
Президія НАН України заслухала та обговорила доповідь академіка-
секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН 
України, директора Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України академіка НАН України М. Жулинського про участь установ 
НАН України у виконанні державних ювілейних заходів з підготовки та 
відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. У доповіді та 
виступах академіка НАН України Б. Патона, директора Інституту історії 
України НАН України академіка НАН України В. Смолія відзначалося, що 
200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка – це найбільше в цьому році 
ювілейне свято. Адже Т. Г. Шевченко не лише поет і художник, знаний 
кожному громадянину нашої країни. Він – національна гордість, символ 
мужнього борця за Україну, за її незалежність і за злагоду в суспільстві. 

Величезне значення цього митця засвідчує й увага керівництва нашої 
держави до його ювілею, кілька указів Президента України, планів 
ювілейних заходів і зокрема – заключний, підписаний В. Януковичем і                   
В. Путіним 17 грудня 2013 р. НАН України як головна наукова інституція 
країни є і виконавцем, і співвиконавцем більшості цих державних (загалом – 
26) ювілейних заходів. Адже без фахової участі і допомоги вчених-
шевченкознавців просто не може бути якісно реалізоване жодне з цих 
завдань. Тому НАН України має не просто брати участь у них, а й відігравати 
чільну роль, зробити все можливе, щоб усі ці заходи були реалізовані 
успішно і у визначені терміни. 

Крім того, треба з повною відповідальністю поставитись до ювілейних 
заходів, де Академія наук є співвиконавцем. Дуже потрібна компетентна 
допомога НАН України і Міністерству культури України, яке відповідає 
майже за всі заходи, і Держтелерадіо України, що друкує всю шевченкіану, і 
Черкаській облдержадміністрації. А в Російській Федерації – науковим й 
громадським організаціям Москви і Санкт-Петербурга. Саме на ці останні 
додаткові заходи й скеровує роботу План спільних ювілейних заходів за 
участі Росії й України, про високий ранг якого свідчать підписи президентів 
обох країн. 

Було прийнято проект постанови з цього питання (Прес-реліз за 
підсумками засідання президії НАН України 29 січня 2014 р. // 
Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 

 


