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академічних обмінів ім. Фулбрайта
Марти Коломиєць-Яневської

Дорогі друзі,
З надзвичайною приємністю представляю Вашій увазі збірник
статей і промов, виголошених на конференції фулбрайтівських стипендіатів «Будуємо нову Україну».
Переконана, проблеми, які розглядалися на конференції, є надзвичайно актуальними – Українська держава сьогодні потребує якісних змін як у системі державного управління, так і в сферах економіки, соціальних відносин, освіти, правосуддя, культури.
Впродовж останніх 23 років українські науковці мали численні
нагоди підвищувати свою професійну кваліфікацію, ділитися знан
нями з колегами у найкращих університетах Сполучених Штатів
Америки. Сьогодні ці знання і навички ефективно використовуються для допомоги українському урядові, у професійних дослідженнях
наукових інститутів, упровадженні вищих стандартів ведення бізнесу, для допомоги громадянському суспільству.
Сенатор Джеймс Вільям Фулбрайт, який після руйнівних наслідків Другої світової війни виступив із законодавчою ініціативою створення програми міжнародних наукових обмінів, зазначав: “The
rapprochement of people is only possible when differences of culture and
outlook are respected and appreciated rather than feared or condemned,
when the common bond of human dignity is recognized as the essential
bond for a peaceful world”.
Міжнародна освіта перетворює національні цінності на людські, – ми стаємо терпимішими й учимось цінувати те, що нас вирізняє; сприяємо гуманізації міжнародних відносин, вчимося визнавати й поважати інші культури. А що важить більше – це те, що ми
усвідомлюємо важливість співпраці задля миру та добра цілої громади.
Українське Фулбрайтівське коло ставить за мету донести пропозиції випускників міжнародних програм обміну до урядових очіль-
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ників, наукової спільноти, експертних кіл, лідерів громадських організацій, поінформувати про здобутки і досягнення тих, хто у своїй
діяльності поєднує найкраще з української та закордонної систем
освіти, ознайомлений із найновішими досягненнями світової думки,
здатен згенерувати нове знання, нові принципи побудови суспільства і держави. У країни, яка має таких людей, – безмежний потенціал розвитку.
Маю надію, що ця конференція сприятиме укріпленню та всебічному розвитку платформи демократичної України.
Щиро,

Марта Коломиєць-Яневська

