АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ С А М О Й Л Е Н К О
— Ч Л Е Н ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
Академіка HAH України Анатолія Михайловича Самойленка 1 вересня 2003 року обрано членом Європейської академії наук (European Academy of Sciences) „за
видатні досягнення в математичних науках".
Обрання членом Європейської академії-наук є однією з найвищих відзнак
для вчених, що працюють в галузях фундаментальної та прикладної науки.
Європейську академію наук (ЄАН) створено у 1988 році як елітну організацію вчених, що працюють у різних галузях фундаментальної та прикладної науки і зробили вагомий внесок до гуманітарного та технологічного прогресу.
Сьогодні ЄАН налічує 532 члени академії (в тому числі 10 почесних), серед
яких такі відомі вчені, як лауреат Нобелівської премії у фізиці Ж . І. Алфьоров
(Росія), математики Е. Бомбієрі та Е. Воєводський (США), С. Новіков (Росія),
нагороджені медаллю Філдса, В. І. Арнольд, М. М. Лаврентьев та О. О. Ладижеиська (Росія), механік А. М. Гузь (Україна), фізик Є. П. Веліхов (Росія), біолог П. Г. Костюк (Україна), медик В. Шумаков (Росія) та інші.
Очолює ЄАН керівна рада з 10 осіб, що обираються з членів академії на 2 роки, яка працює під керівництвом виборних комітетів. Діяльність ЄАН спрямована на:
розвиток фундаментальних досліджень та досягнення досконалості в науці і
техніці, сприяння першочерговому розвитку передових наукових та технологічних напрямків;
•
створення критичної маси вчених (теоретиків і практиків), що можуть вирішувати найбільш важливі наукові і технологічні проблеми, які впливають на
якість життя людства;
підвищення впливу науки і технології на розвиток світової економіки (в тому
числі європейської);
сприяння встановленню миру і добробуту шляхом організації міжнародної
наукової та технологічної співпраці, незважаючи на расу, стать, мову та релігію.
Для цього проводяться щорічні пленарні засідання членів академії, організовуються міжнародні семінари та симпозіуми в різних країнах Європи, реалізуються спільні дослідницькі проекти.
ЄАН випускає журнал „Annals of the European Academy of Sciences". У
2003 p. Європейською академією наук запроваджено медаль Блеза Паскаля для
відзначення видатних особистих внесків у розвиток науки та технології (щорічно присуджується 5 медалей).
Редколегія „Українського математичного журналу" сердечно вітає Анатолія
Михайловича з обранням членом Європейської академії наук і бажає йому нових творчих успіхів, міцного здоров'я та великого щастя.
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