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НАШІ ЮВІЛЯРИ

До ювілею Раї си Петрівни Шуль ги

Соціологія як мис тец тво

Для мис тець ких творів і філо со фських текстів час здебільшо го не має
зна чен ня. Це лише швид коп лин ний кри терій, який відміряє проміжки існу -
ван ня. Зовсім іна кше зна чен ня часу для лю дської індивіду аль ної біогра -
фії — тут ко жен окре мий рік, де ся тиліття по зна чає окре му епо ху зрос тан ня і
роз вит ку.

Для соціоло га мис тец тва 1970-х років — це час виз нан ня, до сяг нен ня
гли би ни і розквіту. Так, співробітни ця відділу соціології куль ту ри та ма со -
вої ко мунікації Інсти ту ту соціології, док тор філо со фських наук та про -
відний на уко вий співробітник Раї са Петрівна Шуль га свят кує цьо го року
свій ювілей. Цей відти нок часу окрес ле ний та ки ми не пе ресічни ми на уко ви -
ми до сяг нен ня ми, про які не мож на не ска за ти. Чис ленні статті із соціології
мис тец тва, ес те тич но го ви хо ван ня, ма со вої куль ту ри, ґрун товні мо ног рафії
та розділи у ко лек тив них мо ног рафіях відділу, вис ту пи у ЗМІ та участь у
над зви чай но важ ли вих ака демічних та публічних дис кусіях з пи тань тен -
денцій су час но го мис тец тва, ек спертні оцінки кан ди да тських та док то р -
ських робіт із соціології... Усе це го во рить про Раї су Петрівну не тільки як
про досвідче но го про фесіона ла, а й як про ва го му в соціологічній спільноті
лю ди ну, до якої вар то звер та ти ся за по ра дою та оцінкою. Її ро бо та з аспіран -
та ми ха рак те ри зується гли бо кою зацікав леністю су час ни ми дослідниць ки -
ми те ма ми та но ва то рським підхо дом, своїм послідов ни кам вона відкри ває
шлях до на уко вої кар’єри, не об ме жу ю чи їх влас ний на уко вий за пит. У цьо -
му, зок ре ма, по ля гає унікальність на уко во го підхо ду нашої колеґи.

Упро довж три ва лої на уко вої діяль ності Раї са Петрівна поєдну ва ла, зда -
ва лось би, непоєдну ва не — ес те тич не чут тя і соціологічну праг ма ти ку, мис -
тецькі тен денції із соціологічни ми ка те горіями. Щоб ефек тив но досліджу -
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ва ти мис тец тво соціологічни ми ме то да ми, потрібен ви со кий про фе сіо на -
лізм і, раз ом з тим, відчут тя пре крас но го, яке та кож при сутнє у світог ляді
ювіляр ки.

Поєднан ня ро бо ти у сфе рах соціології й філо софії додає мас штаб ності
на уко вим вис нов кам та ак ту аль ним тен денціям філо со фським роз ду мам,
тому в стат тях, мо ног рафіях та інших публікаціях дослідниці філо со фський 
та соціологічний ком по нен ти органічно поєднані. Су часні соціокуль турні
тен денції не пе ресічно і твор чо аналізу ють ся, взаємоз в’я зок ма со вої куль ту -
ри та світог ля ду окре мої осо бис тості про сте жується на кон крет них ціка вих
при кла дах.

На у ко ва біографія ювіляр ки — це ніби ви шу ка ний мис тець кий твір у
рамці із соціологічних кри теріїв, який із ча сом стає де далі ва гомішим і зна -
ковішим.

Щиро вітаємо Раї су Петрівну, пишаємося, що у нас є така колеґа, вар та
за хоп лен ня, і чекаємо но вих на уко во-мис тець ких творів.

Ко лек тив Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
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