


Книга «Патон - гордість України!», по-перше, 
присвячена 55-річчю обрання Бориса Євге
новича Патона президентом Національної 
академії наук України, по-друге, ця книга є ви
давничим здобутком України в світі щодо роз
роблення та впровадження прижиттєвої серії 
«ЖВЛ», та, по-третє, видання першої книги 
серії «Сучасне ЖВЛ України» приурочене до 
99-річчя зі дня народження Б.Є. Патона.

«Як святкуватиму таку неймовірну дату? Неймовірну дату свят
куватиму через рік, коли мені виповниться 100 років. Так, 99 
років теж неймовірно, але сьогодні я нічого не планую. Сьогод
ні звичайний день народження», - сказав Борис Патон.

«Вітаю з 99-річчям великого українського науковця та винахідни
ка Бориса Патона. Непересічний розум, життєва енергія та пра
целюбність Бориса Патона вражає. А його творчий доробок наза
вжди закарбує його ім'я в історію світової науки. Дякуємо за дар 
творити на благо і в ім'я українського народу. Здоров'я та наснаги 
Вам, Борисе Євгеновичу!» — написав Президент України Петро 
Порошенко.

Сигнальний примірник книги «Патон - гордість України!» серії 
«Сучасне ЖВЛ України» отримав Борис Євгенович Патон від 
«Видавничого Будинку «ЖВЛ» міста Харкова, саме 27 листопа
да 2017 року, коли йому виповнилося.99 років.

«Просто бракує необхідних слів, щоб висловити своє захоплен
ня після ознайомлення з цією книгою... Після її прочитання 
(майже на одному диханні) розумієш, як пощастило тим лю
дям, яким доля надала можливість бути поруч і творити разом 
із Борисом Євгеновичем Патоном! І ще: хотілося б висловити 
щиру подяку автору за той титанічний труд, без якого ми всі не 
мали б цього прекрасного випадку дізнатися стільки цікавого 
про життя і особистість неординарного українця — Бориса Єв
геновича Патона», — написав Віктор Кузьмінський, працівник 
апарату Президії НААН України.
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