Український центр вивчення історії Голокосту у співпраці з Центром перспективних
досліджень Голокосту ім. Джека, Джозефа і Мортона Манделів Меморіального музею
Голокосту США оголошує про підготовку спеціального числа наукового часопису «Голокост
і сучасність. Студії в Україні і світі» для учасників літніх шкіл з історії Голокосту в Україні та
Європі (2016-2018). Дана програма організовується у співпраці з КНУ ім. Т. Шевченка для
викладачів та дослідників Голокосту та єврейської історії в Україні. Запрошуємо надсилати
статті для публікації у часопису! Статті до розгляду прийматимуться як від колишніх
учасників, так і усіх зацікавлених дослідників. Публікація є безкоштовною.
Крайній термін подачі статті – 30 вересня 2018 р.
Тематична та концептуальна спрямованість видання
Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших країн, які
спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших геноцидів у порівняльному з історією
Голокосту вимірі. Виходить двічі на рік. Мова видання – українська і російська.
Часопис має на меті:
• сприяти поглибленому висвітленню різних аспектів Голокосту на українських землях;
виявленню спільного та особливого в історії Голокосту на окупованій нацистами території
України порівняно з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи;
дослідженню специфічних рис Голокосту в регіонах окупованої України;
• стимулювати до використання раніше не введених до наукового обігу джерел, що
зберігаються як в українських, так і в закордонних архівах, а також залучення джерел іншого
характеру (свідчень, спогадів тощо);
• заохочувати використання полідисциплінарних підходів та участь у дослідницькому
процесі фахівців у галузі соціології, політології, філософії та представників інших
гуманітарних дисциплін для створення комплексної та багатогранної картини історії
Голокосту;
• здійснювати як реконструкції історичних подій, так і інтерпретації причин та передумов
Катастрофи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних і
цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в
культурно-історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього.
Підготовка матеріалів до публікації та розповсюдження часопису
Первинний відбір матеріалів для публікації та їх редагування здійснюється
редакційною колегією у співпраці з міжнародною редакційною радою.
Визначення тематичних пріоритетів та затвердження матеріалів до друку
здійснюються Українським центром вивчення історії Голокосту у співпраці з Міжнародною
редакційною радою та редакційною колегією часопису.
Дослідження, що пройшли первинний відбір, направляються для анонімного
рецензування спеціалістам із теми; з огляду на їх зауваження автор доробляє текст, після чого
матеріал проходить наукове та літературне редагування.
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Частина накладу видання надходить у науково-дослідні, освітні та культурнопросвітницькі установи, університети, бібліотеки, котрі висловили зацікавленість в отриманні
часопису. Електронна версія видання (в PDF-форматі) доступна на веб-сайті Українського
центру вивчення історії Голокосту: www.holocaust.kiev.ua
Правила подачі та оформлення матеріалів
Редколегія журналу приймає матеріали, що відповідають тематичній спрямованості
видання й мають такі необхідні елементи:
 Визначення проблеми та її зв’язок з іншими науковими та практичними проблемами;
 Аналіз останніх досягнень і публікацій із зазначеної проблематики, на які спирається
автор; виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено
статтю;
 Формулювання мети статті (постановка проблеми);
 Викладення основного матеріалу дослідження з ретельним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
 Висновки та перспективи подальшої розробки обраного напряму.
Матеріали приймаються українською або російською.
Неодмінною умовою публікації є її оригінальність; якщо автор вже розміщував у
якому-небудь виданні матеріал із зазначеної проблематики або іншу версію запропонованого
дослідження, він повинен про це повідомити.
Обсяг дослідження має не перевищувати 50 000 знаків. Також подається резюме
англійською мовою в обсязі 300–400 слів. Тексти слід подавати в електронному вигляді.
Набір має бути виконано у програмі MS WORD, шрифт Times New Roman. Посилання
додаються в автоматичному режимі відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 (див.:
http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf).
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти не вичитані та неохайно
оформлені тексти, вносити скорочення та редакційну правку, яка не спотворює зміст
публікації.
Кожен автор отримує безоплатно три примірники числа журналу, в якому надруковано
його роботу.
Пропоновані до друку матеріали просимо надсилати відповідальному редактору:
Михайло Тяглий
Український центр вивчення історії Голокосту
вул. Кутузова, 8, оф. 109
Київ, 01011, Україна
Телефон: (044) 2859030
е-mail: holocaust_studies@ukr.net , uhcenter@holocaust.kiev.ua
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