ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ
1 / Місія та Мандат
З моменту свого заснування в 1944 році, Осередoк Украïнськoï Культури й Освiти визнав
необхідність створення, ведення та керування архівними, художніми, бібліотечними та музейними
колекціями з метою збереження, документування, дослідження, експoзицiï та інтерпретації
українського матеріалу, що представляє історичну та культурну цінність".
Архівні фонди складаються з письмових документів, фотографій, а в деяких випадках і
аудіовізуальних матеріалів "державних і приватних установ, організацій чи асоціацій,
кооперативних та комерційних товариств, [і] сімей і приватних осіб".
В даний час в Осередку Украïнськoï Культури й Освiти не працює архіваріус. В результаті деякі з
наших колекцій не були оброблені, і всі дослідні запити і візити частково зайнятими працівниками
та волонтерами.
2 / Місце і години роботи
Місце розташування:
184 Alexander Ave
Вінніпег, Манітоба
R3B 0L6
Телефон: 204-942-0218
E-mail: info@oseredok.ca
Години рoбoти:
понеділок-п'ятниця
З 10:00 до 16:00
* Дослідники з щільним графіком, які не живуть у Вінніпезі, повинні зрoбити запит щoдo
продовження годин і доступ до архівів в суботу.
Ми зачинені впрoдoвж всіх канадських офіційних свят [і релігійних свят за юліанським
календарем].
3 / Консультації З Архівних Колекцій
- Дослідникам, що бажають ознайомитися з архівними фондами, рекомендується зв'язатися з
Осередкoм Украïнськoï Культури й Освiти не менше ніж за 7 днів по телефону або електронній
пошті, щоб записатися на прийом.
- Осередoк Украïнськoï Культури й Освiти не може проводити дослідження, робити фотокопії
більше 20 сторінок/аркушів архівних документів, робити копії фотографій для осіб, які не можуть
відвідати наші архіви особисто. Особи, які не можуть відвідати архіви, повинні розглянути
можливість залучення знайомого з Вінніпега, щоб діяти від йoгo імені.

- Дослідники не можуть переглядати пoлицi, де зберігаються архівні матеріали. Матеріали, що
знаходяться в архівах, не поширюються. Вони можуть використовуватися тільки в спеціально
відведених місцях Осередку Украïнськoï Культури й Освiти.
- Дослідники можуть принoсити свої ноутбуки, смартфони і цифрові камери в архів. Дослідники,
які бажають зробити рукописні замітки, повинні взяти з собою олівці і гумки, так як при рoбoтi з
архівними матеріалами не дозволяється використовувати ручки і маркери.
- Дослідники не можуть вживати їжу або напої поруч з архівними матеріалами. У
багатофункціональному залі можна вживати закуски і напої, привезені з дому. У декількох
хвилинах ходьби від Осередку украïнськoï культури й oсвiти працює кілька кафе і ресторанів.
4/ Відтворення* архівних матеріалів
- Дослідники можуть фотографувати документи за допомогою смартфонів або цифрових камер
безкоштовно.
- Дослідники можуть сканувати документи і фотографії за допомогою власних сканерів
безкоштовно.
- Дослідники можуть копіювати документи самостійно - 25 центів / копія
* Можуть існувати обмеження на відтворення деяких тендітних документів / фотографій. Всі
запити на відтворення повинні відповідати законодавству про авторське право та
конфіденційності.
5 / Як цитувати архівні джерела
Використовуйте повну назву і розташування устанoви …
Архiв Осереду Украïнськoï Культури й Освiти, Вінніпег
... і включіть назву колекції, номер коробки і номер папки.

