
       

“We know who you are / Ми про вас знаємо!” 
Серія навчальних семінарів продовжується 

 
Едмонтон... У контексті успішного розгортання кампанії “We know who you are / Ми про вас знаємо!” 
Генеалогічний проект Альберта-Україна вирішив відновити свої навчальні семінари, під час яких 
учасникам надаватиметься допомога і поради щодо заповнення нових номінаційних форм для 
Програми визнання сторіччя іміґрації піонерів.   
 
«Залишилося тільки три роки для вшанування наших першопроходців, – нагадує менеджер 
Генеалогічного проекту Радомир Білаш. – Нове гасло програми “We know who you are / Ми про вас 
знаємо!” свідчить про те, що ми здатні допомогти усім зацікавленим у досягненні їхньої мети – віддати 
шану предкам!»  
 
Семінари, які проводилися з січня по березень 2011 року у громадах східно-центральної Альберти, 
мали значний успіх, тому було прийнято рішення про їхнє продовження. Працівники генеалогічного 
проекту підготували різноманітні пошукові засоби і покажчики, які допоможуть номінаторам правильно 
заповнити номінаційні форми, відшукати потрібну інформацію в архіві та знайти інші необхідні 
документи. Презентації та додаткові матеріали будуть насамперед стосуватися таких питань: Як 
знайти записи про земельну ділянку (гомстед)? Як шукати інформацію в переписах населення? Як 
використовувати інші додаткові матеріали (списки з кораблів, церковні записи тощо)?  
 
Окрім того, семінари зможуть привернути увагу громади до таких ключових моментів: 

• Цього року можна номінувати піонерів, які оселилися у східно-центральній Альберті до 1912 
року 

• Можна попередньо реєструвати тих предків, які поселилися у 1913 та 1914 роках 
• Можна номінувати далеких родичів і сусідів, надавши необхідні документи 
• Програма не вимагає, щоб номінатори жили на тих гомстедах, де поселилися предки 
• Брати участь у програмі можуть усі зацікавлені, не тільки українці 
• Планується відновити контакти між Генеалогічним проектом Альберта-Україна та архівними 

установами України і проводити генеалогічні пошуки в Україні 
 
Семінари будуть проводитися у громадах східно-центральної Альберти за таким графіком: 

• Мондер 7 лютого Музей Отців Василіян 
• Ламонт 14 лютого Бібліотека 
• Веґревіль 16 лютого Бібліотека  
• Ту Гиллз 28 лютого Бібліотека імені Еліс Мельник 
• Смокі Лейк 6 березня Бібліотека  
• Ендрю 13 березня Шкільна бібліотека 
• Мирнам 20 березня Шкільна бібліотека  
• Едмонтон 28 березня Провінційний архів Альберти 

 
Для отримання подальшої інформації можна звернутися до бюра Генеалогічного проекту Альберта-
Україна за телефоном (780) 431-2324, електронною адресою AB-Ukraine.Genealogy@gov.ab.ca або 
поштовою адресою: 

Alberta-Ukraine Genealogical Project 
3rd Floor, Old St. Stephen’s College 
8820-112 Street 
Edmonton, AB T6G 2P8 
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