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Toronto jako ośrodek badań ukrainoznawczych

Toronto, stolica kanadyjskiej prowincji Ontario, liczące obecnie ponad 4 mln mieszkańców jest miastem różnych kultur i tradycji. Od końca XIX w. jest też jednym z ważniejszych ośrodków ukraińskiej emigracji w Kanadzie.
Pierwszymi Europejczykami, którzy pojawili się w XVII w. w Ontario, czyli ówczesnej Górnej Kanadzie byli podróżnicy z Francji. Dopiero jednak w I połowie XIX w. napłynęły na ten teren znaczniejsze fale emigrantów, głównie z Anglii, Irlandii i Szkocji.
Jednym z podstawowych czynników kształtujących proces osiedlania się na terenie Kanady była przychylna polityka władz kanadyjskich, zwłaszcza w porównaniu z bardziej rygorystycznym prawodawstwem w USA. Z tego też powodu wielu emigrantów traktowało Kanadę jako etap przejściowy na drodze do USA. Przychylną politykę wobec imigrantów  zachęcającą przybyszów z Europy Wschodniej, prowadził pod koniec XIX w. Clifford Sifton, minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne kraju. Jego głównym celem było zagospodarowanie rozległych kanadyjskich prerii. W wyniku tego pod koniec XIX w. rozpoczął się masowy napływ ludności z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Ukraińców. W okresie od 1895 r. do I wojny światowej do Kanady przybyło łącznie prawie 200 tys. Ukraińców, przeważnie z ziem polskichA. Zięba, Ukraińcy i Karpaccy Rusini, w: Polska diaspora, pod red. A. Walaszka, Kraków 2001, s. 450.. Emigranci zasiedlali przede wszystkim rolnicze obszary prowincji Manitoba, Alberta, Saskatchewan, ale także większe skupiska miejskie, w tym Toronto, które już w końcu XIX w. stało się głównym ośrodkiem przemysłowym w tzw. Górnej Kanadzie (od 1867 r. noszącej nazwę prowincji Ontario). 
Kolejna fala emigracyjna miała miejsce w okresie międzywojennym, zaś po II wojnie światowej wyjechało do Kanady ponad 35 tys. Ukraińców. Obecnie liczebność Kanadyjczyków ukraińskiego pochodzenia jest szacowana na ok. 500 tys. osób.
Już od końca XIX w. powstawały najstarsze w Kanadzie ukraińskie instytucje i organizacje. W Toronto pierwszą organizacją ukraińską było założone w 1906 r. Towarzystwo Św. Mikołaja, mające na celu wspieranie materialne oraz kulturalne ukraińskich emigrantów. W 1910 r. Wasyl Cwior założył w mieście Ukraińską Księgarnię Proświta, przy której w 1917 r. powstała Czytelnia Proświty im. Tarasa Szewczenki. Juz przed I wojną światową w mieście rozpoczęły działalność ukraińskie partie polityczne. W 1911 r. założono w Toronto oddział Ukraińskiej Partii Socjal-Demokratycznej.
Postawową rolę w tworzeniu życia organizacyjnego emigrantów odgrywał początkowo Kościół greckokatolicki, gdyż większość przybyszów pochodziła z Galicji i była tegoż obrządku. Stopniowo jednak rosła też rola Kościoła prawosławnego, zwłaszcza wskutek przejść do tego wyznania części grekokatolików w Kanadzie. Parafia była centrum życia nie tylko religijnego, ale też społeczno-kulturalnego ludności ukraińskiej. Do wybuchu I wojny światowej utworzono ogółem na terenie Kanady 143 placówki duszpasterskieObliczeń dokonano na podstawie danych z : Schematism of the Ukrainian Catholic Church. A Survey of the Church in Diaspora, oprac. D. Błażejowśkyj, Rome 1988.. Początkowo jurysdykcję nad nimi sprawowali biskupi rzymskokatoliccy. Dzięki staraniom greckokatolickiego arcybiskupa lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego w 1912 r.utworzono jednak biskupstwo greckokatolickie dla ukraińskich katolików w Kanadzie z siedzibą w Winnipegu. Społeczność ukraińska w Toronto, która w 1911 r. liczyła już ponad 2500 osób podjęła także starania o powołanie parafii. W wyniku tego w latach 1913-1914 zbudowano kościół św. Jozafata, obecnie pełniący funkcje katedry.
W okresie międzywojennym, w związku z rosnącą liczbą ludności ukraińskiej powstawały w mieście kolejne organizacje i instytucje. W 1933 r. założono między innymi oddział Ukraińskiej Federacji Narodowej.
Toronto stało się też stolicą tzw. trzeciej emigracji w latach 1947-1951, kiedy to większość przybyłych osiedliła się w prowincji Ontario. Według spisu z 1971 r. Ukraińcy w Toronto stanowili  szóstą co wielkości grupę etniczną (po Brytyjczykach, Włochach, Niemcach, Żydach i Francuzach). Ogółem w tym roku w metropolii Toronto mieszkało ponad 80 tys. Ukraińców (2, 5% ogółu ludności). Biorąc pod uwagę wyznanie większość Ukraińców w Toronto identyfikowała się jako ukraińscy katolicy (prawie 39 %), niemal 20 % stanowili prawosławni, 14 % przyznawało się do przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego, pozostali do innych wyznań.

Obecność ukraińskiej diaspory na terenie prowincji Ontario i w jej głównym mieście Toronto jest widoczna do dnia dzisiejszego dzięki licznym, nadal funkcjonującym instytucjom. W wielu z nich zostały zgromadzone bezcenne pamiątki z przeszłości pierwszych ukraińskich przybyszów i następnych mieszkających tu pokoleń. Są to zarówno zbiory muzealne, jak też biblioteczne i dokumenty archiwalne, które są przechowywane zarówno w instytucjach kanadyjskich, jak też w samodzielnie działających organizacjach i instytucjach ukraińskich. Dzięki tej olbrzymiej bazie źródłowej oraz wysiłkom wielu osób i instytucji Toronto stało się jednym z głównych ośrodków ukrainoznawczych na terenie Kanady. Prowadzone są tu badania naukowe, przede wszystkim w oparciu o współpracę organizacji ukraińskich z miejscowym Uniwersytetem, który w ostatnich latach stał się jednym z głównych centrów ukraińskiego życia naukowego w tej części Kanady. Uniwersytet kształci nowe pokolenia ukraińskich naukowców, w tym prowadzi wymianę młodzieży z Ukrainą. Na Uniwersytecie znajdują zatrudnienie znani międzynarodowej społeczności historycy ukraińscy, tacy jak: Paul Robert Magocsi, czy Frank Sysyn. 
Biblioteka Uniwersytetu Toronto oferuje bogaty wybór literatury naukowej poświęconej Ukrainie i jej dziejom, w tym historii ukraińskiej emigracji. Już w latach 70-tych XX w. biblioteka liczyła ponad 4 mln książek, z tego ponad 7 tys. tytułów stanowiły ukrainika. Od tego czasu zbiory ukrainistyczne są systematycznie powiększane, a dostęp do nich jest coraz łatwiejszy, m. in. dzięki mozliwości korzystania z katalogu bibliotecznego zamieszczonego na stronie interenetowej uniwersyteckiej biblioteki. Jest ona także miejscem przechowywania wielu materiałów archiwalnych, przekazanych przez ukraińskie instytucje lub osoby prywatne. 
W gmachu biblioteki uniwersyteckiej mieści się też jedna z ważniejszych obecnie w mieście instytucji naukowych diaspory ukraińskiej, którą jest ośrodek ukraińskich badań historycznych, założony dzięki środkom finansowym zgromadzonym przez znanego w Toronto biznesmena, emigranta z Ukrainy Petera JacykaPetro Jacyk – ur. na Ukrainie w 1921 r. wyemigrował z niej w 1945 r. i w 1949 r. przybył do Kanady, gdzie zrobił karierę w biznesie. Był m. in. współzałożycielem pierwszej w Toronto księgarni ukraińskiej. Wspierał finansowo zarówno rozwój studiów ukrainoznawczych na Uniwersytecie w Toronto, jak też ukraińskie publikacje i czasopisma naukowe, w tym “Encykopedię Ukraińską”, publikowaną początkowo we Francji, potem zaś w Toronto.. W 1986 r. utworzona została specjalna fundacja jego imienia (the Petro Jacyk Educational Foundation), której celem było wspieranie ukraińskich stypendystów na uczelniach zachodnich, propagowanie wiedzy o Ukrainie i działanie na rzecz lepszego zrozumienia spraw ukraińskich w świecie. W 1995 r. utworzono the Petro Jacyk Central and East European Resource Centre, którego głównym celem było wspieranie działalności Centrum Studiów  Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich oraz Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto. Jednym z ważniejszych osiągnięć tego ośrodka było opublikowanie w angielskiej wersji językowej klasycznej pozycji w ukraińskiej historiografii, którą jest 10-tomowa “Historia Ukrainy – Rusi” autorstwa Mychajły Hruszewskiego. Centrum Jacyka sponsoruje też publikacje innych monografii historycznych oraz oferuje granty na badania ukrainoznawcze.
Ze środowiskiem uniwersyteckim w Toronto jest też ściśle związany Kanadyjski Instytut Studiów Ukraińskich (Canadian Institute of Ukrainian Studies), posiadający swój oddział w Toronto. Centrala tej organizacji, z siedzibą w Edmontonie, powstała w 1976 r. jako integralna część kanadyjskiego Uniwersytetu Alberta, finansowana z budżetu tej uczelni. Wśród założycieli Instytutu znaleźli się m. in. dr Iwan Łysiak-Rudnyćkyj, profesor historii Ukrainy i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Alberta, dr George Łućkyj, profesor języków i literatur słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto. dr Bohdan Bociurkiw, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Careton w Ottawie. Za główne cele nowoutworzonego Instytutu uznano: wspieranie rozwoju studiów ukrainistycznych na różnych poziomach nauczania, zachęcanie do badań nad zagadnieniami ukrainoznawczymi, pełnienie funkcji dwujęzycznego ośrodka edukacyjnego ( język ukraiński i angielski), inicjowanie publikacji na tematy związane z problematyką ukraińską, koordynowanie rozwoju studiów ukraińskich w Kanadzie, pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów między ludźmi nauki i kultury poprzez organizowanie seminariów, konferencji, wykładów.
Instytut zainicjował wydawanie czasopisma naukowego “Journal of Ukrainian Studies”, które ukazuje się do dnia dzisiejszego. Jednym z największych osiągnięć wydawniczych Instytutu było jednak opublikowanie 5-tomowej encyklopedii Ukrainy (“Encyclopedia of Ukraine”), bedącej efektem pracy wielu ukraińskich naukowców. Prace nad encyklopedią rozpoczęły się w 1976 r. i wówczas zaczął działać komitet redakcyjny mający swą siedzibę na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Toronto. Ostatecznie publikacja została wydana w latach 1984-1993 pod redakcją prof. Wołodymyra Kubijowicza (redaktor w latach 1978-1985) oraz prof. Danyła Husara Struka (redaktor w latach 1985-1999). Stanowiła ona efekt pracy Instytutu i Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki w Europie Zachodniej (z siedzibą w Sarcelles we Francji) przy wsparciu finansowym Kanadyjskiej Fundacji dla Studiów Ukraińskich (the Canadian Foundation for Ukrainian Studies). W 2001 r. wydano tom zawierający indeksy wraz z erratą i równocześnie podjęto prace zmierzające do udostępnienia treści tej publikacji szerokim kręgom odbiorców poprzez zamieszczenie jej w internecie. Okazało się jednak, że wiele haseł powinno być uaktualnionych lub dodanych w związku ze zmianami sytuacji na Ukrainie i w Europie Wschodniej, a także rozwojem stanu badań. Obecnie prace nad uzupełnianiem i aktualizacją encyklopedii, prowadzone przez komitet redakcyjny mający siedzibę w Toronto nadal trwają, a główną przeszkodą w ich zakończeniu jest brak odpowiednich środków finansowych. Encyklopedia jest  jednak dostępna on-line pod adresem: www.encyclopediaofukraine.com
Instytut był też organizatorem wielu seminariów i konferencji naukowych, a także koordynatorem szeregu tematów badawczych. Jednym z istotniejszych projektów, realizowanych przy współpracy z Uniwersytetem w Toronto i tamtejszym naukowym środowiskiem ukraińskim był program badawczy dotyczący wielkiego głodu na Ukrainie w latach 30-tych XX w. W cyklu zorganizowanych w latach 1982-1983 wykładów naukowych uczestniczył m. in. historyk i pisarz z Toronto Marco Carynnyk.
Istotne znaczenie dla stworzenia i zmodernizowania zaplecza naukowego dla badaczy miał program archiwalny realizowany przez Instytut w latach 1982-1983, a mający na celu uporządkowanie ogromnej ilości materiałów archiwalnych wytworzonych przez osoby prywatne, jak i instytucje ukraińskie w Kanadzie w okresie 1926-1960. Materiały te zgromadzono w ramach prowadzonego projektu historii mówionej (oral history). Celem zainicjowanego programu archiwalnego było przygotowanie pomocy naukowych do zbiorów archiwalnych, zmikrofilmowanie najważniejszych kolekcji, a także ich fizyczne zabezpieczenie poprzez przekazanie najważniejszych grup dokumentów do archiwów. W akcji tej Instytut korzystał z pomocy finansowej i merytorycznej instytucji kanadyjskich, w tym Uniwersytetu Carleton, Uniwersytetu w Toronto, Archiwum Narodowego Kanady oraz instytucji ukraińskich, takich jak Ukraińskie Centrum Kulturalne i Edukacyjne w Winnipegu (the Ukrainian Cultural and Educational Centre) oraz Ukraińskiej Akademii Sztuki i Nauki w Nowym Jorku (the Ukrainian Academy of Arts and Sciences).
Samodzielną placówką, istotną w życiu naukowym Ukraińców w Toronto jest Ukraińsko-Kanadyjski Ośrodek Badań i Dokumentacji (Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre), posiadający znakomitą lokalizację w centrum miasta, w sąsiedztwie Uniwersytetu w Toronto. Zadaniem tej pozarządowej organizacji (a non-profit organization) jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów archiwalnych dotyczących historii i kultury Ukraińców rozsianych w świecie, a przede wszystkim w Kanadzie. W ośrodku tym powstają publikacje, filmy dokumentalne, przygotowywane są materiały edukacyjne dla młodzieży i studentów, sponsorowane są wykłady, konferencje, wystawy dotyczące różnych zagadnień związanych z tematyką ukraińską. Archiwum ośrodka zostało zorganizowane w 1988 r., w związku z potrzebą uporządkowania znacznej ilości materiałów dotyczących wielkiego głodu na Ukrainie w latach 1932-33. Obecnie archiwum gromadzi dokumenty do następujących tematów:
	głody na Ukrainie w latach 1921-23, 1932-33, 1946-47

Ukraińcy internowani w Kanadzie podczas I wojny światowej
Ukraińcy w Kanadyjskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej
Przesiedleńcy (displaced person)
Ukraińskie kobiety w Kanadzie
Wybitni działacze społeczności ukraińskiej
Ukraina i Ukraińcy w czasie II wojny światowej
	Ukraina i Ukraińcy pod sowiecką okupacją
Istotną część zbiorów, obok dokumentacji aktowej, stanowią nagrania zebrane w wyniku włączenia się Ośrodka do projektu popularnej w ostatnich latach tzw. historii mówionej (oral history). Projekt prowadzony był pod auspicjami Kanadyjskiego Towarzystwa Historii Mówionej (The Canadian Oral History Association), a wspierany finansowo przez the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Fundację Dziedzictwa Ontario (the Ontario Heritage Foundation) oraz Ministerstwo Kultury i Komunikacji Prowincji Ontario (Ontarion Ministry of Culture and Communications). Efektem wieloletniego projektu było opracowanie dwóch przewodników archiwalnych: “A Guide to the collections of the multicultural history society of Ontario” (compiled by Nick Forte, 1992) oraz “Guide to oral history collections in Canada” (ed. N. Fontier, 1993), w którym znalazł się też krótki opis zbiorów ukraińskiego Ośrodka. Głównym osiągnięciem dla Ośrodka, zrealizowanym w ramach tego szerokiego projektu, było jednak zgromadzenie ogółem ponad 800 wywiadów w języku angielskim i ukraińskim przeprowadzonych m. in. ze świadkami wielkiego głodu na Ukrainie w latach 1932-33, osobami, które przeżyły niemieckie i sowieckie obozy w czasie II wojny, członkami różnych formacji wojskowych w czasie II wojny światowej, w tym członkami UPA i dywizji SS “Hałyczyna”, byłymi robotnikami przymusowymi, ukraińskimi działaczami politycznymi, kulturalnymi i religijnymi w Kanadzie. Materiał ten, w większości nie publikowanyJedynie teksty nagrań dotyczących wielkiego głodu na Ukrainie zostały opublikowane w: Oral History Project of the Commission on the Ukraine Famine, vol. 3, Washington 1990, s. 1464-1659. Część materiałów pochodzących z wywiadów została też wykorzystana w filmie dokumentalnym  Harvest of Despair.Film ten wyświetlany był w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Szwecji i został uhonorowany wieloma nagrodami. Z kolei we wrześniu 2003 r. w Toronto miała miejsce premiera filmu dokumentalnego: Between Hitler and Stalin: Ukraine in World War II, przygotowanego także w oparciu o zbiory Kanadyjsko-Ukraińskiego Ośrodka Badań i Dokumentacji. stanowi nieocenione źródło informacji dla badaczy historii najnowszej, mimo że wymaga on krytycznego podejścia i skonfrontowania z innymi materiałami historycznymi. Przede wszystkim należy pamiętać, że poza subiektywnym podejściem do tematów ze strony osób udzielających wywiadów, nagrań dokonywano po wielu latach od wydarzeń ( w latach 80-tych i 90-tych XX w.), które były opisywane przez świadków. Wartość historyczna poszczególnych wywiadów jest też różna ze względu m. in. na wiek, poziom wykształcenia, czy też rolę świadków w zachodzących wydarzeniach. Część z nich zasługuje jednak bezsprzecznie na opublikowanie, wszystkie zaś wnoszą w mniejszym lub większym zakresie cenne informacje o minionej epoce. Dla polskich historyków zainteresowanych historią najnowszą ciekawszą grupą materiałów mogą być wywiady z członkami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, działaczami UPA oraz członkami dywizji SS “Hałyczyna”. Zostały one zebrane w ramach wspólnego programu badawczego zatytułowanego: Ukraina w drugiej wojnie światowej; żywa? historia”, a prowadzonego w latach 1993-1995 przez Ośrodek w Toronto oraz lwowski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franka. Zgromadzone materiały zawierają wiele spostrzeżeń dotyczących przedwojennej sytuacji społeczno-politycznej Ukraińców w Polsce, działalności ukraińskich organizacji oświatowych i kulturalnych (m. in. Proświta, Ridna szkoła), udziału świadków wydarzeń w formacjach wojskowo-politycznych, stosunków polsko-ukraińskich, relacji obu narodów z ludnością żydowską, wydarzeń z okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej, powojennych losów działaczy ukraińskich, w tym aresztowań przez władze sowieckie i pobytów w sowieckich łagrach. W części relacji pojawiają się informacje dotyczące zagadnień wywołujących do tej pory liczne kontrowersje lub spory wśród historyków. Do tej grupy tematów należą m. in. kontakty podziemia ukraińskiego z podziemiem polskim, a także problem współpracy ukraińsko-niemieckiej w czasie II wojny światowej. Wątki te pojawiają się m. in. w wywiadzie dra Iwana Hryniocha, który opisuje powody utworzenia formacji “Nachtigall” oraz jej działalność, część relacji poświęca natomiast zagadnieniu kontaktów OUN z Niemcami, jak też negocjacjom prowadzonym przez ukraińskie podziemie z polskim podziemiem we Lwowie (przedstawicielami Armii Krajowej), w których sam też uczestniczył. Równie interesujące dane można znaleźć w relacji Mychajły Kaczmara, członka OUN (B), a następnie oficera dywizji SS “Hałyczyna”, który był świadkiem istotnych wydarzeń politycznych na terenie Niemiec, w tym dojścia do władzy Adolfa Hitlera, pożaru Reichstagu oraz wyborów w 1933 r.
W budynku będącym siedzibą Ośrodka Dokumentacji mieszczą się ponadto dwie inne instytucje ukraińskie: Instytut Św. Włodzimierza wraz z biblioteką oraz Muzeum Związku Ukrainek w Kanadzie – Oddział w Ontario. (Museum of the Ukrainian Women`s Association of Canada - Ontario Branch). Instytut św. Włodzimierza, działający od 1944 r. zajmuje się głównie organizowaniem różnych form pomocy dla studentów ukraińskich, takich jak oferta bazy noclegowej, kursy językowe oraz gromadzenie specjalistycznej literatury do badań ukrainistycznych. Na uwagę badaczy zasługuje biblioteka Instytutu posiadająca około 15 tys. książek, zarówno w języku ukraińskim, jak i angielskim. Stanowią one istotne uzupełnienie ukrainików zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu w Toronto a także są wzbogaceniem kolekcji źródłowych przechowywanych w omawianym powyżej Ośrodku Badań i Dokumentacji. Głównymi użytkownikami biblioteki Instytut św. Włodzimierza są studenci, w tym młodzież przyjeżdżająca z Ukrainy w ramach różnych stypendiów i programów badawczych. Zadaniem biblioteki jest także popularyzowanie wiedzy o Ukrainie, ukraińskiej literaturze, języku, kulturze w miejscowej społeczności zamieszkującej Toronto. Oferta biblioteki jest więc skierowana nie tylko do środowisk naukowych, ale też do wszystkich zainteresowanych problematyką ukraińską. W bibliotece dostępne są również książki dla dzieci, materiały audiowizualne, czasopisma oraz materiały genealogiczne.
Istniejące przy Instytucie Muzeum Ukraińskie za główny swój cel stawia przede wszystkim propagowanie wiedzy o kulturze, historii oraz folklorze Ukrainy.
Wiele materiałów dotyczących spraw ukraińskich, zwłaszcza wytworzonych przez osoby prywatne znajduje się w zbiorach różnych instytucji kanadyjskich, zarówno archiwów, jak i bibliotek. Niezwykle istotne znaczenie dla badaczy najnowszej historii Ukrainy i jej relacji z sąsiadami ma kolekcja przechowywana od 1997 r. w bibliotece Uniwersytetu w Toronto a zatytułowana : The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Została ona zgromadzona przez znanego działacza emigracji ukraińskiej, wieloletniego redaktora serii wydawniczej “Litopys UPA”, autora wielu publikacji z najnowszych dziejów Ukrainy oraz wykładowcę na uniwersytetach w Kanadzie, Niemczech, Ukrainie i Chinach. Kolekcja składa się z dokumentów papierowych, mikrofilmów, publikacji, fotografii i nagrańInwentarz do kolekcji jest dostępny w języku angielskim (A preliminary guide to the collection)  w the Fisher Rare Book Library będącej integralną częścią biblioteki Uniwersytetu w Toronto. Tam też są udostępniane materiały aktowe. Z mikrofilmów można korzystać w czytelni mikrofilmów the Fisher Book Library na zasadach ogólnie przyjętych w bibliotece uniwersyteckiej.. Pierwszą jej część tworzą materiały osobiste autora, korespondencja prywatna, publikacje, materiały dotyczące działalności naukowej na uniwersytetach, wspomnienia. Najcenniejsze dla historyków są jednak dokumenty zebrane w toku zawodowej działalności Potichnego jako redaktora serii wydawniczej “Litopys UPA”. Materiały te obejmują: korespondencję z różnymi osobami i instytucjami, archiwum misji UPA na terenie Niemiec, Archiwum redakcji “Litopysu UPA”, archiwum Towarzystwa Byłych Żołnierzy UPA w USA i w Kanadzie, wspomnienia działaczy ukraińskiego podziemia, raporty różnych międzynarodowych agencji prasowych na Ukrainie. Na mikrofilmach znajdują się z kolei kopie dokumentów dotyczących spraw ukraińskich w okresie II wojny światowej pochodzące z archiwów polskich, niemieckichCzęść tych materiałów została opublikowana w serii: “Litopys UPA”, t. 6, 7. Pochodzą one ze zbiorów Archiwum Federalnego w Koblencji oraz Archiwum Wojskowego we Freiburgu. Z kolei w 21 tomie serii “Litopys UPA” zamieszczono dokumenty niemieckie pochodzące z Archiwum Narodowego USA w Waszyngtonie. Obejmują one okres: 1941-1943 i są częścią archiwów Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienst. , rosyjskichCharakterystyka tych materiałów znajduje się w opublikowanym ostatnio artykule: PJ. Potichny, The Archive of Soviet Internal Forces as a Source of Insurgency and Counter-Insurgency Studies, “The Ukrainian Quarterly. A Journal of Ukrainian and International Affairs, 2003, vol. 59, nr 3-4, s. 281-292. Część tych dokumentów także została opublikowana, zob. “Litopys UPA. New Series”, vol. 3-6, Kijów – Toronto 2001-2003. Zawierają one głównie sprawozdania operacyjne z działań prowadzonych przez wojska NKWD na terenie Ukrainy w ramach tzw. walki z bandytyzmem. i ukraińskich. 
Równie ciekawe kolekcje po osobach prywatnych przechowywane są w Archiwum Prowincji Ontario, utworzonym przez władze kanadyjskie w 1903 r., a mającym swoją siedzibę w Toronto. Już od lat 30-tych XX w. archiwum to stało się głównym centrum gromadzenia i udostępniania dla publiczności dokumentów historycznych, map i fotografii dotyczących prowincji Ontario i jej mieszkańców. Jego zasób stanowi źródło informacji o przeszłości wielu kultur i społeczności zamieszkujących ten obszar. Obecnie archiwum uczestniczy w realizacji projektów badawczych związanych z ta problematyką oraz współpracuje w tym zakresie z Biblioteką Publiczną w Toronto (the Toronto Public Library) oraz archiwum miasta Toronto (the City of Toronto Archives). Zasób archiwum obejmuje następujące grupy akt: akta władz państwowych prowincji Ontario, akta sektora prywatnego, materiały do badań genealogicznych, w tym akta metrykalne, dokumenty dotyczące rdzennej ludności prowincji oraz innych społeczności zasiedlających ten teren, zbiory specjalne (fotografie, zbiory kartograficzne, dokumentacja techniczna, artystyczna, nagrania). Częścią archiwum jest biblioteka składająca się z około 70 tys. książek dotyczących historii politycznej, gospodarczej, społecznej oraz dziejów wojskowości prowincji Ontario. Do archiwum tego trafiają też kolekcje prywatne wytworzone przez działaczy ukraińskich, a przekazywane na przechowanie przez członków rodzin. Przykładem tego typu zbioru dokumentów jest zbiór dokumentów Stephena Rosochy z lat 1899-1986, ukraińskiego działacza społeczno-politycznego, dziennikarza i wydawcy. Kolekcja przekazana do archiwum przez członków rodziny obejmuje osobistą korespondencję autora z członkami rodziny i przyjaciółmi na Ukrainie, korespondencję z różnymi organizacjami ukraińskimi, m. in. Związkiem Ukraińskich Dziennikarzy w Kanadzie, Związkiem Ukraińskich Dziennikarzy na Wychodźstwie, Związkiem Dziennikarzy Ukraińskich na Emigracji (Regensburg). W zbiorze dokumentów przechowywane są także materiały odnoszące się do ukraińskich organizacji narodowych z lat 1912-1984 (m. in. OUN, Związek Ukraińskich Więźniów Politycznych, Ukraińska Rada Narodowa w Europie, Ukraińska Federacja Narodowa), akta dotyczące ukraińskich organizacji weteranów z lat 1918-1986, akta organizacji kulturalnych i artystycznych, około 2000 zdjęć obrazujących wydarzenia polityczne, religijne, kulturalne na Ukrainie i w Kanadzie oraz fotografie działaczy ukraińskich i kanadyjskich.
Podobny typ materiałów, lecz ograniczonych do miasta Toronto przechowuje archiwum miejskie w Toronto, w którym także można znaleźć szereg informacji o przeszłości grup etnicznych i ich działalności. Materiały dotyczące ukraińskich studentów oraz ukraińskiej kadry naukowej zatrudnionej na Uniwersytecie w Toronto są gromadzone w archiwum uniwersyteckim, założonym w 1965 r. Archiwum przechowuje też akta różnych stowarzyszeń i organizacji związanych z Uniwersytetem. Zawarte w nim materiały mogą być przede wszystkim podstawą badań dotyczących studiów ukrainistycznych na Uniwersytecie oraz udziału społeczności ukraińskiej w życiu naukowym miasta.
Istotne funkcje edukacyjne z wykorzystaniem propagowania wiedzy o ukraińskiej kulturze i historii są realizowane nie tylko w placówkach o typowo naukowym, czy badawczym charakterze, ale w szeregu innych instytucji ukraińskich działających w mieście. Przykładem takim może być Muzeum Tarasa Szewczenki zarządzane przez organizację pozarządową pod nazwą the Taras H. Shevchenko Museum and Memorial Park Foundation, która z kolei została założona przez Związek Ukraińców w Kanadzie. Muzeum mające obecnie siedzibę w Toronto zostało otwarte w 1952 r. Pierwotną siedzibę ulokowano na obszarze 15-akrowego parku w pobliżu miejscowości Oakville. Na terenie muzeum znalazł sie pierwszy na kontynencie amerykańskim pomnik Tarasa Szewczenki odsłonięty dla upamiętnienia 60 rocznicy emigracji do Kanady. Pierwszy budynek muzeum został zniszczony w wyniku pożaru w 1988 r. Po tym wypadku, ze względu na wysokie koszty odbudowy oraz mając na uwadze ulokowanie muzeum w miejscu łatwiej dostępnym dla publiczności, postanowiono przenieść jego siedzibę do Toronto. Główne zbiory muzealne poświęcone są życiu i twórczości Tarasa Szewczenki. Składają się na nie m. in. prace artystów ukraińskich działających w XX w., w tym kolekcja Mykoły Hłuszczenko. Część kolekcji tworzą zbiory ukraińskiego rzemiosła oraz sztuki ludowej, pochodzące zarówno z Ukrainy, jak i z Kanady. Muzeum przechowuje też pamiątki osobiste i różne eksponaty dotyczące pierwszych ukraińskich osadników w Kanadzie. Dział ten ma obrazować wkład ukraińskich emigrantów w życie społeczno-kulturalne Kanady i popularyzować wiedzę na ten temat.
Integralną częścią Muzeum jest biblioteka, gromadząca przede wszystkim tzw. Szewczenskiana obejmujące około 1200 książek i broszur, będących ważnym źródłem do badań przede wszystkim dla literaturoznawców i bibliotekarzy. W tej unikalnej kolekcji znajduje się m. in. 120 różnych wydań “Kobzara”Muzeum nie posiada pierwszego wydania tego zbioru poezji, które ukazało sie w Petersburgu w 1840 r., w tym wydanie z St. Petersburga z 1896 r. oraz z Kijowa z 1899 r., a także pierwsze w Kanadzie wydanie “Kobzara” pochodzące z Winnipegu z 1918 r. Z myślą o profesjonalnych badaczach i studentach biblioteka Muzeum Szewczenki gromadzi też fotokopie anglojęzycznych publikacji (książek oraz artykułów w czasopismach naukowych) dotyczących życia i działalności Szewczenki. W tej dziedzinie współpracuje z instytucjami na Ukrainie, w tym z Muzeum Narodowym w Kijowie. Trwają też prace nad zamieszczeniem w internecie informacji o zbiorach dotyczących poety przechowywanych w Muzeum w TorontoObecnie w internecie dostępna jest bibliografia dotycząca prac Szewczenki  i publikacji o nim w zbiorach Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie oraz  w zbiorach biblioteki Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki w Nowym Jorku. Wiele tytułów posiada też biblioteka Uniwersytetu w Toronto.. 
Instytucją wspierającą działalność naukową i kulturalną społeczności ukraińskiej jest Fundacja im. Wolodymyra Jurija DanyliwaWołodymyr J. Danyliw (1921-2002), ur. na Ukrainie, wyemigrował do Austrii w 1944 r. przed wkroczeniem armii sowieckiej. Ukończył Uniwersyetet im. Franciszka Leopolda w Innsbrucku i w 1950 r. otrzymal tytuł doktora nauk politycznych. W 1951 r. przeniósł sie do Kanady, gdzie kontynuował naukę w zakresie prawa na Uniwersytecie Saskatchewan. Pracował jako adwokat prowadząc przez ponad 40 lat własną firmę. Był członkiem wielu kanadyjskich organizacji prawniczych oraz członkiem Prezydium Światowego Kongresu Ukraińców oraz przewodniczącym najstarszej ukraińskiej organizacji w Kanadzie – Ukraińskiego Domu Ludowego. Był też  współzałożycielem Międzynarodowej Komisji ds. badania głodu na Ukrainie w latach 1932-1933. (the Wolodymyr George Danyliw Foundation), działająca w Toronto od 2002 r. jako organizacja dobroczynna. Powstała ona dla upamiętnienie Jerzego Danyliwa, ukraińskiego prawnika i biznesmena oraz znanego wśród emigracji ukraińskiej działacza politycznego i społeczno-kulturalnego. Do jej celów należy wspieranie działalności edukacyjnej mającej propagować wiedzę o Ukrainie i ukraińskiej diasporze, organizowanie i sponsorowanie seminariów, konferencji, projektów badawczych. W realizacji swoich przedsięwzięć współpracuje z Uniwersytetem w Toronto, a zwłaszcza z Centrum Studiów Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich.
Badania ukrainoznawcze rozwijają się także dzięki wielu innych prywatnym sponsorom. Przykładem w tej mierze może być donacja Darii i Michała Kowalskich z Toronto, dzięki której w 1998 r. zainicjowano program badawczy nad Wschodnią Ukrainą (The Kowalsky Program for the Study of Eastern Ukraine), wspierany także przez Kanadyjski Instytut Studiów Ukraińskich. Rezultatem tego przedsięwzięcia było utworzenie na Uniwersytecie w Charkowie w 1999 r. instytutu zajmującego się studiami nad odrodzeniem narodowym Wschodniej Ukrainy. W ramach tego programu udzielano też grantów dla badaczy, organizowano seminaria, wspierano wydawanie publikacji, w tym czasopisma “Wschód Zachód” (“East-West”).
Społeczność ukraińska posiada w Toronto nie tylko własne archiwa, muzea i biblioteki. W mieście ukazuje się szereg gazet i czasopism, działają ukraińskie stacje radiowe, zapewniające m. in. stały serwis najnowszych informacji z Ukrainy.
Z czasopism na uwagę zasługuje m. in. “Homin Ukrajiny” (Ukrainian Echo) – tygodnik obejmujące takie działy jak: literatura, sztuka, nauka i oświata, ruch kobiecy, młodzież, religia, biznes, sport. Jedną z najstarszych gazet jest “Nowyj Szljach” (the New Pathway), tygodnik wydawany od 1930 r.
Popularne ukraińskie programy radiowe w Toronto to obecnie Holy Way, Meest Radio, Song of Ukraine oraz Prometheus –  realizowany od 1962 r. i zawierający codzienne komentarze z Ukrainy, programy dotyczące ukraińskiej historii i kultury
Ogólnie biorąc mniejszość ukraińska w Toronto jest bardzo aktywna i nadal łatwo zauważalna w wielonarodowej panoramie miasta. Równocześnie dzięki działalności wielu profesjonalnych instytucji oraz przychylnej polityce władz kanadyjskich wobec różnych grup etnicznych Toronto jest jednym z ważniejszych centrów naukowych ukraińskiej diaspory. Decyduje o tym zarówno znakomicie rozwijająca się współpraca z miejscowym Uniwersytetem, jak też ze środowiskami  uniwersyteckimi i ośrodkami naukowymi na Ukrainie. Odzyskanie niepodległości w 1991 r. stworzyło znacznie większe możliwości wymiany myśli naukowej oraz wymiany kadr naukowych i studentów. Z drugiej strony, dispora ukraińska boryka się w problemami analogicznymi do tych, jakie mają także polskie instytucje poza granicami kraju. Jednym z podstawowych zagadnień jest utrzymanie tożsamości narodowej w środowisku anglojęzycznym i zdominowanym przez kulturę amerykańską. Niezwykle ważną funkcję w podtrzymywaniu tożsamości narodowej aż do lat 70-tych XX w. odgrywała prasa w języku ukraińskim, ukazująca się w znacznej ilości w wielu ośrodkach w Kanadzie. W ostatnich latach jest ona wypierana przez ukraińskie radio oraz telewizję. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat wydano też setki tomów publikacji w rodzimym języku, począwszy od literatury pięknej, a na monografiach naukowych kończąc. Dzięki temu badania przeprowadzone w 1990 r. wykazały, że 50% Ukraińców w Kanadzie podaje język ukraiński jako ojczysty, a około 20 % posługuje nim się regularnie na codzień. Z drugiej strony zahamowanie dopływu nowych znaczniejszych grup emigrantów w ostatnich dziesięcioleciach (m. in. z powodu restrykcji sowieckich) nasiliło procesy asymilacyjne wśród kanadyjskich Ukraińców. Część z nich, posługująca się językiem angielskim uważa ponadto, że język nie jest wyznacznikiem identyfikacji narodowej.
Istotnym pytaniem jest też dalszy los znacznych zbiorów historycznych rozproszonych w wielu instytucjach, a także w rękach osób prywatnych. To ważne nie tylko dla Ukraińcow w Kanadzie dziedzictwo kulturowe wymaga utrzymywania profesjonalnej kadry oraz środków finansowych na opracowanie i udostępnianie zbiorów wszystkim zainteresowanym. W części przypadków  właściciele kolekcji dokumentów za najlepsze rozwiązanie uważają powierzenie tych obowiązków miejscowym, profesjonalnym instytucjom kanadyjskim, takim jak archiwa, biblioteki czy muzea. Dotyczy to zwłaszcza kolekcji prywatnych, których przechowywaniem i fachową ochroną nie zawsze są zainteresowani spadkobiercy. Podobnie natomiast, jak w przypadku polskich ośrodków emigracyjnych nie wydaje się celowe przenoszenie tych zasobów na Ukrainę, gdyż wpisały się one już na trwałe w miejscowe środowiska i służą miejscowym społecznościom jako istotne źródło wiedzy o przeszłości. Stanowią też one niezastąpioną bazę do badań ukrainoznawczych dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.


