Америка – велика країна, і коли ви вперше приїхали сюди, може виникнути таке
відчуття, ніби самі серед чужих. Але насправді нас українців в Америці дуже
багато, у яке б місто ви не поїхали: велике чи маленьке – знайдуться там
українські люди чи коріння.
Але щоб легше адаптуватися до життя в США, у цій статті я хочу розповісти
про українські газети та журнали в США, за допомогою яких ви можете більше
дізнатися про українську діаспору, а також і про українські компанії, продукти, щоб
дотримуватися принципу “Свій до свого по своє”.
Уперше в житті про американські газети я дізнався на острові Ellis Island. Я ще
тоді вчився в католицькій школі Святого Юра. Ми з класом їздили на статую
Свободи і острів іммігрантів (Ellis Island). Якраз там і була газета “Свобода”, під
назвою було написано, що це “Перша українська газета в США, започаткована в
1893 році”. З цього моменту я почав дізнаватися про інші газети в Нью-Йорку, такі
як “Нова газета”, “Закордонна газета” та інші. А нещодавно я почав помічати все
більше і більше українських журналів у США.
Перевагами таких ресурсів є:
1.Ви завжди будете в курсі українських подій в США
2.Ви будете знати про українські бізнеси
Але як ж знайти ці газети? Як дізнатися про такі видання? Зараз я перерахую
українські газети і журнали в США, а вже вашим завданням буде знайти, де їх
можна дістати у вашому місті чи штаті.

Українські газети в США
Nova Gazeta
Український тижневик, у якому можна знайти останні новини про Україну,
українську діаспору, цікаві місця та людей, а також про події, які відбувається в
основному в 3 штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Пенсильванія. Ця газета
безкоштовна, але ви можете передплатити платну річну чи місячну версію.

Zакордонна Газета

Це українська газета, яка виходить кожний другий тиждень. У ній також є багато
інформації про українську політику, деякі світові новини, новини в діаспорі та інше.

Національна Трибуна
Українська газета, яка виходить кожного тижня і є безкоштовною, але можна
оформити передплату на 6 або 12 місяців.

Міст
Український тижневик. У газеті є як новини України, так і світу, а також багато
подій, які відбуваються в діаспорі. Є там і реклама різноманітних українських
бізнесів у США.

Свобода
Це найстаріша газета української діаспори, яка виходить до сьогодні. Ось, як
виглядали перші випуски газети.

Ukrainian Weekly
Це українська газета, яка виходить англійською мовою. Ця газета призначена
більше для тих іммігрантів, кому легше спілкуватися англійською.

Українське слова
Українська газета з Чикаго.

Час і події
Це перша незалежна українська газета в Чикаго.

Українські журнали в США
Ukie Kids
Це енциклопедично-розважальний журнал для дітей 5-12 років. У кожному номері
Ukie Kids йдеться про певну країну, і діти можуть дізнатися більше про культуру,
міста, цікаві факти, Також у журналі діти знайдуть ідеї для ігор, розфарбовки,
лабіринти, рецепти простих і смачних страв.

Ukie Kids Junior
Навчально-розважальний журнал для дiтей 3-7 років. Кожен номер цього
журналу присвячений якійсь темі: Моя родина, Моє тіло, Людські раси, Числа,
Форми, Тварини, Професії тощо. Журнал пропонує веселі віршики, загадки, логічні
вправи та цікаві завдання. Завдяки такій комбінації дітки розважаються і вчаться
водночас. «Казка Сашка Лірника» є особливим розділом: у кожному новому номері
нова казка, які можна з часом зібрати у книгу.

Веселка
Це старовинний дитячий журнал, який виник в газеті “Свобода” у 1954 році.
Збереглася чудова колекція випусків журналу, у кожному з яких є улюблені дитячі
віршики, казки, п’єси, статті, а також смішинки, загадки, дитячі розповіді… Одні з
найкращих українських письменників і ілюстраторів працювали над цим журналом.
Це чудовий ресурс, який не втрачає своєї актуальності.

Ukrainian People Magazine
“Ukrainian People” – це провідний україномовний журнал в США. Його редакція – це
команда українських та іноземних журналістів. Журнал читають на території США
та Канади.

InLove magazine
Журнал InLove на своїх сторінках демонструє культурні відмінності в мистецтві,
моді, стилі та розвагах. Ви можете знайти там цікаві ідеї, цінні історії людей з
усього світу. Це культурно-мистецький журнал найвищої якості.

