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Шановні читачі! Український центр вивчення історії Голокосту 
має честь представити Вам трете число часопису «Голокост 
і сучасність. Студії в Україні і світі» й запрошує до співпраці 
всіх, кого цікавить розміщення власних матеріалів на сторінках  
нашого видання.

Тематична та концептуальна спрямованість видання
Видання надає місце для публікації дослідникам з України та інших 

країн, які спеціалізуються на вивченні історії Голокосту та інших гено-
цидів. 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 по-
рівняно з іншими регіонами колишнього СРСР, Східної та Захід-
ної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних 
регіонах окупованої України;
стимулювати до використання раніше не введених до науково-• 
го обігу джерел, що зберігаються як в українських, так і в за-
кордонних архівах, а також залучення джерел іншого характеру 
(свідчень, спогадів тощо);
заохочувати використання полідисциплінарних підходів та участь • 
у дослідницькому процесі фахівців у галузі соціології, політоло-
гії, філософії та представників інших гуманітарних наук для ство-
рення комплексної та багатогранної картини історії Голокосту;
здійснювати як реконструкції історичної послідовності по-• 
дій, так і спроби інтерпретації причин та передумов Катастро-
фи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз 
конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та ін-
ших геноцидів, місця й ролі єврейського фактора в культурно-
історичних процесах у Європі, що передували Голокосту чи ста-
лися після нього.
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Матеріали, структура та рубрикація журналу
Матеріали, що приймаються до друку, мають відповідати вимогам до 

професійних видань, які містяться у постанові президії Вищої атестаційної 
комісії України № 7-0 5/1 від 15.01.2003 (див. www.vak.org.ua).

Часопис складається з таких розділів:
Дослідження.•  Дослідницькі статті, підготовлені фахівцями в галузі 
історії, політології, соціології, філософії, психології та інших дисцип-
лін, що детально розкривають заявлену авторами проблематику й 
висвітлюють різні аспекти Голокосту.
Нотатки і роздуми.•  Короткі дослідження, що мають на меті поста-
новку науково-дослідницької проблеми та аналіз шляхів її подаль-
шої розробки.
Документальні джерела.•  Тексти раніше не опублікованих джерел 
із різних архівів, а також інші матеріали (свідчення, спогади тощо), 
які мають джерелознавчу цінність, з тематики часопису. Докумен-
ти, що публікуються, мають супроводжуватися коментарями публі-
катора.
Рецензії.•  Рецензії на нещодавно опубліковані книги з тематики 
часопису. За необхідності передбачається також короткий розділ 
«Зауваження до рецензії» з боку авторів рецензованих робіт.
Бібліографія.•  Список новітніх досліджень (монографій, колектив-
них праць, статей) з тематики часопису.
Хроніка.•  Заходи академічного характеру (наукові конференції 
тощо), які відбулися останнім часом як в Україні, так і за її межами.

Підготовка матеріалів до публікації та розповсюдження часопису
Первинний відбір матеріалів для публікації та їх редагування 

здійснюється редакційною колегією у співпраці з міжнародною ре-
дакційною радою. 

Визначення тематичних пріоритетів та затвердження матеріалів 
до друку здійснюються Українським центром вивчення історії Голо-
косту 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 заува-
ження автор доробляє текст, після чого матеріал проходить наукове та 
літературне редагування.

Весь наклад видання надходить у науково-дослідні, освітні та 
культурно-просвітницькі установи, бібліотеки, котрі висловили заці-
кавленість в отриманні часопису. Електронна версія видання (в PDF-
форматі) доступна на веб-сайті Українського центру вивчення історії 
Голокосту: www.holocaust.kiev.ua




