ВІД РЕДАКЦІЇ
Шановні читачі!
Український центр вивчення історії Голокосту має честь представити число 2 (10) 2011 часопису «Голокост і сучасність. Студії в
Україні і світі» й запрошує до співпраці всіх, хто зацікавлений у розміщенні своїх 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 геноцидів. Виходить двічі на рік. Мова видання – українська і російська.
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•

•

•

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 регіо
нами колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; дослідженню специфічних рис Голокосту в різних 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 наук для створення комплексної та багатогранної картини історії Голокосту;
здійснювати як реконструкції історичної послідовності подій, так і
спроби інтерпретації причин та передумов Катастрофи європейського єврейства; проводити порівняльний аналіз конкретно-історичних і
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цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів, місця й ролі
єврейського фактора в культурно-історичних процесах в Європі,
що передували Голокосту чи сталися після нього.
Матеріали, структура та рубрикація журналу
Матеріали, що пропонуються 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).
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•
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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 постановку
науково-дослідницької проблеми та аналіз шляхів її подальшої 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.
Документи, що публікуються, мають супроводжуватися коментарями публікатора.
Рецензії. Рецензії на нещодавно опубліковані книги з тематики часопису. За необхідності передбачається також короткий розділ «Зауваження
до рецензії» з боку авторів рецензованих робіт.
Полеміка. Дискусії дослідників стосовно опублікованих у попередніх
числах часопису матеріалів.
Бібліографія. Список новітніх досліджень (монографій, колективних
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 редакційною радою.
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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.
Весь наклад видання надходить у науково-дослідні, освітні та культурно-просвітницькі установи, 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.

Dear Reader,

the Ukrainian Center for Holocaust Studies is pleased to announce
new 2 (10) 2011 issue of the interdisciplinary scholarly journal Голокост
і сучасність. Студії в Україні і світі [Holocaust and Modernity. Studies
in Ukraine and the World] and welcomes the submission of manuscripts for
editorial consideration.
Thematic and conceptual focus
The journal is conceived as an open academic forum that promotes
scholarly discussion on the implications of the Holocaust, genocide, and
other instances of mass violence.
The journal is published twice a year in Ukrainian and Russian with
summaries in English.
The journal’s agenda is:
•
to stimulate in-depth analysis of various aspects of the Holocaust on
Ukrainian territory; to compare and contrast the experience of the Holocaust
in Ukraine to that in other regions of the former USSR, Eastern Europe and
Western Europe; to examine specific features of the Holocaust in various
localities of Ukraine;
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to disseminate and advance research based on previously unavailable or
little-known sources stored in Ukrainian and foreign archival repositories as
well as non-conventional sources such as testimonies, memoirs, and diaries;
to promote a multidisciplinary approach and to encourage the participation
of experts in the fields of sociology, political science, psychology, and the
humanities to contribute to discussion and research;
to foster comparative and conceptual analysis of various aspects of the Holocaust
and other genocides, particularly in the theory and history of nationalism and
anti-Semitism, and of the role and place of the “Jewish question” in European
culture and history preceding and following the Holocaust.
Organization
The journal includes the following sections:
Research articles exploring various aspects of the Holocaust;
Research notes discussing approaches to narrowly defined specific
questions;
Documentary sources not previously published before;
Reviews of recently published books;
Polemics debating the materials published in previous issues;
Bibliography of recent works on the Holocaust, with the special
emphasis on Ukraine;
Announcements of recent and upcoming academic events in Ukraine
and abroad.

Management and distribution
Publication policy is established by the Ukrainian Center for Holocaust
Studies in cooperation with an International Advisory Board and the Executive
Editorial Board. Acceptance and editing carried out by the Executive Editorial
Board in cooperation with the International Advisory Board.
Articles are peer-reviewed by academic experts in the field; after
peer-review author may be asked for revisions.
Copies of the journal are distributed through the network of
educational and research institutions and public libraries. Its electronic
version in PDF-format is free for downloading from the web-site of the
Ukrainian Center for Holocaust Studies at www.holocaust.kiev.ua.
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