він був гідно по-мисте
цькому оформлений. Коли 
йшлося про фактичні ви-

~'КРАJІІСЬКА ВІЛІ~НА АКАДЕМІЯ НАУК 
ІНСТІІТУТ ШЕDЧЕНКОЗІІАВСТІ:JА 

ч. 5 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

КОБЗАР 
ІЗ "ОСНОВИ" 1861 РОКУ 

Перше хnвжхове ввдавИJІ 

3 НАГОДИ СТОРІЧЧЯ 

За редахцІсю Яр. Рудв.ицькоrо 

ВtввJ.пеr 1961 

датки, то іх покрив С. Дур
бак, приятель Покійного в 
Вінніпезі. 
Сьогодні "Кобзар" із 

1961 роху належить до 
бібліографічних рідхостеА і 
є тривалим пам'ятником 
для його друкаря-видавця 
бл. п. МихаАла Білика. 

Яр. Рудницький 

НАЖОВА ДОПОВІДЬ КИІВСЬКОГО ІСТОРИКА 

МонтреаJІь (ОПУС). _ огляд наявного стану істо-
Заходами м о н треальських ріографіі в Украіні та маж
відділень НТШ та Украінсь- лнвості іі розвитку у майбут
кого Історичното Товари- ньому. 
ства, ll~гo травня у примі- Доповідача представив і 
щенні МекrіJІJІ університету проводив дискусією проф. 
відбулася доnовідь n. н. Ярослав Рудницький. Допо
''Стан історичної науки в Ук- відь і дискусію, що слідува
раіні", яку прочитав співро- па, БУІ і СБС зареестрували 
бітник Інститут\· Історіі АН на звvкових тасьмах. Вони й 
~'rcP,; д)нtІ Ру3Су Сергій І. лроне.,lн з гостем інтерв'ю 
Ба.lО~Інь, Пре.lеfент 3рuбн.в _;t))H нt>рrд<!чі 6 у,...раЇІ1У• 

ltltlt-ltRIUtRitltltiiUUUUitRIUtltltltltiUtiUtltlt.Іt .. lt•~•-r.lf.lflflllllflflflf~ltlf. 
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SLAVISTICA 

А multilingual series relating to Slavic and. East 
European languages and cultures, was founded 
in Augsburg, West Germany, in 1948 Ьу J.B. 
Rudnyckyj, then Director of U.V.A.N. - lnstitute 
of Slavistics. І n the years of 1948-1991 95 issues 
were published. І 

They are obtainable: 

SLAVІSTІCA No. 1-3, 8 and 77 on xerox or microfilm 
from the Photoduplication Service of the 
Library of Congress, Washington, D.C., 
20540. 

SLAVІSTІCA No. 5-7, 9-76 from Ukrainian Free Acade
my of Sciences - UVAN, 456 Main Street, 
Winnipeg, Manitoba, Canada. 

SLAVІSTІCA No. 78-95 and following issues from: 
Association de Іа langue ukrainienne 
A.L.U. 5790 Rembrandt Ave. #404, 
Montreal- Сбtе St. Luc, Quebec, Canada. 
H4W 2V2 



La Directora 
de la 

В iblioteca N асіопа І 

Saluda 

al Dr. J.B. Rudnyckyj, profesor de la Universidad de Manitoba, 

у le agradece el envio del donativo de unas publicaciones, que 

pasaran а engrosar los fondos de esta Biblioteca Nacional. 

Alicia Gir6n Garcia 

aprovecha esta ocasi6n para testi moniarle su consitleraciдn 

mas distingida. 
Madrid, 17 de septiembre de 19 90 · 
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