
27 травня 2015 року о 18.00 год. 

у Київському міському будинку вчителя 

(за адресою: вул. Володимирська, 57, лекційна зала, к.103) 

відбудеться чергове засідання клубу «Елітарна світлиця», присвячене  

25-річчю від часу створення Українського міжнародного комітету з 

питань науки і культури при НАН України 
 

«КНК – 25!» 
Комітет науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном було засновано при АН 

УРСР 18 липня 1990 року. У 1994 році його було реорганізовано в Український міжнародний 

комітет з питань науки і культури при Національній академії наук України (КНК при НАН 

України). Основною метою діяльності Комітету є всебічне сприяння інтеграції української 

науки у світову систему. Підтримали утворення Комітету та увійшли до його складу провідні діячі 

науки та культури України. 

КНК при НАН України у співпраці з провідними інститутами НАН України, вищими 

навчальними закладами України, вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями 

здійснив низку проектів, зокрема: «Універсал» – відзначення 80-річчя проголошення Української 

Народної Республіки; «Спадщина Гетьмана Скоропадського»; «Славетні імена української науки»; 

«Вивчаймо та плекаймо українську мову»; «Дослідження з історії та потенціалу фундаментальної 

науки України та їх висвітлення в ЗМІ»; «Іван Франко у Відні»; «Наука і культура на межі 

тисячоліття: українсько-австрійський діалог»; «Українська мова і література у Віденському 

університеті»; «Українській дім в Австрії»; «Елітарна світлиця»; «Науці – громадську ініціативу» 

(серія круглих столів з питань стану та перспектив розвитку науки в Україні); «Українські вчені за 

кордоном: перспективи співпраці та повернення». Комітет неодноразово брав участь в організації 

стажування українських науковців у провідних наукових закладах Європи, створенні Енциклопедії 

сучасної України, а також організації та проведенні міжнародних наукових семінарів, конференцій, 

симпозіумів тощо. 

У програмі заходу: 
 Про діяльність Українського міжнародного комітету з 

питань науки і культури при Національній академії наук України. 

 Презентація книги: 

Я.С. Яцків, М.Г. Железняк, І.Ю. Ізотова «Наука і культура 

України: долаючи кордони», Інститут енциклопедичних 

досліджень НАН України. –  

К.: Академперіодика, 2014. – 176 с.; 72 с. іл. 

У книзі подано історію створення та діяльності Комітету науки і культури для 

зв’язків з українцями за кордоном при Академії наук УРСР (КНК АН УРСР), з 1994 

року – Український міжнародний комітет з питань науки і культури при 

Національній академії наук України (КНК НАН України) в 1991-2014 роках. 

 

Засідання проводить Голова Українського міжнародного комітету з питань науки і 

культури при НАН України академік НАН України Ярослав Степанович Яцків. 

До участі у засіданні запрошено видатних науковців, громадських діячів, членів КНК, наукову та 

освітянську громаду міста. 
 

Телефони для контактів: 

Галелюка Оксана Степанівна, тел. 239-65-67 (помічник Голови КНК при НАН України). 

Єфіменко Віра Іванівна, тел. 246-40-24 (Київський міський будинок учителя). 


