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СІВАЧ

СКАРБИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ І БІБЛІОТЕКИ — КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Щоб збудити та вселити постійне зацікавлення музеями,
бібліотеками та культурними
установами серед громадян,
міжнародними та національними громадами вибрані особливі інформативні дні, тижні та
місяці року, які присвячені цій
цілі. Під час таких днів окремі

установи готують особливі програми, виставки, проводять конференції
та
заняття,
організовують прийняття – все
з ціллю навчання даного суспільства цінувати існування
таких установ, зрозуміти вартість та потребу їхньої фінансової
підтримки.
Усі
неприбуткові установи опираються на доброчинність та
щедрість своїх членів та на
значні благочинні вклади.
Український Музей і Бібліотека в Стемфорді обрали місяць
жовтень бути нашим місяцем
заклику, інформації та повідомлень. У цьому місяці ми інформуємо громаду
про нашу
роботу, а також заохочуємо

підтримувати наші зусилля фінансово. Ми вже надіслали своїм
членам пригадування про відновлення цьогорічного внеску, а
іншим – запрошення стати членами. У цих листах подано дані
про деякі із наших досягнень у минулому році. Саме тепер є добра
нагода коротко переповісти історію наших початків, розказати, хто
ми є і яке майбутнє перед нами.
Більшість вагомих заходів вимагають провідника із рушійною
силою, далекосяжною візією та
завзятою рішучістю. Ми мали такого провідника в особі Митрополита Константина Богачевського.
Після придбання Стемфордської
посілости 1933 року, Митрополит
у той же час зробив заходи щодо
організації Семінарії для вишколення священиків для Української
Католицької Церкви в Америці і
започаткування
Українського
Музею і Бібліотеки на користь
української еміграції, української
діаспори в Америці, де б зберігалася їхня культурна спадщина, а
для майбутніх поколінь вона була
б центром інформації, свідком
їхнього походження, помічним засобом відкриття, поглиблення та
усвідомлення своєї ідентичності.
На таких передумовах була заснована наша установа. Таке наше походження. У ці перші роки наш
розвиток ішов повільно але стійко.
Із середини 1980-их років Український Музей і Бібліотека почали
рости швидким темпом і розвинулися у значну культурну установу—і це завдяки знаменитому
провідництву, рішучості та всебічній підтримці Владики Василя
Лостена. Подібну підтримку надає
і сьогоднішній Владика Павло.

Хто ми є? Від скромної кількості музейних експонатів та кількох
сотень книжок, зібраних у початкових 1930-их роках, до сьогодні
наш Музей і Бібліотека збагатили
свої колекції стократно. Музейні
фонди включають народне, образотворче та релігійне мистецтво.
Збірка народного мистецтва начислює біля 10-ти тисяч експонатів, а образотворча - близько 7
тисяч. Трьохтисячна збірка релігійного мистецтва включає ікони,
ручні хрести, церковні ризи, стародруки (найстарший походить із
1491 року). Музейні і бібліотечні
фонди постійно поповнюються та
збагачуються новими дарунками
та придбаннями. Саме недавно ми
одержали в дарунку від Др. Юрія
Рубака і Анни Ортинської енколпіон – металевий нагрудний хрест
з 12-го століття часів Київської
Руси; із спадку Ірени і Богдана
Чайковських – збірку картин відомих українських мистців, таких як
Михайло Мороз, Любослав Гуцалюк, Михайло Дмитерко, Яків
Гніздовський та інших. Дарунки
попередних років – це 22 картини
Едварда Козака від Лідії Бобовник; збірку ік 18-го і 19-го століть
із спадку Урсули і Остапа Балабанів; збірка картин із спадку Наді
Пастушенко, яка включає 12 картин Осипа Бокшая (відомого закарпатського мистця) і багато
більше.
Наша Бібліотека нараховує
понад 70 тисяч книжок та періодичних видань, володіє 25 тисячною
колекцією
фотографій,
нумізматичною збіркою, звукозаписами та архівами. Архівні
фонди, складаються з документів
та матеріалів видатних осіб і
світських та релігійних організацій і мають неабияку історичну
вартість для наукових дослідів.
Останніми роками маємо велике
доповнення книжок із бібліотек
окремих осіб, які вони самі або
їхні діти з різних причин вирішили передати нашій бібліотеці.
Хто знає, що б сталося із цими
збірками, якщо б ми їх не взяли.
Наше просторе приміщення дозволяє нам приймати велику кількість численних збірок.

Від самих початків Український Музей і Бібліотека в
Стемфорді були спершу повністю, а тепер тільки частково на
утриманні
Стемфордської
Єпархії. Ця часткова єпар-хіальна допомога доповнює доходи, які приходять із
особливих фінансових збірок,
дотацій, членських внесків та
заповітів і становлять необхідну фінансову базу для
успішної роботи нашої установи у збереженні нашої спадщини.
У
сьогоднішній
напруженій економічній ситуації добровільні грошові внески
зменшилися та погіршилися.
Щоб успішно та плідно продовжувати нашу працю та виконувати
наші
завдання,
хочемо, щоб Ви зрозуміли
важливість та слушність існування музеїв і бібліотек в загальному, а нашого Музею і
Бібліотеки особливо. Ми зберігаємо нашу історичну пам’ять,
нашу культурну спадщину для
сучасників і для нащадків. З
Вашою підтримкою ми можемо багато осягнути. Будьте
щедрими! Культурні установи,
такі як наша, є істотними та необхідними для громади, котрій
вони служать тепер і з Божою
поміччю будуть служити і в
майбутньому. Наш Український Музей і Бібліотека в
Стемфорді сумлінно працюють
для української громади в Америці майже 80 років. Допоможіть нам і надалі виконувати
нашу роботу. Будьте нашими
відданими друзями. Ваша допомога скріпить нас та уможливить поширення
нашої
діяльності і забезпечить дорогу в майбутнє.
Любов Волинець

