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В
ід 1996 року Український міжнародний комітет

з питань науки і культури при НАН України та

Київський міський будинок учителя в рамках

спільної реалізації проекту регулярно проводять

засідання клубу  “Елітарна світлиця”. “Елітарна світ�

лиця” — це вечірні читання, які щомісяця збирають

наукову, культурну, освітню і політичну еліту України

з метою обговорення актуальних проблем громадсь�

кого життя суспільства. Тематика читань 2017 року —

“Зустрічі поколінь: їх єдність і багатовимірність”.

Це число журналу ми присвячуємо двом непере�

січним подіям.  

25 січня 2017 року на запрошення голови Україн�

ського міжнародного комітету з питань науки і куль�

тури при НАН України академіка Ярослава Яцківа

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси�України

Філарет відвідав Київський міський будинок учите�

ля, де взяв участь у засіданні клубу “Елітарна світли�

ця”. На вечірні читання завітали також відомі вчені,

діячі культури, представники громадських і політич�

них організацій.

На початку засідання Ярослав Яцків запросив Свя�

тійшого Патріарха благословити учасників поважно�

го зібрання на плідну роботу. Його Святість звер�

нувся із привітальним словом та попросив у Бога бла�

гословення для всіх присутніх на добру працю для

щастя України. На згадку про зустріч у колі “Елітар�

ної світлиці” Ярослав Яцків подарував Святійшому

Патріархові Філарету унікальну книгу Дмитра Сте�
повика “Історія української ікони Х—ХХ століть”.

Того вечора гостем “Елітарної світлиці” був також

професор Віденського медичного університету, док�

тор медицини, відомий у світі хірург�трансплантолог,

іноземний член Національної академії наук України

Ігор Гук. Він виступив із лекцією, у якій висвітлив

історію і сучасний стан взаємовідносин України та

Австрії. Подія ця символічна, адже 22 січня 2017 року

Ігореві Івановичу виповнилося 65 років. З нагоди

ювілею Патріарх Філарет нагородив професора Ігоря

Гука орденом Святого Рівноапостольного князя

Володимира Великого І ступеня. Також Предстоя�

тель Церкви вручив ювілярові пам’ятний подарунок.

Редколегія і редакція “Світогляду” приєднуються

до привітань на адресу нашого друга та колеги Ігоря

Гука і пропонують читачам ознайомитися з матеріа�

лами, підготовленими до його дня народження для

цього числа журналу, а також зі статтями, присвяче�

ними видатним українським науковцям, які увічнили

своє ім’я в медицині й біології. 
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Шановні читачі та шанувальники 
журналу “Світогляд”!

Гості “Елітарної світлиці” — 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси%України Філарет

і професор Віденського медичного університету Ігор Гук —
та ведучий “Елітарної світлиці” 

академік НАН України Ярослав Яцків.
Київ, Київський міський будинок учителя,

25 січня 2017 р.


