ІСТРІЯ НАУКИ
Тріумфальний ювілей Миронівської 808 у виробництві та селекції

день науки в україні

18 травня 2013 року –
День науки в Україні
Колектив Українського інституту експертизи сортів
рослин та редакційна колегія науково-практичного журналу
«Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» сердечно
вітає всіх, хто присвятив себе розвиткові наукової сфери, з
професійним святом – Днем науки!
День науки – професійне свя
то працівників науки України.
Відзначається щорічно у третю
суботу травня. Мета цього свята –
вшанування наукових традицій,
досягнень учених, якими ми цілком справедливо пишаємося, і
на яких покладаємо великі сподівання. Без наукового працівника, без педагога держава не
має майбутнього. Їхня наполеглива праця множить здобутки
у науці, вихованні громадян нової України. Адже ці люди – це
справжні ратаї, сівачі, садівники
на ниві суспільного буття, які
творять нове, вирощують зерна
мудрості, добра, людяності.
Свято запроваджене в Україні
«…на підтримку ініціативи відомих учених, наукових установ, а
також професійних спілок України…» згідно з Указом Президента України «Про День науки» від
14 лютого 1997 року № 145/97.
День науки – свято людей
творчої праці, діяльність яких є
символом духовної свободи та
розвитку особистості.
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Сьогодні наука, незважаючи на
труднощі, завдяки наполегливій
праці наших учених має сучасні
наукові школи та відомі технологічні розробки. Відомо, що високий професіоналізм українських
науковців дуже високо цінується
у всьому світі, тому українській
владі варто звернути особливу
увагу та докласти максимум зусиль для його реалізації.
Україна має достатній потенціал для прискореного розвитку
діяльності за пріоритетними науковими напрямами, серед яких
фундаментальна та прикладна
аграрна наука. Завдяки досягненням сучасної селекційнодослідної роботи, важливість
якої важко переоцінити, створюються високопродуктивні сорти
рослин, розробляються ресурсозберігаючі, екологічно безпечні технології вирощування
нових сортів, ведеться первинне
й елітне насінництво, а також
виробництво оригінального насіння. Зокрема українські селекціонери створили низку нових
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сортів
сільськогосподарських
культур і є прикладом успішної
реалізації творчого потенціалу.
Велика
шана
тим,
хто
пов’язаний власною долею з
поважною справою розвитку вітчизняної наукової думки, а також викладачам і практикам, які
широко застосовують передові
досягнення та розробки вчених.
Люди творчої праці самовіддано створюють, винаходять, упроваджують, навчають, і
все це задля того, щоб наукова
скарбниця та інтелектуальний
потенціал нашої держави збагачувалися на відкриття, винаходи,
інновації, новітні розробки.
Тож сердечно вітаємо всіх
науковців, викладачів, а також
майбутніх учених – студентів та
аспірантів! Бажаємо всім нових
творчих успіхів, хай непростий
шлях до висот наукової галузі
завжди підкоряється вам!
Щастя, здоров’я,
миру та злагоди, сімейного
затишку вам і вашим рідним!

