Президія НАН України розглянула

На черговому засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 року
перед членами Президії HAH України та запрошеними з доповіддю про
організацію та фінансування досліджень у Швеції та процедуру присудження
Нобелівських премій виступив директор Університетського Центру Альба
Нова, член Королівської шведської академії наук, член Нобелівського
комітету з фізики професор Матс Ларссон.
***
Далі учасники засідання заслухали та обговорили доповідь
генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю
«Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського»
(далі – ТОВ «Укрінсталькон ім.В.М.Шимановського») члена-кореспондента
НАН України О.В.Шимановського «Створення унікальних великопрогінних
конструкцій з використанням сучасних методів механіки», присвячену
актуальним науково-технічним питанням проектування і будівництва
великопрогінних конструкцій, над вирішенням яких у співпраці з науковими
установами НАН України працює згаданий інститут.
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон,
директор Інституту гідромеханіки НАН України академік НАН України
В.Т.Грінченко, директор Інституту проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН
України член-кореспондент НАН України В.В.Харченко.
Президія НАН України зазначила, що установа має великий досвід у
галузі проектування унікальних інженерних об’єктів, створених завдяки
неординарним технічним рішенням.
Зокрема, розроблені в рамках співпраці з установами Академії нові
сучасні технології було впроваджено при реконструкції та будівництві
спортивних стадіонів м.Києва, Львова, Донецька, мостів, зерносховищ,
а також при будівництві нового укриття четвертого енергоблоку
Чорнобильської АЕС.
У доповіді також було окреслено проблеми, які ще не вирішені і
потребують подальшого співробітництва фахівців Інституту сталевих
конструкцій з ученими НАН України.
Для цього відповідним установам та відділенням Академії потрібно
активніше включатись у роботу в цьому напрямі. Насамперед провести
аналіз переліку розробок та визначити, які можуть бути корисними для
будівництва. Крім того, при формуванні відомчої та конкурсної тематики
необхідно
враховувати
зацікавленість
ТОВ
«Укрінсталькон
ім.В.М.Шимановського» у результатах досліджень Академії.
Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови.

***
Потім Президія НАН України та запрошені заслухали і обговорили
співдоповіді голови Головної редакційної колегії «Великої української
енциклопедії» академіка НАН України В.М.Локтєва та директора Державної
наукової установи «Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук
А.М.Киридон про хід підготовки «Великої української енциклопедії».
У виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, віце-президента НАН
України, директора Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН
України академіка НАН України В.Г.Кошечка, віце-президента НАН
України, директора Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН
України академіка НАН України А.Г.Загороднього зазначалося, що доповідь
порушує важливі питання, пов’язані з реалізацією фундаментального
видавничого проекту, який має надзвичайно важливе не лише наукове,
а й суспільне значення.
Обговорення показало, що за час роботи над проектом вдалося зробити
серйозні кроки, але разом з тим виникли серйозні труднощі, пов’язані з
відсутністю необхідного державного фінансування для підготовки видання.
Зокрема, відсутні кошти на оплату авторських гонорарів за написання статей,
що суттєво гальмує процес створення Енциклопедії.
Відзначалося, що для вирішення згаданих проблем доцільно спільно з
Держкомтелерадіо
України,
Державною
науковою
установою
«Енциклопедичне видавництво» порушити клопотання перед Кабінетом
Міністрів України щодо розроблення плану заходів з підготовки та видання
протягом 2015–2026 років багатотомної «Великої української енциклопедії» в
електронному і паперовому вигляді, а також стосовно належного фінансового
забезпечення цього фундаментального науково-видавничого проекту.
Було прийнято проект постанови з цього питання.
***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про участь
делегації НАН України у відзначенні 70-річчя від дня заснування
Національної академії наук Азербайджану; схвалила оновлений склад Рад
регіональних наукових центрів Національної академії наук України і
Міністерства освіти і науки України; затвердила перелік заходів з підготовки
та відзначення 20-річчя заснування Київського університету права НАН
України; запропонувала змінити назву наукового журналу НАН України
«Полімерний журнал»; також було розглянуто низку кадрових і
організаційних питань та прийнято рішення про нагородження відзнаками
Національної академії наук України.
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