НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

НАШІ ЮВІЛЯРИ
ВІТАЄМО З 609РІЧЧЯМ
ВІЛЯ САВБАНОВИЧА БАКІРОВА!

Визначному вченому, доктору соціолог7
ічних наук, професору, ректорові Харківсь7
кого національного університету ім. В. Н. Ка7
разіна, членові редколегії нашого журналу
Вілю Савбановичу Бакірову виповнилося 60!
Віль Савбанович – відомий в Україні та
за її межами як учений потужного потенціа7
лу, правознавець, політолог, визнаний авто7
ритет у соціологічній науці, автор числен7
них наукових праць з актуальних проблем су7
часності, високоефективний менеджер і
організатор науки та вищої освіти. Під його
керівництвом Харківський національний ун7
іверситет ім. В. Н. Каразіна в складних умо7
вах глибоких трансформацій українського
суспільства не лише зберіг, поновив, а й при7
множив свою репутацію як одного з провідних університетів, флагмана вищої
освіти і науки в Слобожанському краї і в Україні, який готує висококласних
фахівців, озброєних сучасними знаннями, широким кругозором, здатних до
творчого пошуку й інновацій.
До особливих особистих заслуг В. С. Бакірова слід, безсумнівно, віднести
передусім його вагомий вклад у розвиток соціологічної науки в Україні, примно7
ження соціологічних знань і утвердження соціологічного мислення в практиці
суспільного життя. Високим визнанням цих заслуг стало, зокрема, одноголосне
обрання Віля Савбановича членом правління і віце7президентом Соціологічної
асоціації України, запрошення його до участі в роботі редколегій цілої низки
авторитетних наукових видань, керівних органів громадських організацій, екс7
пертних рад. Соціологічна громадськість України високо оцінює його дослідження
в галузі соціології цінностей і ціннісної свідомості, якості життя, особливостей
політичного процесу, електоральної поведінки і настроїв населення в сучасній
Україні. Значною мірою саме завдяки ініціативності й творчій енергії В. С. Бакі7
рова з року в рік зростає авторитет і популярність Харківських соціологічних чи7
тань, які надають винятково важливі можливості професійного спілкування вче7
них7соціологів не лише України, а й ближнього та дальнього зарубіжжя.

160

До всього цього В.С. Бакіров – людина високих принципів і громадянсь7
кого сумління, глибоко перейнята долею України, її сьогоденними проблема7
ми і майбуттям, людина справедлива і відповідальна, щира й сердечна, завжди
готова і здатна допомогти, підставити плече, подати теплу, дружню руку.
Редакція і редколегія журналу «Український соціум» щиро й сердечно віта7
ють Вас, дорогий Вілю Савбановичу, з Вашим славним високоліттям, зичать
Вам нових успіхів, великих звершень і досягнень на всіх напрямах Вашої бага7
тогранної і плідної діяльності! Міцного Вам здоров’я, творчого натхнення,
високих злетів і гостроти думки, світлих радостей в особистому житті!
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