
На ім’я президента НАН України академіка Б.Є Патона надійшов лист від 

Генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової з вдячністю за сприяння у 

проведенні заходів з відзначення 60-річчя вступу України до ЮНЕСКО 

 

 

Завантажити лист англійською мовою  

 
 

Неофіційний переклад з англійської 

 

Генеральний директор 

 

Академіку Борису Патону 

Президенту Національної 

академії наук України 

Київ 

 

№ DG/7/14/3345 від 12.05.2014 

 

 

Шановний академік Патон, 

 

З великим задоволенням я мала зустріч з Вами під час мого нещодавнього візиту в 

Україну з нагоди 60-ї річниці членства Вашої країни в ЮНЕСКО. Для мене було 

високою честю і приємністю відвідати Національну академію наук України і взяти 

участь в урочистих зборах під Вашим головуванням, які були присвячені 

шестидесятим роковинам партнерства між ЮНЕСКО та Україною. Мені дуже 

сподобалася Ваша обнадійлива доповідь, а також виступи Ваших колег, які були 

сфокусовані на ключових досягненнях у нашому співробітництві за минулий період 

та пропонували нові шляхи для спільної діяльності в майбутні роки. 

 

ЮНЕСКО задоволена довготерміновою та плідною співпрацею з Україною, а наше 

партнерство в деяких стратегічних галузях завжди було безперервне та 

різноманітне. Мені особливо приємно відзначити, що Національна академія наук 

відігравала основну роль у підтриманні та розвитку цього важливого 

співробітництва, особливо в рамках програм ЮНЕСКО, пов’язаних з океанами, 

біосферними заповідниками, інформаційними і комунікаційними технологіями в 

освіті, доступом до наукових знань і документальної спадщини. 

 

Я була вельми вшанована рішенням Національної академії наук нагородити мене 

дипломом і медаллю МААН на знак визнання мого «видатного внеску у міжнародну 

співпрацю в науці». Я вважаю, що ця нагорода є також знаком визнання Україною 

ролі ЮНЕСКО у стимулюванні наукового і інтелектуального співробітництва в 

усьому світі.   

Хоча мій візит до Києва був коротким у часі, я мала можливість провести зустрічі з 

деякими членами Уряду України, представниками наукових і мистецьких кіл. Мені 

було приємно довідатись, що, незважаючи на поточні виклики для України і її 

народу, існує великий інтерес до ЮНЕСКО і підтримка її діяльності. Тому, я не маю 
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жодних сумнівів, що прекрасні звязки, які існують між Україною і ЮНЕСКО, 

будуть і надалі зміцнюватися. Зі свого боку, я не жалітиму сил задля цього. 

 

Із вдячністю та найкращими побажаннями,  

Щиро Ваша, 

 

(Від руки дописано)  Вельмишановано,    

 

             Ірина Бокова 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 


