
Зварот Рады маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Украіны 

да міжнароднай навуковай супольнасці  

адносна вайны Расійскай Федэрацыі супраць Украіны 

  

Паважаныя калегі! 

  

У той час, калі нязломная армія Украіны і ўвесь наш народ даюць дастойны адпор 

у няроўным двубоі з адным з наймацнейшых цэнтраў ўлады ў свеце – злачынным 

аўтакратычным расейскім рэжымам, мы штодня атрымліваем цёплыя лісты падтрымкі 

ад нашых калег-навукоўцаў з-за мяжы, за што шчыра ім удзячныя. Паколькі ўсе 

пытаюцца, як яны могуць нам дапамагчы, мы лічым важным акрэсліць нашы 

прыярытэты. 

 

1. Расійская акадэмічная супольнасць у сучасных умовах актыўна садзейнічае 

расійскаму рэжыму не толькі ў нагнятанні новай гонкі ўзбраенняў, а ў глабальным 

прасоўванні афіцыйнай імперскай палітыкі Расіі. Акрамя накладання санкцый супраць 

агрэсара, зараз важна спыніць усе формы навуковага супрацоўніцтва з расійскімі 

навукоўцамі (ад грантавага фінансавання да публікацыі вынікаў даследаванняў у 

міжнародных часопісах). 

 

2. Узброеныя Сілы Украіны цяпер знаходзяцца на пярэднім краі барацьбы не 

толькі за сваю дзяржаву, але і за агульнае дабро ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва. 

Кожны, хто падзяляе нашы каштоўнасці, можа ахвяраваць нашаму войску столькі, колькі 

можа. Пераводы з-за мяжы прымаюцца як на афіцыйны рахунак Міністэрства абароны 

Украіны, так і на рахункі правераных часам аўтарытэтных валанцёрскіх фондаў Украіны. 

NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua) 

How to support Ukraine — Quartz (qz.com)  

3. Сёння культурная спадчына, якая назапашана за тысячагоддзі, знаходзіцца ў 

руках варвараў. Прыручаныя чалавецтвам сілы прыроды і мірны атам могуць зноў 

выйсці з-пад кантролю з-за супрацьпраўных дзеянняў Расіі. Гэта стварае 

беспрэцэдэнтную пагрозу існаванню чалавека. Разбуральны вір вайны, вядома, не 

з'яўляецца стыхіяй людзей навукі, але сёння наша і ваша місія з’яўлецца супольнай і 

важнай, як ніколі раней. Безідэйнай  гнуткасці і прыстасавальніцтву палітыкаў трэба 

супрацьпаставіць уласцівую навукоўцам непахісную веру ў каштоўнасці свабоды і 

гуманізма. Прапагандыскім штампам і фейкам –  халодны крытычны розум, а пакутам і 

разбурэнням – творчую працу і прагрэс. Барацьба нашага народа — гэта барацьба за 

Украіну і Еўропу, за мір і лепшы свет. 

 

Са шчырай верай у нашу агульную перамогу! 

  

Слава Украіне і Vivat Academia!  

 

 

 

 

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
https://qz.com/2133095/how-to-support-ukraine/

