Колективу Національної Академії наук України
та Президенту НАН України академіку

ПАТОНУ
Борису Євгеновичу

Високоповажаний Борисе Євгеновичу, вельмишановні колеги!
Наукове товариство імені Шевченка щиросердечно вітає Національну
академію наук України та її видатного керманича, академіка Бориса Патона, із
славними столітніми Ювілеями.
Створення Української академії наук, як і заснування перед цим Наукового
товариства імені Шевченка (НТШ), стало важливим етапом у становленні
модерної державної української нації. Ми глибоко усвідомлюємо надзвичайно
важливу роль, яку відіграли наші дві інституції в історії української науки та
культури: НТШ як громадська організація із 145-річною історією, з них понад
125 років у статусі наукової організації, і, власне, Академія наук, яка постала в
період активної боротьби за українську державність. Досвід, набутий при
творенні і функціонуванні НТШ, був використаний при творенні Української
академії наук, а серед перших дванадцяти академіків УАН четверо були дійсними
членами НТШ, серед них Агатангел Кримський і Степан Смаль-Стоцький. У
1920-их роках академіками ВУАН обирають дійсних членів НТШ Михайла
Грушевського, Івана Горбачевського, Степана Рудницького, Станіслава Дністрянського, Кирила Студинського, Філарета Колессу, Михайла Возняка, Василя
Щурата. Усвідомлюючи себе членами одної української наукової спільноти, у
розділеній кордонами чужих держав Україні не припиняли спілкування науковців
НТШ та ВУАН, зокрема, певний час у наукових виданнях НТШ виходили
статті вчених з Наддніпрянщини, серед них таких світочів світової науки як
академіки Микола Крилов, Михайло Кравчук та Микола Боголюбов. Саме це
стало приводом для знищення сталінським режимом Михайла Кравчука
Тому не випадково, що відновлення діяльності НТШ в Україні в 1989 році,
після його ліквідації тоталітарним режимом у 1940 р., відбулося за ініціативою
академіків АН України Романа Кучера, Ярослава Підстригача, Володимира
Панасюка, члена-кореспондента АН України Олега Романіва та інших
представників інтелігенції України, і символічно, що Роман Кучер був сином
довоєнного дійсного члена НТШ Володимира Кучера.
Співпраця НАН України та Наукового товариства імені Шевченка після
відновлення його діяльності в Україні принесла суспільству немало вагомих
результатів. Вона набирає особливої актуальності в час гострої потреби
консолідації українського суспільства, української спільноти усього світу задля
протидії зовнішнім загрозам і прямій агресії та задля протидії загрозі
деінтелектуалізації суспільства.
Бажаємо Національній академії наук України в рік її славетного ювілею
багатьох яскравих наукових здобутків задля зростання потуги української
Держави, освітнього, інтелектуального рівня її громадян та їх добробуту, а її
керманичу, академіку Борису Євгеновичу Патону, доброго здоров’я та активного
наукового довголіття.
Голова НТШ в Україні,
дійсний член НТШ та академік НАН України
Роман Кушнір
Прийнято Загальними зборами НТШ 1 грудня 2018 р. у Львові.

