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еротичній активності, яка випрозорює йому світ через кохання, еротичне пізнання
себе та іншого як змістовної миті, що відкриває в собі сенс людського життя,
допомагає закоханим увійти у вимір континуальності (безперервності), осягнути
духовні цінності, які Ж.Батай називає релігійним еротизмом [див.: 2, 314(315]. У
цьому полягає суть еротичної лірики, яка, не обмежена еротизмами Ж.Батая,
проймає індивідуальне буття метафізичними концептами, онтологізує його,
виводячи на вічні цінності, коли тілесна й духовна чуттєвість зливаються в енергію
нового порядку – любов, власне, пропонує свій варіант “філософії любові”.
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З ПРИВОДУ ОДНІЄЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

У вересні 2008 р. до редакції звернувся Доценко А.М. із приводу інформації

С.Панченка “Знайомтесь – Словники – “Самобранки” (Слово і Час, 2007 р., №

10, с. 45).

А.Доценко стверджує, що в інформації С.Панченка перекручені деякі факти.

На думку А.Доценка, інформацію про цю презентацію слід подати так:

1. “Словники!самобранки“ – це винайдені в Україні у 1974 році паперові
словники з доступом без гортання (одним дотиком пальця) до місця бажаного
слова. На винахід під назвою “Пристрій для пошуку сторінок у книгах” є
український патент №61099 від 17/09/2003 та знак Самобранка® (свідоцтво
№47236 від 05.02.2005) для товарів і послуг в галузі поліграфії. Автор винаходу,
він же власник патенту та торгової марки Самобранка® один – Доценко
Анатолій Михайлович. Усі права застережено.

2. С.Панченко – не автор, не співавтор винаходу і навіть не співвласник
зазначеної інтелектуальної (промислової) власності. Не існує й видавництва
“Самобранка”, а отже, не існує ані “головного редактора видавництва
“Самобранка”, ані “винаходу видавництва “Самобранка”.

3. Винахід запатентовано лише в Україні та Росії.
4. Унікальність винаходу не стосується змоги … (і далі по тексту)
5. Сергій Панченко – головний редактор неіснуючого вид(ва “Самобранка”
А.Доценко додає також ксерокопії (не завірені) Свідоцтва власника патенту

на винахід та Свідоцтва на знак для товарів та послуг.




