Від редакції

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Шановні друзі журналу «Світогляд»!
Я пишу ці рядки в час, коли Україна разом з усім світом
занепокоєна перебігом поширення епідемії коронавірусу, наслідки якої сьогодні важко передбачити. І все таки є
надія, що консолідовані протиепідемічні заходи знизять
загрозу цієї моровиці, а її соціальні та економічні наслідки з часом також вдасться подолати. А нам не можна забувати про своє основне покликання. Тому просимо вас
долучитися до обговорення актуальних проблем нашого
життя, для чого ми хочемо скористатися тематикою дискусійного клубу «Елітарна світлиця».
Для непоінформованих нагадаємо, що Український
міжнародний комітет з питань науки і культури при НАН
України (КНК) вже понад 20 років проводить засідання дискусійного клубу «Елітарна світлиця», присвячені
подіям наукового, культурного, суспільного та політичного життя України та світу.
Гостями «Елітарної світлиці» в різний час були відомі
державні лідери, діячі науки і культури, представники
громадських організацій – Віктор Ющенко, Леонід Кравчук, Микола Плавюк, Ліна Костенко, Ігор Гук, Іван Драч,
Євген Головаха, Віталій Абліцов та інші.

Тематика засідань клубу кожного року орієнтована на
певні актуальні проблеми, зокрема «Зустрічі поколінь:
їх єдність та багатовимірність», «Виклики часу: глобальні та національні», «Від української політики до проблем
світогляду» та ін. Сьогодні Україна переживає непростий
період політичних, економічних та суспільних трансформацій. Здавалося, що було б доцільно присвятити цій темі
спеціальні засідання клубу. І все таки, на наш погляд, ще
не настав час професійного розгляду всіх тих процесів, які
відбуваються тепер у нашій державі. Тому ми плануємо
обговорити актуальні питання стану та перспектив розвитку науково-освітньої сфери України.
Циклом «Світлиці" у сезоні 2019–2020 рр. обрано розгляд теми «Наука України: зупинити деградацію». Гостями
«Світлиці» були відомі вчені та освітяни, організатори науково-освітньої галузі, серед яких Анатолій Білоус,
Олексій Колежук. 26 лютого 2020 р. гостем «Світлиці» був
знаний мікробіолог Віталій Кордюм із доповіддю «Що таке
життя?». Обговорювалася також актуальна тема вірусу
SARS-CoV-2 та методи боротьби з хворобою COVID-19.
Про це розмову вели Сергій Комісаренко, Ігор Гук і Євген
Буцко. Нижче подаємо статті, присвячені цій проблемі.
З повагою,
Ярослав Яцків
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