
Вельмишановнi колеги, дорогi друзi!
Щороку 1о листопада cBiToBa сшiлънота вiдзначае заснований
IOHECKO Всесвiтнiй денъ нарtи в iм'я миру та розвитку.
Сьогоднi, в годину кривавоi вiйни з росiйським загарбником i
вiдстотовання Украiною cBoei незалежности, для нас це свято набувае
особливого значення, а мета його проведення ста€ як нiколи
вагомою i зрозучriлоло - наука мае бри HocieM миру i розвитку.
Зазвичай це свято - чудова нагода нагадати людству про важливiстъ

.r-

ролl на)rки та неоOхlднlстъ широкого розпоширення наукового
знання i змiцнення мiжнародноi Hayкoвoi спiвпрацi. Остання
сьогоднi е надзвичайно важливою для нас, оскiлъки вона стала
вагомим складником мiжнародноi вiдсiчi агресору, засудження його
загарбницькоi полiтики. Пiсля 24 лIотого наша академiя отримала
coTHi листiв вiд найпрестижнiших мiжнародних органiзацiй,
нацiональних академiй наук, наукових товариств i утлiверситетiв зi
щирими словами пiдтримки украiнських науковцiв i рiшуrим
засудженням агресii росiйськоi федерацii проти Украiни. Але нашi
зарубiжнi колеги не обмежились лише словами пiдтримки. Вони
прихистили у cBoix установах coTHi наукових працiвникiв НАН
Украiни та започаткували програми гriдтримки для тих науковцiв,
якi продовж}тоть rrрацювати в YKpaiHi. Виробники новiтнього
наукового обладнання вже гtовiдомилипро свое рiшення безогrлатно
передати нашiй академii таке обладнання на с)лuу понад 4 мiлъйони
доларiв. Нацiональна академiя на}к Украiни глибоко вдячна BciM,
хто дол)л{ився до будь-яких форм пiдтримки наших на}rковцiв. Це е
IIравдивим прикладом сднання HayKoвoi спiльноти з метою
досягнення миру в YKpaiHi.
У Bci часи наука - це основа цивiлiзацiйного гIостутIу. I саме вона
здатна розв'язати Bci проблеми, якi ставить гIеред свiтоволо науковою
спiльнотою cyracHicTb, та Bci глобальнi проблеми, якi загрожуIоть

-людському 0уттю.
Вiтаю ycix, хто присвятив свое життя науковiй та дослiдницькiй
дiяльностi, i бажаю мiцного здоров'я, нових творчих злетiв i радостi
наукових вlдкриттlв.
А ще хочу вiд iмени всього на}.кового загалу низъко вклонитися i
подякувати героiчним Збройним Силам Украlни, якi боронять нашу
рiдну землю i нашi життя i, зокрема дар},ють нам можливiсть

З глибокою гIовагою Анатсlлiй Загороднiй

вiдзначати Всесвiтнiй день науки в iM'


