Від редакції

Нам пишуть
Вельмишановний Ярославе Степановичу!
Глибоко вдячний Вам за листа — високу оцінку
однієї з праць мого батька. В історії фотографіки
гірських ланцюгів геологічних споруд Європи — це
єдина, на мій погляд, панорама, виконана в ті давні
часи "древньою" фотоапаратурою на трьох дерев'яних
ногах, що вимагало бути альпіністом.
Зараз працюємо над створенням монографічного
фотоальбому "Гуцульські Карпати в світлинах Миколи
Сеньковського". В ньому будуть проілюстровані дані з
геоморфології та геології цього краю, етнографії,
етногенезу, мистецтв, обрядів, типажу, одягу та ремес
ла горян. На жаль, ця проблема гальмує хід роботи, оскільки вимагає значних фінансових затрат. Долучаю
панорами Карпат, які запрошують відвідати наш Рідний Край!
Щиро Ваш,
Юрій Сеньковський, Львів, 18 серпня 2014 року

Шановні
Ярославе Степановичу
і члени редколегії!
Спасибі велике за пам'ять про
мого батька, Федора Трохимовича
Моргуна.
Дуже дякую за публікації мате
ріалів про нього та його статті
"Керівники держав, не бійтеся бути
святими" в №2 "Світогляду", як і за
примірники журналів!
Прикріпляю декілька своїх вір
шів на злобу дня.
Можливо, якийсь прийдеться
"до двору" Вашого шанованого
видання.
Портрет Федора Моргуна
роботи художникаграфіка
Пилипа Шпильового,
м. Феодосія

З найкращими побажаннями
В. Моргун, Полтава,
квітень — листопад 2014 р.

Шановна редакціє!
Протягом п'яти років наша наукова група виступала в
пресі України й Росії за спільні наукові дії щодо головних
питань життя в біосфері Землі. Рівного, зрозумілого і спра
ведливого для всіх без винятку. Навпаки, політика і ручне
управління — темні й часто бувають силовими.
І це при тому, що природа навколо — це безліч при
родних і безкоштовно працюючих автоматів; тільки вмій
до них пристосовуватися та їх розуміти, як будьяка птиця
або риба. У минулому столітті фундаментальне знання
політики підтримували, а тепер вихлюпують. Ми дуже
сподіваємося, що науці нинішня ситуація не зашкодить.
Якщо тільки вона під тиском сили виживе.
Кирило Хайлов, Севастополь, 24 березня 2014 р.
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Володимир Моргун
канд. психол. наук,
професор кафедри психології
Полтавського національного
педагогічного університету
імені В.Г. Короленка

Дорогий, високоповажний пане Ярославе!
Учора одержав №2 "Світогляду" і з глибоким су
мом прочитав його перші дві сторінки ... Висловлюю
моє Вам глибоке співчуття з незбагненною втратою
дружини — славної полтавчанки...
Щиро дякую за неоціненні сторінки "Історії Укра
їни", за "Євромайдан" і "Пам'ять Небесної сотні".
Безмежно вдячний за опублікування моєї "Геосоціо
системології".
Доземний Вам уклін!
Завжди Ваш і з Вами,
Михайло Голубець, Львів, 16 червня 2014 року
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