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Редколегія журналу приймає матеріали, що відповідають тематичній спрямованості видання й мають такі необхідні елементи: визначення проблеми в загальному вигляді 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 цього напряму.
Матеріали приймаються українською, російською, англійською,
польською та німецькою мовами. 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 зробити відповідні застереження.
Обсяг дослідження не має перевищувати: для статті – 50 000 знаків, дослідницьких нотатків – 20 000 знаків, рецензії – 15 000 знаків,
хроніки – 10 000 знаків. Також подається резюме англійською мовою в
обсязі 300–400 слів.
Тексти слід подавати в електронному вигляді. Набір має бути виконано у програмі WORD, шрифт Times New Roman. Посилання додаються в автоматичному режимі.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти невичитані
та неохайно оформлені тексти, вносити скорочення та редакційну правку, яка не спотворює зміст публікації. Відхилені рукописи не повертаються і не рецензуються.
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Автори рецензій отримують від редакції безоплатно примірник
книги, що рецензується.
Кожен автор отримує безоплатно два примірники числа журналу, в
якому надруковано його працю.
Пропоновані до друку матеріали просимо надсилати відповідальному редактору:
Михайло Тяглий
Український центр вивчення історії Голокосту
вул. Кутузова, 8, оф. 109
Київ, 01011
Україна
Телефони: (8-044) 2859030; (8-050) 3933245
е-mail: holocaust_studies@sf.ukrtel.net , uhcenter@binet.com.ua

FOR CONTRIBUTORS
Manuscripts should be submitted in Ukrainian, Russian, English, Polish
or German.
Submission involves the tacit assurance that the material has not been
published and will not be simultaneously submitted or published elsewhere.
Manuscripts should be no longer than: 50 000 signs for an article,
20 000 signs for a research note, 15 000 signs for a review, and 10 000 signs
for a report on event. The articles must be accompanied with a summary in
English (up to 300–400 words in length).
It is the responsibility of the author to obtain written permission (including payments of fees) to reprint or reproduce any material that is under copyright, and to supply such permissions when submitting the manuscript.
The text should be typed in MS WORD using a single font (Times New
Roman is preferred).
Materials preliminary approved for publication will be forwarded
for peer-reviewing to academic experts in the field concerned; after peerreviewing the author is obliged to finalize the text so that it could be properly
edited and proofread afterwards.
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Writing the book reviews presupposes delivery of a free copy of the
book under condition of concluding an agreement with a reviewer.
All authors will receive two copies of the issue in which their work
appears for free.
Pre-selection of available materials is carried out by the executive editor. All the printed materials and contributions supplemented by cover letters
should be submitted to his address:
Mikhail Tyaglyy
Ukrainian Center for Holocaust Studies
vul. Kutuzova, 8, of. 109
Kyiv, 01011
Ukraine
For queries:
Phones: +380-44-2859030; +380-50-3933245
For submitting the electronic documents:
holocaust_studies@sf.ukrtel.net , uhcenter@binet.com.ua
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