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НОВИНИ КУЛЬТУРИ
у.
есвіт» із 95‑річним ювілеєм журнал
Вітаю колектив і авторів журналу «Вс
раліте
кі
їнсь
кра
у

і
ову
є українську м
Ось уже майже сторіччя він поширю
у цій важливій роботі!
вам
іхів
Усп
віті.
турні традиції в усьому с
Борис Фінкельштейн,
Барселона, 15.01.2020

Радо подаю свідчення, власне, як
читача й шанувальника видання,
позначеного ювілейним вічнозеленим
миртом.
Часопис «ВСЕСВІТ» давно служить
мені справжньою криницею. Каж
у
давно, бо прецінь далекого 1969
року я подарував в Берліні академ
іку
Едуарду Вінтеру (1896–1982), визнач
ному дослідникові духовних змаган
ь
України, тобто активному носієві укр
аїнознавства, замовлений ним бер
езневий номер журналу…
Чому березневий? Бо мій високий спів
розмовник був у прия зні з теперішнім
Героєм України, а тодішнім презид
ентом Карпатської України Августи
ном
Волошином (17.3.1874–19.7.1945)… Пов
ертаюсь до символу криниці. Її глиб
інь
постає таким джерелом, яке для мен
е містить завжди світлий і розмаїтий
зміст
з проекцією на сутність взаємодії укра
їнської літератури з письменством нар
одів зі Сходу й Заходу, Півдня й Півн
очі, одне слово, усього світу. Звідси
— так
примітною видається назва журналу
«Всесвіт»…
Бажаю редакції зміцнювати українсь
кість у близькому й далекому всесвіті!
З повагою — проф. Микола Зимомр
я,
заслужений діяч науки і техніки Укр
аїни,
член Національної спілки письменни
ків України

урно-мистецькому
Українському незалежному літерат
у «ВСЕСВІТ»
та громадс ько-політичному журнал
ей К. Г. Паустовського» сердечно
Молодий, 6‑річний «Київський муз
найавторитетніший вітчизняний часо
вітає з вельмишановним 95‑річчям
нітома
різн
та
 агатому
аїнські двері б
пис — широко розчинені гостинні укр
ної кулі.
зем
ів
ент
тин
кон
ному світу літератури народів усіх
и, щиро вдячні за батьнук
рав
ки-п
вну
Ми, ваші наймолодші професійні
к,
ваш бездоганний літературний сма
ківське піклування й настанови, за
и,
мов
ої
урн
рат
ст рідної української літе
діяльне шанування і сміливий захи
рвидання згадувати незабутню тво
ого
за можливість на сторінках ваш
го.
сько
а Георгійовича Паустов
чість класика ХХ століття Костянтин
«Всесвіту» при доброму здоров’ї
о
ног
Бажаємо колективу улюбле
ний ювілей!
та творчій насназі зустріти 100‑річ

