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1.2. РОЗВИТОК ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ 
У КАНАДІ:

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У сучасному світі позиціонування держав на міжнародній 
арені пов’язано не тільки з показниками політичної, еконо-
мічної та безпекової політики. Важливу роль на початку 
ХХІ  ст. відіграють такі виміри як освіта, культура, наука, 
спорт, мистецтво тощо. Наявність власної національної енци-
клопедії є одним з вагомих показників ствердження держави 
та нації, її самоідентифікації як всередині країни, так і у зов-
нішніх зносинах. Дослідження національних енциклопедій, 
створених у різних країнах світу, дозволяє дізнатися додатко-
ві виміри, що зумовлюють специфіку розвитку цих суспільств, 
їх взаємини з іншими суспільствами, надає можливість кра-
ще зрозуміти сучасний стан та тенденції розвитку інших на-
родів. 

Особливо цікавим є дослідження енциклопедій тих кра-
їн, які сформувалися як суспільства мігрантів, історичні ко-
рені яких походять з інших регіонів світу. Однією з таких 
країн є Канада, країна Кленового листка, країна переселен-
ців із різноманітних куточків Старого та Нового світів. По-
єднання англо- та франко-мовних сегментів в освіті, науці, 
культурі та мовленні; політика мультикультуралізму, яка 
стала візитівкою цієї держави з 1970-х років; пошук власної 
самобутньої ідентичності та відносини з іншими країнами 
формують основу сучасного канадського культурного сере-
довища та відображаються у культурній дипломатії, мета 
якої розкрити світові унікальність Канади. Одним з важли-
вих вимірів цієї культурної дипломатії є проєкт Канадська 
енциклопедія (The Canadian Encyclopedy), якому присвяче-
но цей матеріал. Однак, перш, ніж здійснити огляд цього 
проєкту, варто стисло окреслити суспільно-політичний ви-
мір, в рамках якого виникла та розвивалася Канадська енци-
клопедія.
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З-поміж інших гравців на сучасній міжнародній арені Ка-
нада вважається «середньою» державою (middle power)1, чия 
історія тісно пов’язана з історією Великої Британії з одного 
боку, та Сполученими Штатами Америки — іншого. Офіційна 
дата народження Канади — 01 липня 1867 р., коли набрав чин-
ності Конституційний Акт, відповідно до якого з окремих ко-
лоній Канада, Нью-Брансвік та Нова Шотландія була утворена 
федерація з правами домініону та назвою Канада. Спочатку 
Канада отримала повноваження самостійно формувати вну-
трішню політику, у той час як зовнішні відносини ще довгий 
час залишалася під контролем Лондона. Навіть з утворенням у 
1909  р. Департаменту закордонних справ канадська участь у 
міжнародних справах на початку ХХ ст. ще довгий час перебу-
вала у фарватері британської зовнішньої політики. По завер-
шенню Другої світової війни Канада поступово перейшла під 
вплив іншої країни — США, що було обумовлено необхідністю 
координувати безпекову політику, а також зумовлювалося тіс-
ними економічними, торгівельними, політичними та іншими 
зв’язками. Тому у Канаді наприкінці ХХ  ст. поширеною була 
думка про те, що Канада увійшла у ХХ ст. британською коло-
нією, а покидає його як американська, як наприклад це зазна-
чалося у відомому канадському виданні Toronto Star (квітень 
1999 р.)2.

Спільні сторінки історичного минулого, мова, релігія тощо 
істотно впливали на культурну взаємодію між означеними краї-
нами. Прагнення відстояти власну ідентичність та продемон-
струвати окремішність від метрополії та найближчого сусіда 
стали характерною ознакою розвитку Канади упродовж її більш 
ніж 150-річної історії. Специфікою історичних трансформацій 
Канади можна назвати те, що ця країна довгий час розвивалася 
у своєрідній «тіні» своїх найближчих союзників: спочатку — Ве-
ликої Британії, а з початку ХХ ст.  — США.

1 Калитчак Р. Г., Антохів–Сколоздра О. М. Теоретичні аспекти позиціювання Канади на 
міжнародній арені // Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 101. С. 519–523. URL: http://nbuv.gov.
ua/UJRN/gileya_2015_101_139 (дата звернення: 26.09.2021).

2  From Colony to Colony // The Toronto Star. 1999. April 4. Sect.F.
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Якщо відносини між Великою Британією та Канадою розви-
валися у контексті поступового відокремлення та збільшення 
суверенітету останньої, то у відносинах із США навпаки: поміт-
ною була інтенсифікація різноманітних зв’язків у багатьох сфе-
рах та зростання домінування інтересів США у певних питан-
нях внутрішньо-економічного розвитку Канади. Тож у 
канадському суспільстві та політикумі упродовж усього ХХ ст. 
можна помітити співіснування двох протилежних імпульсів: ба-
жання та, водночас, побоювання тісних економічних та інших 
зв’язків зі Сполученими Штатами, що розглядалося як можли-
вість призвести до американського панування і навіть анексії3. 
Ці дискусії у канадському суспільстві особливо активізувалися 
наприкінці ХХ ст. у зв’язку з переговорами та підписанням угод 
про вільну торгівлю з США, та, згодом, із США та Мексикою. 
Однак, варто зазначити, що дискусії розвивалися не тільки у 
сфері економіки, торгівлі та працевлаштування. 

Одним з викликів, з яким зіштовхнулася країна Кленового 
листка — це відстоювання власної самобутності та постійна бо-
ротьба із культурними впливом з боку США. Перші прояви та-
кого впливу стали помітними ще на початку ХХ ст. через актив-
не проникнення американських приватних радіостанцій до 
канадського ефіру у 1920-х роках. Саме 1920-ті  — 1930-ті рр. 
вважають часом початку тісних взаємовідносин Канади та США 
у сфері культури та постання проблеми захисту канадського 
культурного простору, на що канадський уряд був вимушений 
відреагувати запровадженням заходів задля регулювання систе-
ми мовлення та встановлення контролю над проникненням 
США у цю сферу.

Вплив американської популярної культури у Канаді ставав 
відчутним, у першу чергу, через радіо, кіно та видавничу сферу. 
Зростання присутності США у культурному полі Канади спро-
вокувало тривалі дебати про канадську ідентичність, через те, 
що наявною ставала американізація масової культури, що роз-

3 Бессонова М.М. Проблема американського впливу на канадський культурний простір: 
досвід подолання в умовах глобалізації // Scriptorium nostrum 2016. № 3 (6). С. 233-234. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2016_3_13 (дата звернення: 23.09.2021).
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почалася з радіопрограм, продовжилася розповсюдженням аме-
риканського кінематографу та американськими друкованими 
виданнями. Так, в описі історії Канадської телерадіомовної кор-
порації (Canadian Broadcasting Corporation  — СВС) розповіда-
ється, що американські радіостанції були більш популярні серед 
канадських споживачів4, тож аби запобігти використанню аме-
риканцями канадських радіохвиль у 1923 р. була прийнята по-
правка до Закону про радіо та телеграф 1905  р., яка надавала 
право на отримання ліцензій на мовлення у Канаді тільки бри-
танським підданим5. Можна навести багато інших прикладів, 
які ілюструватимуть той факт, що важливими вимірами дер-
жавної політики, започаткованими ще з 1920-х років, стали під-
тримка та захист канадського культурного суверенітету. 

Енциклопедистика стала одним з тих вимірів, який мав про-
ілюструвати особливість Канади та її відмінність від інших кра-
їн. Перші енциклопедії, присвячені Канаді, були опубліковані на 
основі реферативних матеріалів. Так, самим першим кана-
дознавчим енциклопедичним виданням була «Канада: енцикло-
педія країни» (Canada, an encyclopaedia of the country) у шести 
томах, опублікованих упродовж 1898–1900 рр. Головним редак-
тором був Джон Кастел Гопкінс, журналіст та енциклопедист6. 
Це видання було побудовано за тематичним принципом і мате-
ріал був зібраний за такими темами: відкриття та дослідження 
Канади; основні історичні події; французи та англійці; війни 
між Великою Британією та США; індіанці; торгівля і тарифи; 
банки і банківська справа; топоніми Канади; компанія Гудзоно-
вої затоки; історія залізниць та транспортна інфраструктура; іс-
торія релігій та церков у Канаді; повстання 1837 р. і конститу-
ційний розвиток; провінційні освітні системи; шахти та корисні 

4  Our History // URL: http://www.cbc.radio-canada.ca/en/explore/our-history/ (дата звернен-
ня: 16.10.2020).

5 Бессонова М.М. Політика підтримки власного культурного продукту: канадський кон-
тент та досвід для України / М.М. Бессонова // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. 
Випуск ХХХІ. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. С.300.

6 Evans D. John Castell Hopkins. URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/
john-castell-hopkins (дата звернення: 19.08.2021)
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копалини; університети та системи вищої освіти; мистецтво, 
музика та скульптура; міліція та військова історія з 1837  р.; 
аграрні ресурси та розвиток; література та публіцистика; голов-
ні міста Канади; фінансова історія, кредитні компанії та страху-
вання; природознавство; розвиток промисловості, лісів і ри-
бальства тощо7.

Наступною спробою була «Енциклопедія Канади» (The 
Encyclopedia of Canada), яка вийшла друком у британському 
видавництві Макміллан (Macmillan). Її шість томів редагував 
Вільям Стюарт Уоллес, відомий канадський історик, бібліоте-
кар, редактор та викладач. Уоллес був головним редактором і 
написав більшість статей для цієї енциклопедії8. Тогочасних 
бібліотекарів можна порівняти із сучасними «пошуковими» 
машинами, тож їхні довідкові роботи мали неоціненну важли-
вість для канадських досліджень. «Енциклопедія Канади» була 
упорядкована вже за алфавітним принципом, і включала чис-
ленні біографії та описи місць. Вона вийшла друком упродовж 
1935–1937 рр., а у 1949 р. вийшов додатковий том про Ньюфа-
ундленд, складений Робертом Блекберном, відомим у Канаді 
бібліотекарем. Додатковий том був присвячений тому, що у 
1949 р. Ньюфаундленд увійшов як провінція до складу канад-
ської федерації. Крім детального опису географії та історії цьо-
го регіону, були запропоновані ґрунтовні статті присвячені 
економічному, політичному, культурному, освітньому та релі-
гійному життю нової провінції9.

«Енциклопедія Канади» згодом була продана американсько-
му видавництву (Grolier Society), яке спеціалізувалося на енци-

7 Hopkins J. Castell. Canada, an encyclopaedia of the country. Toronto Linscott. 1898-1900. URL: 
https://www.worldcat.org/title/canada-an-encyclopaedia-of-the-country-the-canadian-dominion-
considered-in-its-historic-relations-its-natural-resources-its-material-progress-and-its-national-
development/oclc/1041453923 (дата звернення: 13.09.2021).

8  Blackburn R.H. William Stewart Wallace // The Canadian Encyclopedia, 22 December 2015, 
Historica Canada. URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/william-stewart-
wallace. (дата звернення: 17.09.2021)..

9  Kerr D.G.G. The Encyclopedia of Canada: Newfoundland Supplement  ed. by Robert H. 
Blackburn (review) // The Canadian Historical Review, University of Toronto Press, Volume 32, 
Number 3, September 1951, pp. 279-280. URL: https://muse.jhu.edu/article/623594/pdf (дата звер-
нення: 21.08.2021)
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клопедичних публікаціях. Саме статті «Енциклопедія Канади», 
побудовані на довідниковій роботі, якою опікувався вже згаду-
ваний Вільям Стюарт Уоллес, були покладені в основу наступно-
го видання  — «Енциклопедія Канадіана» (Encyclopedia 
Canadiana)10. Нове десятитомне зібрання, що вийшло друком у 
1957-1958 рр. під редакцією освітянина, директора Статистич-
ного бюро Канади, енциклопедиста Джона Еверетта Роббінса, 
належало до особливої групи країнознавчих енциклопедій, сфо-
кусованих на описі континентів і країн. «Енциклопедія Канадіа-
на» знайомила своїх читачів із природою, населенням, народним 
господарством, охороною здоров’я, культурою Канади тощо. 
Крім означених багатотомних видінь, публікувалися і довідни-
кові збірники та тематичні видання. «Енциклопедія Канадіана» 
була перевидана у 1975 р.

1960-ті роки були часом становлення ідей мультикультура-
лізму у Канаді, що згодом стало основним підґрунтям для побу-
дови політики у сфері культури, освіти, мовлення тощо. Спочат-
ку питання полягало у необхідності зрівняти англійську та 
французьку мову, що було своєрідною реакцією на зростання 
квебецького сепаратизму та «Тихої революції». Так у 1963 р. була 
утворена Королівська комісія з двомовності і бікультуралізму, 
яка мала дослідити стан двомовності та бікультуралізму у Кана-
ді та запропонувати рекомендації щодо рівноправного партнер-
ства обох націй-засновників Канади з урахуванням внеску ін-
ших етнічних груп у культурне збагачення країни. У 1964  р. 
канадський сенатор українського походження Павло Юзик ви-
ступив із доповіддю «Канада  — багатонаціональна країна»11, в 
якій був запропонований підхід розбудови подальшого розвит-
ку Канади на засадах не бікультуралізма, а саме мультикульту-
ралізма. Тож, суспільно-політичний розвиток цієї країни у 
1960-х роках мав низку внутрішніх викликів.

10  Marsh  J.H. A History of The Canadian Encyclopedia (2005) // James H. Marsh site, 19 
July, 2011. URL: https://web.archive.org/web/20101224225809/http://www.jameshmarsh.com/
encyclopedia.pdf (дата звернення: 23.08.2021)

11 Senator Paul Yuzyk. In the footsteps of nationbuilders. // Honorable Senator Paul Yuzyk 
website. 2021. URL: https://yuzyk.com/ (дата звернення: 23.08.2021)
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Водночас, суттєвими були і зовнішні виклики, які також 
вплинули на появу нових підходів у сфері культури, що і відобра-
зилося на канадській енциклопедистиці. З кінця 1960-х, з прихо-
дом до влади нового прем’єр-міністра П’єра Еліота Трюдо, якого 
вважають батьком сучасної Канади, активізувалися процеси, 
спрямовані на підтримку канадського культурного продукту. 
Особливо активними були процеси у сфері культури та мовлення, 
спричинені прагненням зменшити вплив американської масової 
культури, які сприймалися як небезпека та загроза для Канади. 
Так, заповнення канадського інформаційного простору амери-
канською продукцією мало під собою пряме економічне підґрунтя 
(вигіднішою була купівля прав на трансляцію вже готового аме-
риканського телевізійного продукту, ніж створення власного), 
наслідком це мало те, що більшість канадців віддавала перевагу 
американським шоу, аніж власне канадській телепродукції. Так, 
дві найбільш популярні канадські програми зайняли у рейтингу 
лише 17-е та 18-е місця12. Власники та представники приватних 
канадських телеканалів аргументували тим, що власне виробни-
цтво подібних шоу у Канаді коштувало значно дорожче і що вони 
істотно залежать від американських шоу, якими вони наповнюва-
ли ефір13. У сфері радіомовлення була схожі обставини, коли 
не-канадські мовники заповнювали канадський ефір. Так, напри-
кінці 1960-х найбільша англомовна станція у Монреалі була влас-
ністю Великої Британії, а найбільша франкомовна радіостанція у 
місті Квебек належала американській організації14. Наслідком та-
кого напливу іноземної, передусім американської продукції стала 
ситуація, яку яскраво охарактеризував канадський телекритик 
Блейк Кірбі у середині 1970-х років, який відзначав, що як резуль-

12 Popularity of U.S. TV Fare Nettles Canada Nationalists // Sarasota Herald Tribune. 1 December, 
1975. P. 30. URL: http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19751201&id=gAEkAAAAI
BAJ&sjid=KmcEAAAAIBAJ&pg=5042,316500 (дата звернення: 21.09.2021)

13 Бессонова М.М. Проблема американського впливу на канадський культурний простір: 
досвід подолання в умовах глобалізації // Scriptorium nostrum. 2016. №  3 (6). С.  235. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2016_3_13 (дата звернення: 23.09.2021)

14 Pierre Juneau, former CRTC and CBC chief, dies : As CRTC’s first chair, Juneau was passion-
ate champion of Canadian content // CBC.ca. 21 February, 2012. URL: http://www.cbc.ca/news/
arts/story/2012/02/21/pierre-juneau-obit.html (дата звернення: 01.10.2021)
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тат читання американських книг та журналів, перегляду амери-
канських фільмів та своєрідного «оніміння» від американських 
шоу — канадці знаходяться у небезпеці перетворитися на «амери-
канців другого гатунку»15.

Одним з вимірів політики по збереженню канадської само-
бутності, культури та культурного суверенітету стало впрова-
дження політики підтримки «канадського контенту». Спочатку 
були запроваджені квоти на кількість канадського культурного 
продукту. А згодом, у 1971 р. була створена та почала реалізову-
ватися нова система правил «канадського контенту», яка місти-
ла не тільки кількісні, а й якісні параметри вимірювання націо-
нального культурного продукту. Ці правила відомі тепер як 
система MAPL (абревіатура якої нагадує англійське слово 
maple — “клен”, а кленовий лист є символом Канади). В рамках 
системи MAPL оцінюється наявність канадського походження 
музики (M — music), її виконавців (A — artist), місця виступів 
(P — performance) та лірики (L — lyrics). Згідно цієї системи з 
1971 р. нормою в ефірі було 25 % музики канадського походжен-
ня, у 1980-х роках відсоток збільшився до 30 %16.

Вважається, що з 1971 р. мультикультуризм став офіційною 
ідеологією канадської політики, що проводилася під гаслом 
«Одна нація, дві мови, багато народів та культур». Можна 
виокремити два головних напрями нової політики, започаткова-
ної у той період. Перший — спрямований на забезпечення наці-
ональної єдності всередині держави. Державна політика у цьому 
вимірі полягала насамперед у створенні рівних умов для збере-
ження та розвитку різних мов та культур в рамках політики 
мультикультуралізму. Другий напрям був зорієнтований на за-
хист канадського культурного суверенітету у контексті вимуше-
ного спротиву американській масовій культурі. 

15 Popularity of U.S. TV Fare Nettles Canada Nationalists // Sarasota Herald Tribune. 1  De-
cember, 1975. P.  30. URL: http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19751201&id=-
gAEkAAAAIBAJ&sjid=KmcEAAAAIBAJ&pg=5042,316500 (дата звернення: 21.09.2021)

16 Бессонова М.М. Політика підтримки власного культурного продукту: канадський кон-
тент та досвід для України // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. Випуск ХХХІ. Запо-
ріжжя: ЗНУ, 2011. С. 301.
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Саме на такому суспільно-політичному фоні зародилася 
ідея створення нової канадського енциклопедичного збірника. 
Відсутність власної національної енциклопедії після видання 
1957–1958 рр., її вже застарілий матеріал, який по суті ґрунту-
вався на матеріалах «Енциклопедії Канади» 1930-х  років під-
штовхнули до необхідності створення нової енциклопедії. Її го-
ловним ініціатором вважається Мел Гертіг, видавець з 
Едмонтона, прихильник канадського націоналізму, який у своїх 
мемуарах відзначив, що вперше у нього виникла ідея нової ка-
надської енциклопедії, коли він відчув брак канадських довідни-
кових видань, працюючи якось в одній із шкільних бібліотек17. 
Перші спроби знайти фінансування та виконавців цієї амбітної 
ідеї були здійснені у 1975–1976 рр., однак реалізувати ідею енци-
клопедії обсягом інформації на 3 мільйони слів за умови одно-
часного випуску англо- та франкомовного томів — не вдалося. 
Повторна спроба була більш вдалою. У 1978 р. Мел Гертіг звер-
нувся до уряду Альберти з ідеєю підтримати підготовку та пу-
блікацію нової енциклопедії як «подарунок Канаді», присвяче-
ний 75-річчю утворення цієї провінції та її входження до складу 
федерації. Фінансування було надано, і після підбору редактор-
ського складу робота розпочалася. Головним редактором цього 
багатотомного видання став Джеймс Харлі Марш, який очолю-
вав редакційну колегію Канадської енциклопедії (The Canadian 
Encyclopedia) з 1980 по 2013  рр. За роботу над цим виданням 
Дж.Х. Марш був названий «канадцем, який змінив світ»18.

У своїх спогадах Дж.Х. Марш розкриває подробиці організації 
роботи над Канадською енциклопедією, акцентує увагу на тому, що 
було складно набрати відповідний штат редакторів, вивчити досвід 
створення енциклопедій у Великій Британії та США, врахувати по-
зитивний досвід попередніх енциклопедичних видань, присвяче-

17 Marsh  J.H. A History of The Canadian Encyclopedia (2005) // James H. Marsh site, 19 
July, 2011. URL: https://web.archive.org/web/20101224225809/http://www.jameshmarsh.com/
encyclopedia.pdf (дата звернення: 23.08.2021)

18 Two Canadians who changed the world. // The Globe and Mail, 28 March, 2013 URL: https://
web.archive.org/web/20170211160455/http://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/two-
canadians-who-changed-the-world/article10517362/ (дата звернення: 29.08.2021)
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них Канаді. Так, головний редактор звертав увагу на те, що у попе-
редніх енциклопедіях зовсім не розкривалася урбаністична, жіноча, 
наукова чи політична проблематика19. Крім того, у попередніх ви-
даннях мало уваги приділялося різним етнічним групам, що тепер 
не відповідало політиці мультикультуралізму.

Результатом наполегливої роботи, про яку його головні тво-
рці писали як про «найбільший видавничий проєкт в історії Ка-
нади», стала підготовка та видання трьох окремих томів, які 
вийшли друком у 1985  р. Він містив близько трьох мільйонів 
слів, авторами яких стали понад 2 500 дописувачів, і включав по-
над 9 000 статей. Перший тираж складався з 154 000 примірни-
ків, які були розпродані за півроку, тож згодом довелося збіль-
шити до 463 500 примірників, щоб задовольнити попит. Друге 
видання вийшло у 1988 р., воно включало 500 000 нових слів. У 
1990 р. була опублікована п’ятитомна «Молодіжна енциклопедія 
Канади» (The Junior Encyclopedia of Canada), а у 2003 р. Канад-
ська енциклопедія включила зміст Енциклопедії музики в Кана-
ді, яка включала близько 3000 статей та 500 ілюстрацій20. Серед 
матеріалів сучасних випусків з’явилося багато статей, присвяче-
них всім етнічним спільнотам, які робили та продовжують ро-
бити свій внесок у розвиток цієї країни.

Із еволюцією засобів масової комунікації та мережі Інтернет 
це видання було опубліковане у цифрових форматах. Так, у 
1995 р. вийшла перша цифрова версія Канадської енциклопедії 
на CD-ROM. Слід згадати, в одній з доповідей, де робився огляд 
урядової зовнішньої політики «Канада у світі» (1995  р.) було 
анонсовано просування канадських цінностей і культури на 
міжнародному рівні як один з центральних елементів канадської 
зовнішньої політики21. Своєрідним втіленням цієї політики став 

19 Marsh  J.H. A History of The Canadian Encyclopedia (2005) // James H. Marsh site, 19 
July, 2011. URL: https://web.archive.org/web/20101224225809/http://www.jameshmarsh.com/
encyclopedia.pdf (дата звернення: 23.08.2021)

20 The story of the Canadian Encyclopedia// The Canadian Encyclopedia site. URL: https://www.
thecanadianencyclopedia.ca/en/about (дата звернення: 19.09.2021)

21 Canada in the World. A Review and Analysis of the Government’s Foreign Policy Statements 
(February 1995) // http://www.ccic.ca/_files/en/archives/fp_1995_canada_in_the_world_analysis_
fp_statement.pdf 
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офіційний сайт Канадської енциклопедії, відкритий з 2001  р., 
безкоштовний доступ до якого має будь-хто, підключений до Ін-
тернету. Цей сайт відвідують понад одинадцять мільйонів чита-
чів щорічно, які у сукупності здійснюють понад 25 мільйонів 
переглядів сторінок22. Новими елементами енциклопедії стали 
понад 30 000 мультимедійних елементів, включаючи зображен-
ня, карти, ігри, аудіо та відео, що є затребуваним серед сучасної 
аудиторії користувачів. Зараз, Канадська енциклопедія є безко-
штовним двомовним онлайн-ресурсом, який вважається єди-
ною створеною національною енциклопедією у світі. Електро-
нним варіантом опікується Historica Canada, найбільша 
незалежна організація, що займається підвищенням обізнаності 
про історію Канади та громадянство23.

Таким чином, канадська енциклопедистика є своєрідним 
віддзеркаленням розвитку самої Канади, її двомовної специфіки 
та мультикультурної сутності. Її сучасні видання є потужним 
джерелом інформування світової громадськості про специфіку 
Канади, а використання сучасних цифрових технологій забезпе-
чує просування, збереження та розвитку унікальної канадської 
культури як в самій країні, так і за кордоном, що є важливим 
підґрунтям для збереження культурного суверенітету Канади.

22 The story of the Canadian Encyclopedia// The Canadian Encyclopedia site. URL: https://
www.thecanadianencyclopedia.ca/en/about (дата звернення: 19.09.2021)

23 The Canadian Encyclopedia // Historica Canada. URL: https://www.historicacanada.ca/
thecanadianencyclopedia (дата звернення: 12.09.2021)
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