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Візит Й. В. Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської 

Республіки Іран в Україні Мохаммада Бехешті-Монфареда 

 

23 листопада 2016 р. відбувся візит іранської делегації у складі Й. В. 

Надзвичайного і Повноважного Посла Ісламської Республіки Іран в Україні 

Мохаммада Бехешті-Монфареда, Радника Посла Есрафіла Амірі, співробітників 

відділу культури Посольства ІРІ в Україні пані Гударзі та пані Ранджбар, 

перекладача В. Храновського до Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського  (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). 

Під час зустрічі з керівництвом та співробітниками НБУВ: генеральним 

директором НБУВ В. Попиком, заввідділу міжнародної інформації та 

зарубіжних зв’язків НБУВ Т. Арсеєнко, старшим науковим співробітником 

Л. Дем’янюк, завсектору бібліотечно-інформаційних ресурсів іноземними 

мовами Л. Філімончук, обговорювалися питання розширення та перспективи 

подальшої співпраці між НБУВ та Посольством ІРІ. Зокрема обговорено такі 

питання: 

– розвиток українсько-іранських відносин, інтенсифікація культурного 

співробітництва, спільні проекти в галузі наукових досліджень; 

– подальший розвиток співпраці між Національною бібліотекою України 

ім. В. І. Вернадського та Національною бібліотекою і архівом Ісламської 

Республіки Іран; 

– створення спільної електронної бібліотечної мережі (між НБУВ та 

Бібліотекою Посольства ІРІ в Україні); 

– планування організації та проведення наукових та бібліотечно- 

інформаційних заходів (семінарів, конференцій, круглих столів, книжкових 

виставок); 

– організація візиту генерального директора НБУВ В. Попика до 

Ісламської Республіки Іран, зокрема до Національної бібліотеки і архіву 

Ісламської Республіки Іран, Спеціалізованої бібліотеки Міністерства 

закордонних справ Ірану, Міжнародної книжкової виставки. Обговорювалося 

питання стосовно візиту голови Національної бібліотеки і архіву Ісламської 

Республіки Іран до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

Сторони обмінялися запевненнями у взаємоповазі та бажанням розвитку 

подальшої співпраці між НБУВ та Посольством ІРІ в Україні. Під час зустрічі 

Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні 

Мохаммад Бехешті-Монфаред передав у дар Бібліотеці ІРІ 60 примірників 

видань з різних галузей знання, зокрема з історії Ірану, політології, філософії, 

суспільних наук, релігії тощо. Посольство ІРІ в Україні як і в попередні роки 

продовжить системну роботу з розбудови Бібліотеки ІРІ в НБУВ та сприятиме 

інтенсифікації українсько-іранських культурних і наукових зв’язків. 
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