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Шановні колеги,
Цим зверненням я хочу висловити свою найгарячішу і найсильнішу підтримку
обрання професора Комісаренка Сергія Васильовича Президентом Національної академії
наук України. Ця підтримка базується на десятиліттях мого знайомства з винятковими
талантами, здібностями і досягненнями професора Комісаренка.
Вперше я дізнався про професора Сергія Комісаренка як імунолога з його
публікацій, коли проводив власні дослідження. Під час перебування на посаді президента
Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS) я дізнався більше про його
важливу роль як наукового керівника і наставника. Під керівництвом професора С.
Комісаренка Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна став зразковим всесвітньовідомим
науково-дослідним центром. Йому доводилося керувати Інститутом і у важкі роки, та він
продовжував робити важливі внески у розвиток науки, виховувати нові покоління вчених в
галузі молекулярної біохімії, розробляти нові технології біологічно активних речовин.
У наступні роки мої контакти з професором С. Комісаренкмо активізувалися. Це
відбувалося в рамках Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS). Ми обидва
часто зустрічалися на засіданнях Ради FEBS. Пізніше, коли я став генеральним
секретарем FEBS, взаємодія стала ще тісніше. Ви, напевно, знаєте, що в останні роки 20
століття, FEBS проявляла особливий інтерес і докладала значних зусиль з надання
допомоги громадам вчених, що займаються молекулярними дослідженнями в країнах, які
в минулому контролювалися Радянським Союзом. Було розроблено декілька напрямків
діяльності FEBS з метою забезпечення вільного доступу до наукових публікацій та
підтримки обміну як молодими, так і досвідченими вченими, які вже зарекомендували себе
в Європі.
Значний вплив і участь професора С.Комісаренка у всіх цих різноманітних заходах
було загально визнано. Крім того, він постійно і послідовно звертав увагу FEBS на
проблеми біобезпеки та біозахисту. Останнім часом ці теми набувають виняткового
значення.
На закінчення хочу сказати, що професор С. Комісаренко є визначним науковим
діячем з доведеним послужним списком важливих досягнень для науки в цілому і в Україні
зокрема. Він, без сумніву, є гідним кандидатом на роль президента Національної академії
наук України.
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