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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

РЕКТОР СОКАЛЬСЬКИЙ 
 

Тільки з певної відстані починаєш осягати той час – кінець  
60-х – початок 70-х ХХ століття – у всій повноті його небуденних 
перебігів. А тим часом талановита сільська і міська молодь по 
закінченню шкіл прагнула поповнити студентські лави столичних 
вузів. 

Не всім пощастило, та декілька сотень абітурієнтів, яким не 
вистачило кількох балів деінде, стали студентами Київського 
державного інституту культури, що року 1968-го відбрунькувався 
від Харківського як донедавна його філіал. 

Причина такого «технологічного» заходу пояснювалася просто: 
часу на повторну екзаменаційну сесію бракувало, й ось-ось мав 
розпочатися навчальний процес у всіх вузах України. 

У доборі претендентів на відділення «масові наукові бібліо-
теки», як виявилося, віддавалася перевага вихідцям з сільської 
місцевості, аби згодом поповнити саме сільські бібліотеки фахів-
цями з вищою освітою. 

Поважна атестаційна комісія на чолі з ректором О. С. Сокаль-
ським провадила індивідуальні розмови з претендентами на 
студентство у КДІКу. Зрозуміло, що відповіді ще вчорашніх школя-
рів не завжди були влучні і втямливі; хтось прагнув стати журналіс-
том, педагогом, філологом, істориком, а це враз якась дивовижа: 
бібліотекар-бібліограф. Тим більше, що Олексій Степанович 
запитував кожного, чому хочете обрати фах бібліотечного праців-
ника і як уявляєте своє призначення у майбутньому. 

Та навряд чи знайдеться хоч хтось із когорти того першого 
бібліотечного призову, хто пошкодував би згодом про обрану 
професію. Та й звучало це надто екзотично: бібліотекар-бібліограф 
вищої кваліфікації. 

Як тоді, то й згодом ректор Сокальський сприймався молодими 
людьми за поважну, професійно незаперечну особистість; вражала 
аристократична постава цього чи й не п’ятдесятилітнього чоловіка. 
Він був унадмір суворий до лінькуватих студентів, міг не допустити 



до заліка неохайно чи виклично вдягнених. Траплялося, що декого 
позбавляли стипендії на якийсь час, та жодних репресивних заходів, 
як-от відрахування з вузу, не було. Можна сказати, що доля 
студентів-бібліотекарів натоді складалася майже щасливо, – з огляду 
на політичні репресії, що пройшлися безжальною косою в багатьох 
українських вузах. Стеження, донощицтво, підслуховування 
спостерігалися і в загалом затишній і толерантній атмосфері бібліо-
течного студентства, і це не викінчилося добром для кількох 
молодих людей, що виявляли інтерес до національної історії чи, 
скажімо, відвідували музей Івана Гончара. 

Головне ж от що: окрім обов’язкових «політологічних» 
дисциплін студентам пропонувалася широка програма знань 
з літератури, психології, історії, філософії і, звичайно ж, бібліотеко-
знавства та бібліографознавства. Тобто, втілювалася одна з головних 
настанов ректора Сокальського, що бібліотекар (цитуючи 
монографію) – людина широкого діапазону знань, високої культури 
й освіченості. Пригадати хоча б те, що студентам-бібліотекарям уже 
з першого курсу надавалося право користуватися фондами 
Академічної бібліотеки. 

Монографія «Видатний український бібліотекознавець Олексій 
Степанович Сокальський» вражає широтою охоплення соціо-
культурної атмосфери 40–70-х років XX століття, оглядом багатьох 
архівних джерел та фахових публікацій, змалюванням персоналій 
відомих діячів на бібліотечній ниві, як викладачів КДІКу, також 
і випускників першого призову, що згодом продовжували і плекали 
київську науково-освітню бібліотечну школу, започатковану 
ректором О. С. Сокальським. 

Насамперед новизна дослідження і його цінність в тому, що на 
прикладі біографічної та наукової спадщини першого ректора з’ясовуєть-
ся феномен визначної особистості, що за нашого часу з його 
уніфікованістю культурних цінностей набуває все більшої актуальності. 

Це сумна реальність українського буття, – не всім талановитим 
людям вдалося зреалізувати себе вповні, а тим більше в культурній 
царині. Такі люди опиняються в епіцентрі не лише суспільної, 
професійної уваги, але й стають за предмет пильнування з боку 
керівних і каральних органів, та й просто заздрісників. 



Ректор Сокальський здобувся на тріумф, але й прикрощі не 
забарилися. 1971-го року йому було присуджено звання професора 
кафедри бібліотекознавства, вперше в Україні, а вже 1972-го, коли 
студенти-випускники клопоталися розподіленнями в різні куточки 
України, від’їздом зі столиці і навряд чи більшість знала, та й навряд 
чи переймалася, як склалася доля Олексія Степановича, його було 
виключено з рядів КПРС і звільнено з посади ректора. 

Якими б не були причини такого офіціозного ставлення щодо 
одного з авторитетних діячів української культури, та зрозуміло 
одне: це був час (і рік) «останньої» хвилі політичних репресій, що не 
могли не торкнутися і лояльних до влади людей. 

Монографія не тільки поновлює панораму тодішнього соціум-
ного, політичного, культурного буття, але спонукає до спогадів, 
асоціацій уже зрілих за віком та досвідом людей, а в тому часі ще 
зовсім юних, які, перейшовши мудру школу ректора Сокальського, 
з гордістю несли своє професійне звання і збулися на справдешню 
еліту в українському культурному бутті. 

 

В’ячеслав Медвідь,  
лауреат Національної премії  
України імені Тараса Шевченка 
 



ПЕРЕДМОВА 

 

Відновити історичний процес – значить не лише відтворити 
реальні події та факти, а повернути у скарбницю суспільної пам’яті 
імена видатних особистостей, котрі своєю наполегливою працею, 
самовідданістю й талантом збагатили різні сфери громадського, 
культурного, наукового життя і були незаслужено забуті, а їх внесок 
у розбудову України залишається недостатньо поцінованим як 
науковцями, так і широкими колами суспільства. 

Одним із видатних бібліотекознавців України є професор 
Олексій Степанович Сокальський (1918–1991 рр.) Вивчаючи спад-
щину вченого, педагога, організатора можна суттєво збагатити 
джерельну базу розвитку галузевої наукової думки середини ХХ ст., 
глибше дослідити окремі аспекти інституціоналізації української 
бібліотечної науки й освіти. 

Сучасні книгознавство, бібліотекознавство та бібліографо-
знавство базуються на надійному підґрунті теоретичних здобутків 
попередників. Розсіяні в часі та просторі наукові ідеї, концепції, 
парадигми завдяки науковій комунікації (формальній і неформаль-
ній, вербальній і невербальній, безпосередній чи опосередкованій), 
набувають своєрідного ренесансу, відродження; актуалізуються 
з часом; стають плідними через століття; сприяють осмисленню 
законів і закономірностей еволюції теоретичної думки, внеску 
окремих особистостей та наукових шкіл у її розбудову; дозволяють 
окреслити перспективи розвитку книжкової, бібліотечної, бібліо-
графічної практики, науки, освіти, управління цими сферами 
в сучасному соціокомунікаційному просторі. 

У цьому контексті в монографії йдеться про київську 
бібліотекознавчу школу як унікальний науково-освітній осередок 
України, відомий своїми творчими здобутками далеко за її межами. 
Ця наукова школа інституціоналізувалася в самостійну творчу 
структуру у 1960-х рр. завдяки наполегливій творчій праці засновни-
ків цієї школи, одним з яких був С. О. Сокальський. 

Багатогранна організаційна, педагогічна й наукова діяльність 
професора О. С. Сокальського була спрямована саме на розвиток 
освіти, культури та науки, формування історико-культурологічного 



діалогу між минулим і сучасним, надання бібліотечній галузі 
потужного інноваційного потенціалу. Біографія О. С. Сокальського 
слугує прикладом для наслідування сучасному поколінню 
дослідників-бібліотекознавців, аспірантської та студентської молоді, 
має невичерпне виховне значення. 

Автори монографії виносять щиру подяку колегам та учням, 
усім хто поділився своїми спогадам, думками про вчителя, чим 
суттєво доповнили портрет цієї непересічної особистості, також 
рецензентам і упорядникам монографічного видання. 

 
 


