Вітаємо!
Від імені колективу Національного центру «Мала академія наук України» щиро
вітаємо Львівську обласну Малу академію наук учнівської молоді
із 40-річчям із дня заснування!
Львівщина здавна славиться своїми інтелектуальними здобутками – ваш
чудовий край є батьківщиною відомих учених і винахідників, чий внесок у
науку змінив світ. Саме у Львові свого часу було засноване Наукове товариство
імені Тараса Шевченка, і донині наука є одним з основних брендів регіону. Тож
невипадково ще 40 років тому, 1978-го року, Львівщина однією з перших
долучилася до розвитку позашкільної освіти наукового спрямування на теренах
нашої країни.
Сьогодні ми маємо добру нагоду висловити вдячність першому
президентові Львівської МАН Ігорю Юхновському. Видатний учений та
громадсько-політичний діяч, Герой України, академік НАН України, Ігор
Рафаїлович від самого початку задав високі орієнтири у сфері виховання
інтелектуально обдарованої молоді краю. А 1991 року президентом закладу
обрали ректора Львівського національного університету імені Івана Франка,
професора Івана Вакарчука, який очолює його до сьогодні.
Поступ Малої академії наук Львівщини є невіддільним від особистості її
керівника, Іванни Антонівни Бородчук. Принципова, відповідальна і сердечна
людина, чарівна й вишукана жінка з чудовими організаторськими здібностями і
щирою любов’ю до дітей, Іванна Антонівна змогла сформувати дружню
команду фахівців-однодумців. Під її керівництвом колектив закладу постійно
опановує сучасні педагогічні методики і технології, впроваджує інноваційні
методи роботи зі здібною учнівською молоддю.
Завдяки ентузіазму та наполегливій роботі педагогів, методистів,
організаторів Мала академія наук Львівської області є справжнім простором
свободи і творчості. Ця тепла і затишна «наукова домівка» відкрита для кожної
дитини, яка прагне знайти себе та своє покликання, вдосконалюватись у різних
сферах інтелектуальної та креативної діяльності. Юні дослідники й
винахідники Львівщини беруть активну участь у подіях і заходах НЦ «МАНУ»,
здобувають нагороди на міжнародних і всеукраїнських інтелектуальних
конкурсах і виставках науково-технічної творчості, вступають до провідних
вишів країни та примножують славу свого краю.
Тож, шановні колеги, сердечно дякуємо за вашу підтримку і
небайдужість, за те високе натхнення, яким ви наповнюєте щоденне життя і
працю. Зичимо вам усім міцного здоров’я і життєвих сил, радісних подій і
творчих знахідок. Хай невгамовні й допитливі МАНівці тішать вас новими
успіхами й перемогами, а у ваших оселях панують тепло, затишок і любов!
З повагою
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