
5 та 6 жовтня 2011 року в Києві відбулася V Сесія Ради з 
книговидання при Міжнародній асоціації академій наук 

(МААН). 
  
   

5 та 6 жовтня 2011 року в Києві у Великому Конференц-залі НАН України 

відбулася V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій 

наук (МААН). У програму Сесії входили: засідання Ради з книговидання при 

МААН, Міжнародна наукова конференція "Історико-культурна взаємодія на 

просторі СНД в контексті розвитку книговидання, книгообміну і науки про 

книгу", перший Міжнародний конкурс на здобуття Премії ім. Д.С. Ліхачова 

Міжнародної асоціації академій наук за кращі наукові роботи, якими 

зроблено значний внесок у національну культуру, науку про книгу, вивчення 

історії, теорії та сучасних проблем книжкової культури і Міжнародний 

конкурс на кращий науково-видавничий проект 2011 року – "Научная книга". 

Сесія проходила за фінансової підтримки Міждержавного фонду 

гуманітарної співпраці країн – учасниць СНД. 

У рамках Сесії було розгорнуто міжнародну книжкову виставку "Наука – 

освіті", на якій була представлена видавнича продукція академій наук і 

організацій – членів МААН: НАН Бєларусі, НАН Казахстану, НАН Молдови, 

АН Республіки Таджикистан, НАН України, РАН, а також Міждержавний 

фонд гуманітарної співпраці країн – учасниць СНД, Об’єднаний інститут 

ядерних досліджень (Росія), Російський фонд фундаментальних досліджень. 

Також завдяки представнику РАН у Болгарії, О. Павловській, був 

представлений Софійський Університет бібліотекознавства та інформаційних 

технологій (Болгарія). 

Відповідно до рішення Сесії, представлені на виставці "Наука – освіті" книги 

передано в дарунок Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. 

З привітаннями до учасників Сесії звернулись: президент МААН, президент 

НАН України академік НАН України Б.Є. Патон, президент РАН академік 

РАН Ю.С. Осипов, заступник директора Департаменту гуманітарного 

співробітництва, загальнополітичних та соціальних проблем Виконавчого 

комітету СНД С.Г. Гуломов. 

Засідання Сесії вели голова Ради з книговидання при МААН, генеральний 

директор Академвидавцентру "Наука" РАН, директор Наукового центру 

досліджень історії книжкової культури РАН член-кореспондент РАН 

В.І. Васильєв, голова Науково-видавничої ради НАН України академік НАН 

України Я.С. Яцків, генеральний директор НБУВ ім. В.І. Вернадського 

академік НАН України О.С. Онищенко. 



Церемонію нагородження переможців конкурсів провів президент НАН 

України академік НАН України Б.Є. Патон. 

Першим переможцем конкурсу на здобуття Премії ім. Д.С. Ліхачова став 

член-кореспондент РАН В.І. Васильєв. 

Переможцями конкурсу "Научная книга" – 2011 стали: у номінації "Гран-

Прі" – книга "Этнокультурные процессы восточного Полесья в прошлом и 

настоящем" (Бєларусь), у номінації "Наука про книгу" – видання "Київський 

митрополіт Євгеній (Є.О. Болховітінов): Бібліографія. Бібліотека. Архів" 

(Україна), у номінації "Природничі науки" – навчальний посібник 

"Молекулярная физика" (Україна), у номінації "Суспільні науки" – 

монографія "Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций: гуманитарный 

контекст: к 85-летию академика Г.Г. Гамзатова (Росія), у номінації 

"Співдружність" – робота "Вклад армянского народа в победу в Великой 

Отечественной войне (1941–1945)" (Вірменія). 

У конференції взяли участь понад 70 вчених – фахівців з книговидання, 

книгознавства, історії книжкової культури, видавничої справи з восьми країн 

(Бєларусь, Болгарія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, 

Україна). 

До початку роботи Сесії були видані Бюлетень Ради з книговидання при 

МААН та Збірник праць Міжнародної наукової конференції "Історико-

культурна взаємодія на просторі СНД в контексті розвитку книговидання, 

книгообміну і науки про книгу". 

 


