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ПРАВИДАВНИЦТВО ТРАНСФОРМАЦІЙ 
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Сучасна наука продовжує осмислення теоретичних і практичних моделей поступального сус-
пільного розвитку, трансформаційних змін, чинників і складників цивілізаційного поступального 
руху. Це важливо для різних галузей знань і сфер, у тім числі соціальних комунікацій, складовою 
частиною яких є, безумовно, і видавнича справа. 

Автор монографії, що рецензується, зосередив увагу на зародженні та еволюції видавничої справи 
в процесах суспільно-політичних трансформацій Стародавнього світу. Такий науковий інтерес під-
кріплений попередніми працями Ю.В. Бондаря, що побачили світ у різних виданнях. 

Наукова проблема, порушена в монографії, є, безперечно, актуальною і значущою, оскільки ві-
дображає теоретичний і практичний інтерес до питання зародження і формування інформаційно-
комунікаційних систем в умовах суспільно-політичних трансформацій, які, у свою чергу, мають 
безпосередній вплив і на сучасний стан та функціонування інформаційного простору, становлення 
наразі демократичної політичної культури в тім числі українського суспільства. 

Монографія демонструє ґрунтовну теоретичну підготовку автора, його обізнаність із масивом 
першоджерел та наукової літератури, в тім числі найновішими публікаціями з означеної теми до-
слідження. Для аналізу Ю.В. Бондарем залучено значну кількість джерел, що стосуються не лише 
видавничої справи, а й контекстуально дотичних до неї галузей історії, філології, літературознавства, 
політології тощо, що дало змогу автору скласти цілісну картину зародження та побутування первіс-
ного видавництва, виявити взаємообумовлюючу залежність культурних, політичних, економічних 
та інших цивілізаційних процесів. 

Монографія містить чимало положень і висновків, які мають наукову новизну. Йдеться насам-
перед про окреслення початкового періоду історії видавничої справи, який автор тлумачить як пра-
видавництво, обґрунтування ролі й значення комунікації у формуванні первісних держав. 
Позитивним є поглиблення Ю.В. Бондарем термінологічного корпусу видавничої справи, уточ-
нення і розширення його в контексті розуміння видавничих явищ давнього часу, введення у пошу-
ковий обіг нових визначень і термінів. Оригінальним та пошуково перспективним бачиться і розгляд 
автором проблем зародження й розвитку видавничої справи у контексті суспільно-політичних 
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трансформацій наразі Стародавнього світу, що дає змогу простежити й окреслити взаємодію куль-
тури та політики у давніх державах, роль і місце видань та публікацій у цивілізаційному поступі. 
Ю.В. Бондар детально зупиняється на практиці використання творів, які трактує як правидавничі, 
первісних книг у державотворенні, здійсненні політики в різних державах Стародавнього світу, роз-
криває зміст розуміння значення та роль писемності, слова у суспільно-політичних трансформаціях, 
акцентує увагу на свідомому використання словесності у різних її проявах для управління суспіль-
ними процесами. 

Один із аспектів дослідження, запропонованих автором, — використання комунікації і творів 
первісного видавництва окремими політиками, правителями, а також і державами Стародавнього 
світу, для забезпечення державного управляння, здійснення соціально-політичних перетворень, за-
лученні громадян до процесів державотворення. Такий значною мірою авторський підхід дає змогу 
по-новому оцінити місце та роль творів видавництва у давніх суспільствах. Науково пізнавальними 
є й розділи монографії з аналізом ґенезису суб'єктів інформаційно-комунікативної системи, базис-
них інформаційних ресурсів Стародавнього світу та їхнього значення у процесах зародження ви-
давничої справи. 

Автор зумів запропонувати, на наш погляд, доволі цікавий погляд на зародження та розвиток 
видавничої справи в процесі суспільно-політичних трансформації, який може бути продуктивним 
не лише для аналізу видавництва Стародавнього світу. Актуальне дослідження в тім числі й для су-
часної України, яка продовжує шукати своє місце у світовій системі культур, власні цивілізаційні 
витоки поступального трансформаційного руху, які так само кореняться у найдавніших часах. 

Ю.В. Бондар доводить, що видавнича справа, яка зародилася у Стародавньому світі, є унікаль-
ною і самодостатньою підсистемою соціальних комунікацій, історично наріжним складником сус-
пільно-політичних трансформацій, дієвим механізмом соціумних комунікаційних зв'язків, 
значення якої у процесі розвитку громадянського суспільства, комунікаційної та політичної куль-
тури залишається, безумовно, актуальним. 
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