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«Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг»:
10 років под виж ниць кої праці

Як швид ко все ж таки спли ває час. Ви яв ляється, вже 10 років, як з’я ви ло ся
пер ше чис ло ча со пи су, який став настільним для укр аїнських (і не лише укр а -
їнських) соціологів. Із пли ном часу, огля да ю чись на зад, оціню ю чи всі не га раз ди 
й труд нощі се ре ди ни дев ’я нос тих, ро зумієш, що за сну ван ня ча со пи су було
 подвигом і ста ло подією ви нят ко вої важ ли вості — подією, яка ба га то в чому  ви -
значила под аль ший роз ви ток соціологічної дум ки в Україні, її рівень і її якість,
подією, яка спри я ла ста нов лен ню но вої ґене рації соціологів. Із пер ших чи сел
ча со пис за я вив себе як ви дан ня, що тяжіє до мак си маль но ви со ких стан дартів
на уко вості. Цим виз на ча ли ся й дуже ви сокі ви мо ги до якості текстів, серй оз на
ро бо та з ав то ра ми, і не тільки мо ло ди ми, а й і з тими, хто вже ска зав ва го ме сло во
у вітчиз няній і світовій соціології.

Під об кла дин кою ча со пи су чи тач зна хо дить не лише фун да мен тальні те о -
ре тичні статті соціологічних зірок пер шої ве ли чи ни. В ча со пису публіку ють ся
свіжі ре зуль та ти при клад них досліджень, ма теріали, ко рисні для соціологічної
освіти, вик ла дан ня різних соціологічних дис циплін. Тут та кож мож на знай ти
інфор мацію про на укові конґреси, кон фе ренції, круглі сто ли, шко ли мо ло дих
соціологів і май стер-кла си, ре цензії на нові книж ки, роз ду ми з при во ду  моно -
графій, що вий шли дру ком, бібліографічні огля ди, відо мості про за хи щені  ди -
сертації, про діяльність Соціологічної асоціації Украї ни та інші ас пек ти соціо -
логічно го жит тя.

Бе зу мов но, відмінною ри сою і при кра сою ча со пи су є руб ри ка соціологічної
публіцис ти ки. Це ди во виж ний жанр, в яко му знай шла себе пле я да блис ку чих
майстрів, і пе ре дусім Євген Го ло ва ха, здат ний вик ли ка ти сміх крізь сльо зи.

“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг” — наш улюб ле ний ча со пис, без яко -
го не мож ли во уя ви ти соціологію в Україні. Ча со пис чи та ють і люб лять та кож і в
Росії, Біло русі, в інших рес публіках ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу й у тому
за рубіжжі, що його ми на зи ваємо да ле ким. Це, без жод но го пе ребільшен ня, —
одне із кра щих періодич них ви дань із соціології в су час но му світі. У ре дак цій -
но му по ртфелі чу до во співісну ють ви шу ка ний ака демізм і гос трий аналіз на -
галь них зло бо ден них про блем, ви со кий серй оз ний стиль і ве се лий гу мор, тек с -
ти метрів і опу си та ла но ви тої мо лоді, яка ро бить перші спро би пера. І це су -
сідство по збав ле не навіть тіні ек лек ти ки, але утво рює органічний і не пов тор ний 
син тез, що реп ре зен тує найліпше, що може за про по ну ва ти су час на укр аїнська
соціоло гічна реф лексія.

Ча со пис — літо пис на шо го не лег ко го жит тя в пе рехідний час, ши ро ка па но -
ра ма його подій і про цесів, па ра доксів і курй озів, яка ство ре на, роз ви вається і
по глиб люється на підставі ме тодів, при нципів і ка те горій соціологічно го ро зу -
му і соціологічної уяви.
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У бібліотеці Харківсько го універ си те ту чис ла ча со пи су за чи тані й по шар -
пані, чи ма ло їх підклеєні й оправ лені. Ча со пис ак тив но й ба га то чи та ють. Що
мож на до цьо го до да ти?

P. S. Низь кий уклін і щира под я ка го лов ним ре дак то рам та їхнім за ступ ни -
кам, відповідаль но му сек ре та реві та на уко во му ре дак то рові, ко рек то рові,  ди -
зайнерові й ав то рові вер сток, усім фіна нсо вим по кро ви те лям, усім, хто ство рює
цей пре крас ний ча со пис.
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