"Отчий поріг" число 12 (216)
вчера, 20:22
Oleksii Oriekhovych ofo55@ukr.net
Кому:
Ганна Скрипка otporig@ukr.net

Доброго вечора,
Тетяно Андріївно,
Леоніде Никифоровичу,
Ганно Олексіївно!
Щодо числа 12 часопису «Отчий поріг» маю наступні зауваження/пропозиції:
•

сторінка 1. «Віримо у майбутнє». Є два варіанти поправки: а) за підписом
голови Ради ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» Віктора Ткаченка та з
його фото; б) за підписом тих, хто зафіксований на фото. Це буде більш
переконливіше.
Крім того, знову, як і в минулі роки, забули згадати про День Збройних Сил
України та привітати чималу представницьку громаду військових у земляцтві:
чинних, у запасі та відставці. Газета буде більш бажанішою;

•

•

•

сторінка 10. «Цікавий довідник». Матеріал «Чернігівчани в Київському
університеті імені Тараса Шевченка» для сайту земляцтва готував Іван Забіяка.
На сайті матеріал йде за підписом Миколи Обушного й Івана Забіяки (вони
обидва є автори-упорядники довідника). Для часопису матеріал взято з сайту
скороченим. При цьому зміст матеріалу не постраждав, але має бути за
підписом обох авторів-упорядників. Така поправка дозволить уникнути
непотрібного конфлікту (і не тільки між авторами-упорядниками);
сторінка 11. «Повернувся пам’ятником». Від Прилуцького відділення земляцтва
на відкритті пам’ятника були присутні Анатолій Куліш і односельчанка Героя
Юлія Тесленко (вона ж і виступала на заході). За підписом Людмили Тімофієвої
може бути не зовсім доречним (вона не була на відкритті?). Анатолій Куліш –
товариш, побратим Героя (і не тільки по афганській війні), кандидат
історичних наук, до речі, зараз на лікуванні у шпиталі. Юлія Тесленко односельчанка;
сторінка 15. «Син Полісся». До 1991 року багато народжених в Україні з різних
причин опинилися за її межами (вчилися, працювали, служили). Після
ухвалення 24 серпня 1991 року Верховною Радою України політико-правового
документа «Акт проголошення незалежності України» багато справжніх синів
повернулися в Україну, почасти залишивши там, зокрема, в Росії все, що
набули. Серед членів нашого ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» є
багато таких справжніх синів. Як вони відреагують з приводу «Сина Полісся»
від Михайла Худобця – голови неіснуючого Томського відділення
Чернігівського земляцтва?
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