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Астропринт, 2007. -  424 с.

Назва збipникa «Споконвшу було Слово...», виданого до 60-р!ччя 
професора Олександра Васильевича Александрова не е невипадковою.

^ ак починаеться Свангел!е вщ 1оанна... Вщомо,
„ ^  ^ 5  що слово -  це могутня сила, котра здатна як

постае як бущвничий потенщал добра \ злагоди, 
ЩШш як зашб мистецтва, що у всш багатогранносп 

|  та р!знобарвност! доводить свою велич 1 силу!̂

за редакшею викладач1в кафедри журнал1стики

* ^  аспекта життя 1 творчост! ювшяра: вщ його
власних наукових надбань '1 високих орга- 

* ^  шзаторських зд!бностей до вмшня пщтримувати
дружш стосунки з величезною кшьюстю колег 
1 друз ¡в, яга втд щирого серця вггають високо-

поважного професора.
Зб1рник вщзначаеться оригинальною структурою: його вщкривае 

б|Ограф1чна довщка професора Олександра Александрова, де висвгглено 
основш вши творчо'Т бюграфй ювшяра. Дал! подано штерв’ю члена 
Нащонально! спшки журнал ¡сив Укра'ши Миколи Щербаня з ювшяром, 
яке мае характерну назву «Портрет в штер’ер! творчого життя», де можна 
простежити риси вщ природи скромно!', але вимогливоТ, креативно!
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особистосп, людини, яку студенти називають Хрещеним батьком кафедри 
журналютики.

Наступний роздш зб!рника -  «ВИання, одержан! з нагоди ювшею». 
ВИають професора з його юв!леем не лише одесьга колеги, вщом! 
науковщ, друз!. В!тання -  колективн! та особисН -надсилали з багатьох 
куточюв УкраТни. К<̂ жне з них вражае гцирютю, в!дверт!стю, горд!стю 
в!д того, що автори особисто знайом! з ювшяром, ! м!стить -  багато 
теплих сл!в ¡з побажанням мщного здоров’я, довгол!ття, творчихусп!х!в. 
Колективн! вНання над!йшли в!д 1нституту л!тератури ¡мен! 
Т. Г. Шевченка НАН УкраТни, Национального заповщника «Соф!я 
КиТ'вська», факультету журналштики Запор1зького нац!онального 
ун!верситету, факультету систем та засоб!в масово! комушкаци 
Дн!пропетровського нац¡опального ун!верситету, Асощацп пращвниюв 
культури та мистецтва УкраТни, видавництва «Астропринт», викладач1в, 
випускнигав ! фурканНв кафедри журнал!стики ОНУ ¡мен! I. I. Меч
никова.

Особист! вггання надшлали директор провщного навчального 
журналютського закладу УкраТни -  Гнституту журналютики Ки'Твського 
нац!онального ун!верситету ¡мен! Т. Г. Шевченка, професор Володимир 
Р!зун; головний науковий сшвробггник 1нституту свНово! економ!ки та 
м!жнародних в!дносин НАН Укра'ши, професор Юрш Павленко; голова 
Одесько! обласно! орган!зац!'! Нац!онально! спшки журнал!ст!в УкраТни 
Юр!й Работ!н; президент Одесько! пльди власних кореспонденНв 
В’ячеслав Воронков; декан фшолопчного факультету ОНУ ¡ме- 
н! I. I. Мечникова, професор Свген Черно!ваненко; декан факультету 
довуз!всько! п!дготовки ф!лолог!чного факультету ОНУ ¡ме- 
н! I. I. Мечникова Микола Пащенко; професор кафедри телебачення 
та радюмовлення Льв!вського нац!онального ушверситету ¡мен! 
I. Франка 1ван Крупський; директор Тнституту соц!альних наук ОНУ 
¡мен! I. I. Мечникова, професор 1гор Коваль; декан гуманггарного 
факультету Одеського нацюнального пол!техн!чного ун!верситету, 
професор Анатолш Баканурський; журнал!ст рад!о «Свобода» Богдана 
Костюк; головний редактор тижневика «ОсвИа» Ольга Коноваленко.

Родзинкою стала поема-вНання «Александр!я», написана професором 
Ггорем Михайлиним, де на зразок «ЕнеТди» I. Котляревського з гумором 
описано творчий шлях ювшяра.
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Наступний роздш збщника на пошану мютить статп, яю входять у коло 
наукових защкавлень ювшяра, а саме: росшська л!тература XIX ст., 
мед^евютика, журнал ¡стикознавство. Тут представлено публшащУ вщомих 
учених УкраУни, у тому числ1 викладач!в фшолопчного факультету ОНУ 
¡мет1.1. Мечникова. Цей матер ¡ал дае змогу побачити жиитя Слова в р1з- 
них аспектах: шд давньоУ л!тератури до сьогодення, коли ЗМ1 оголошено 
«четвертою владою».

Стати, присвячеш агеограф!чнш ело вес н осп, давн!м пам’яткам таких 
вщомих учених, як Н. Верещапна, I. Марголша, Н. Нштенко, Ю. Пав
ленко, Ю. Пелешенко, Н. Подоляк, В. Полтавчук, В. Сулима, М. Сулима 
та ¡н., являють собою вагомий науковий доробок у мед1евютицк

Науков! дослщження, де розглядаються проблеми лтгератури XIX ст. 
та лпературноУ критики, репрезентовано статтями Н. РаковськоУ, 
Т. МоревоУ, В. Мус1й, М. Соколянського, Н. Сподарець. Вони е вельми 
важливими для уевщомлення сучасноУ модел! л!тературноУ критики, «яка 
широко використовуе ф!лософське, психолопчне, сощолопчне знания» 
(с. 327).

Сугестивт можливосп Слова, йога впливов! функц!Ув аспект! вивчення 
новггшх напрям!в, представлено в розвщках Т. КовалевсъкоУ, Н. Кутузи, 
В. Манаюна.

Актуальн! проблеми журнал!стикознавства, видавничо'У справи 
виевтпоють пращ В. Демченка, Н. ЗелшськоУ, I. Михайлина.

Окрем1 розвщки вщдзеркалюють безпосередньо навчальну та виховну 
роботу кафедри з ¡нноващями, яю впровадив зав!дувач кафедри 
журналютики, професор О. В. Александров, зокрема це стати Н. Кон
дратенко, О. ПорпулИ, Н. Стеблини.

I завершуе зб!рник б1блюграф1я друкованих праць доктора фшолопчних 
наук, професора (Александра Васильовича Александрова, яка складае 
114 позищй, серед яких 3 монографГУ, що е значним внеском у науку.

Сшадваемось на нов! науков! досл!дження юв!ляра!

Володимир Оскрого
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