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Вітаємо колег з почесними відзнаками 

6 грудня 2018 р. Відділення історії, філософії та права НАН України 

скликало свій актив на загальні збори, присвячені 100-річчю від часу 

заснування Національної академії наук України. Участь у зборах взяла 

велика група науковців Національної бібліотеки України імені В. І. 

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

Гостей привітали з ювілеєм академік-секретар Відділення історії, 

філософії та права НАН України, академік НАНУ В. Смолій і віце-президент 

НАН України академік С. Пирожков.  

Цікавий екскурс в історію заснування Української академії наук – 

проекту 1918 р. зробив у своїй доповіді доктор історичних наук, провідний 

науковий співробітник Інституту історії України НАНУ О. Ясь. Перспективи 

вдосконалення правового статусу Національної академії наук окреслив 

директор Інституту держави і права імені В. І. Корецького НАН України  

академік Ю. Шемшученко. Актуальну роль академічної філософії як «нового 

просвітництва» для діалогічної цивілізації розкрив директор Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, член-кореспондент НАНУ 

А. Єрмоленко. А про стан і перспективи вітчизняної науки у дзеркалі 

соціологічних досліджень розповіла завідувач відділу Інституту соціології 

НАНУ, доктор  соціологічних наук Т. Петрушина. 

Генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, член-кореспондент НАНУ Л. Дубровіна презентувала 

учасникам зборів чудове чотиритомне видання, яке щойно побачило світ: 

«Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і 

здобутки». Вона підкреслила, що робота творчого колективу бібліотеки імені 

В. І. Вернадського, який очолював академік НАН України О. Онищенко, 

готувалась саме до 100-літнього ювілею Національної Академії наук. Нині це 

найбільш повний літопис здобутків академії за її вікову історію. 

В. Смолій вручив великій групі науковців ювілейні відзнаки на честь 

100-річчя Національної академії наук України. Серед відзначених – і наші 

колеги, працівники Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського. Пам’ятними медалями на честь 100-ліття НАН України 

нагороджено генерального директора НБУВ Л. Дубровіну, заступників 

генерального директора Л. Муху і В. Горового, директора Інституту 

архівознавства Л. Яременко. Відзнакою й медаллю «За професійні здобутки» 

– директора Інституту інформаційних технологій К. Лобузіну, відзнакою й 

медаллю «За наукові досягнення» – директора Інституту книгознавства 

Г. Ковальчук. 

Щиро вітаємо колег з нагородами! 
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