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24-го березня 2012р. 

 

До: Управ Осередків СУМ в Америці 

Справа: Проєкт Архівів Спілки Української Молоді в Америці 

 

Дорогий Подруги і Друзі!  Гартуйсь! 

 

Крайова Управа повідомляє всіх Осередків, що на останному засіданні Крайової Управи рішено 

почати проєкт "Архівів" СУМ в Америці.  Цей проєкт буде під керівництвом  д. Святослава 

Липовецького, сумівця з України, автора книжки "Спілка Української Молоді: на службі Богові 

та Україні.”  Метою цього проєкту буде зібрати та впорядкувати архіви які існують в Крайовій 

Управі та в наших Осередках.  

 

Архівний проєкт буде здійснюватися в двох етапах. Перше, д. Липовецький розгляне і зісканує 

найбільш важливі документи, які знаходяться в архівах Осередку. Це включатиме документи, 

фотографії і т.д.  Відтак, він хотів би зустрінутися з дружинниками в Осередку  та провести 

бесіду про історію Осередку.  Після збору цієї інформації, він буде працювати з Осередком, щоб 

узгіднити найкращий спосіб як представити архів членству та ширшій громаді. 

 

Друг Святослав приїде, при кінці травня і буде перебувати в США до кінця червня. За цей час 

він буде працювати з архівами, які знаходяться в Крайовій Управі і готовий відвідати будь які 

Осередки, які хотіли б, щоб він допоміг в упорядкувані їхніх архівів.  Кожний Осередок який 

бажав би щоб д. Святослав приїхав до них мусить бути відповідальним за наступне: 

 

 Покрити кошти транспорту приїзду та проживання на місці 

 Кожний Осередок повинен назначити одну/дві компетентні особи котрі б мали доступ до 

архівів та щоб відповідали на будь-які запитання відносно документів, які є в архівах 

 Виповнити запитник, який долучено до цього письма  

 

Ми сподіваємося, що кожен з наших Осередків буде зацікавлений у цьому важливому проєкті 

про історію нашої організації. Крайова Управа закликає тих Осередків які є зацікавлені у цьому 

архівному проєкті звертатись до подр. Лесі Гаргай (lesia@cym.org), яка буде координувати цей 

проєкт не пізніше, ніж 16-го квітня, щоб ми могли підтвердити д. Святослава приїзд до США.   

 

Остаємося з повагою, та з дружнім сумівським привітом, 

 

Честь України  –  Готов Боронити! 

 

 

 

Андрій Бігун Мирон Приймак 

Голова Секретар 


