Від редакції

Нам пишуть
Шановний Ярославе Степановичу!
Давно приглядаюсь та переглядаю журнал “Світогляд”. Для себе відзначаю вдалість вибору тематики
статей, які є не лише корисними, але і необхідними для сьогодення. Думаю, що до 100 ліття Академії вийде
кілька збірок. Бажаю Вам невтомної енергії в ці важкі часи.
Щиро,
Леонід Руденко, директор Інституту географії НАН України,
м. Київ, 13 листопада 2016 р.
Дорогі Ірина Борисівна, Оксана Степанівна і Лідія Миколаївна,
сердечно вітаю Вас із Воскресінням Христовим! Нехай гучні дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю
радість, віру, надію і любов. Нехай в садах завжди цвітуть вишні і яблуні, а їх краса і ніжність зробить людей
добрішими і мудрішими!
Христос Воскрес! — Воістину Воскрес!
Олександр Празукін, доктор біол. наук, Ваш автор,
м. Севастополь, 16 квітня 2017 р.
Доброго дня, шановна Ірино Борисівно!
Дякую Вам за участь! До вечора 24 го квітня 1 й номер журналу таки добрався до поштової скриньки!
Чесно кажучи, вже майже не чекала: заглянула на всякий випадок: десь у глибині все ж жевріла надія.
Зібралася було писати на Укрпошту з проханням розібратися, чому настільки довгим видався шлях видання з
Київської експедиції до Одеської. В рідному поштовому відділенні і на Головпоштамті поставилися
формально: експедиція не отримувала, ми ні при чому... І вся розповідь ...
Але все таки я цей журнал отримала! Дякуючи Вашому втручанню, думаю.
Прошу вибачити за клопоти і щиро Вам дякую!
Всіх благ і процвітання Вам і “Світогляду”!
З повагою,
Марина Вільданова, Ваш постійний читач,
м. Одеса, 26 квітня 2017 р.

Dear Yaroslav,
What an honor! I accept to be a member of the Editors of the Ukrainian journal. When will its next issue appear?
By the way, the term in English for “Svitohlyad” would be “Worldview” (German “Weltanschaung”). Good word.
Best,
Gerson Sher, Washington, USA, September 15, 2016.
Friends,
Yaroslav Yatskiv has just sent me the published text of the speech I gave on December 14, 2015, at the NASU Physics
Institute. It is beatifully done and I am very grateful in particular to Yaroslav for publishing it in Svit and to Serhiy
Ryabchenko for the invitation to speak at the Institute in the first place.
I hope that the talk attracts some constructive discussion in Ukraine that might reinforce the positive steps that
Ukraine has now taken to introduce reforms in its science policy, particularly with respect to the introduction of com
petitive grants and merit (“peer”) review.
My December visit in Ukraine was most memorable and I am certain that many of the excellent discussions I had
there with scientists will figure prominently in my book. Thank you all for your warm welcome and kind interest. I hope
to stay in touch and to contribute in any way. I can to the health of science in Ukraine.
Best wishes,
Gerson Sher, Washington, USA, May 23, 2016.
(from the correspondence of Ya. Yatskiv and G. Sher in 2016)
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