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Подовжено реченець подання праць на 
Літературно-науковий конкурс ім. Воляників-Швабінських

 
З огляду на виїмкові обставини пов'язані з пандемією, Фундація
Українського Вільного Університету продовжує реченець подання праць на 
Літературно-науковий конкурс імені Воляників-Швабінських до 31 серпня
2020 року. На конкурс можуть бути подані кращі наукові праці з 
українознавчою тематикою та літературні твори різних жанрів, написаних
українською або англійською мовами, що були опубліковані книжковим
форматом в Україні чи в діяспорі у 2019 році. 

Не допускаються праці чи збірники де більшість становлять матеріал
передрукований  і також праці до яких були причетні конкретно члени
управи ФУВУ або члени журі.   Розглядаються тільки надруковані праці,
надіслані  авторами. До конкурсу також приймається маґістерські праці та
докторські   дисертації   випускників УВУ, які очікують публікації.
 
Прохання надсилати твори до бюра Фундації УВУ на адресу: 
 

Ukrainian Free University Foundation 
136 Second Аvenue, #501 
New York, NY 10003 USA 

 
Нагородження лауреатів грамотами та грошевими преміями відбудеться до
кінця 2020 року.
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WHAT IS UCCA?

The Ukrainian Congress Committee
of America (UCCA) is a non-profit,
non-partisan community-based
organization that has represented
the interests of Ukrainians in the
United States since 1940. 

ЩО ТАКЕ УККА? 
Український Конґресовий Комітет
Америки (УККА) є неприбутковою,
безпартійною громадською
організацією, яка представляє
інтереси українців у Сполучених
Штатах Америки з 1940 року. 

Copyright © 2020 UCCA, Inc., All rights reserved. 

Media Contact: Andrij Dobriansky 

National Office 
203 Second Avenue 
New York, NY 10003 
+1 (212) 228-6840 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ukrainian Congress Committee of America, Inc. · 203 Second Avenue · New York, NY 10003 · USA 

Subscribe Past Issues Translate

https://gallery.mailchimp.com/c58102ff552092843267dbbb8/files/82c5bd1a-7520-4738-ade3-79115a1cef45/UCCA_Patron_Materials_Eng.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c58102ff552092843267dbbb8/files/0bd43727-992e-4f50-bb81-e097d36e7da0/UCCA_Patron_Materials_Ykp.pdf
http://www.facebook.com/UCCA.org
http://www.twitter.com/UkrCongComAm
mailto:ucca@ucca.org
http://www.ucca.org/
https://ucca.us13.list-manage.com/profile?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f&e=[UNIQID]&c=0c2468ee96
https://ucca.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f&e=[UNIQID]&c=0c2468ee96
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://ucca.us13.list-manage.com/about?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f&e=[UNIQID]&c=0c2468ee96
https://ucca.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f&e=[UNIQID]&c=0c2468ee96
https://ucca.us13.list-manage.com/profile?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f&e=[UNIQID]&c=0c2468ee96
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c58102ff552092843267dbbb8&afl=1
http://eepurl.com/h2uGB1
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=c58102ff552092843267dbbb8&id=afe2bda69f
javascript:;

