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Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського відвідали
посол Македонії в Україні Столе Змейкоскі та директор департаменту
Міністерства закордонних справ Республіки Македонія Ненад Колев
У рамках науково-культурної співпраці між Республікою Македонія і
Україною Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського відвідали
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні
С. Змейкоскі та директор департаменту двосторонніх відносин з
європейськими та євразійськими країнами Міністерства закордонних справ
Республіки Македонія Н. Колев. З високоповажними гостями зустрівся
генеральний директор НБУВ член-кореспондент НАН України В. Попик
(Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).
Вітаючи гостей, В. Попик зазначив, що Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського (НБУВ) з 2005 р. є активним учасником науковокультурної співпраці між національними академіями Республіки Македонія і
України. Свідченням того є реалізація спільних науково-дослідних і
видавничих проектів (українсько-македонський науковий збірник [2006,
2008]; перший в історії українсько-македонської лексикографії «Українськомакедонський словник» [2008 р.]), організація книжково-інформаційних
виставок у рамках Угоди про наукове співробітництво між національними
бібліотеками України та Республіки Македонії, книгообмін та обмін
електронними ресурсами між бібліотеками двох країн.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні для сьогодення питання
українсько-македонської співпраці в галузі науки та культури, проведення
спільних науково-культурних заходів (лекцій, зустрічей з науковцями
Республіки Македонія і т. ін.) на найближчу перспективу. Зокрема, ішлося
про організацію в травні – червні 2016 р. виставки-презентації македонської
наукової літератури.
Під час візиту гості також оглянули книжково-документу експозицію
«Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України», де широко
представлений науковий доробок відомого македонського вченого в галузі
історії, слов’янознавства, літературознавства, лінгвістики, культурології
академіка Б. Ристовскі – переможця конкурсу 2012 р.
Дякуючи за теплу зустріч, македонські гості наголосили на своїй
готовності і надалі всебічно розвивати й поглиблювати українськомакедонські взаємини у всіх галузях і на всіх рівнях. Зі свого боку, В. Попик
подякував за відкритість до співпраці, висловивши свої запевнення у
продовженні плідної партнерської взаємодії між Україною та Республікою
Македонія в царині науки й культури.

