
ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАСТУПНИЙ ВИПУСК

Історико-культурологічний збірник«Схід/Захід»
анотує видання спеціального випуску 

(що має вийти у 2009 р.)

«Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи»

Останні десятиріччя, позначені кардинальними змінами на геополітичній мапі 

світу й Європи, зокрема Центрально-Східної, спричинили серйозні зміни у сприй-

нятті минулого країн регіону. Глобалізаційні зміни та труднощі трансформації по-

сттоталітарних режимів стали викликом для національних та інших гранд-наративів, 

спричинилися до пошуків нових ідентичностей у процесі формування нових спільнот. 

Це неминуче привело до відродження/відживлення/пошуку/творення нових колек-

тивних та індивідуальних «пам’ятей». Як вплинув «всесвітній тріумф пам’яті» (П’єр 

Нора) на Центрально-Східну Європу та Україну зокрема? У чому полягає специфіка 

історичної пам’яті про тоталітаризм та за часів тоталітаризму? Хто має право (владу) 

пам’ятати й про що? Яким чином реалізується це право (влада)? Яку роль відігравали 

та як змінювалися приватні та публічні політики пам’яті під час і після тоталітаризму? 

Ці питання окреслюють найширший проблемний діапазон, що ми хотіли би обгово-

рити у майбутньому тематичному випуску:

— «пам’ять» як досвід, як дослідницька категорія, як метафора; проблема дефініцій 

та теоретичного осмислення,

— пам’ять про ключові для ідентичностей Центрально-Східної Європи історичні 

події та процеси, зокрема про Другу світову війну, міжетнічні та міжнаціональні 

взаємодії та конфлікти, тоталітарні та посттоталітарні трансформації,

— специфіка пам’яті, запам’ятовування та «забування» у різних групах і спіль-

нотах,

— пам’ять і «контрпам’ять»: офіційні та неофіційні, приватні та публічні політики 

пам’яті, її колективний та індивідуальний виміри,

— пам’ять, політична боротьба та державна політика,

— репрезентації пам’яті у специфічних культурних формах: монументах, мемо-

ріалах, ландшафтах, музеях, архівах, кіно, різних жанрах усних історій та 

біографічних конструкціях тощо.

Отже, для видання тематичного випуску «Схід/Захід» запрошує до співпраці 

представників найширшого кола гуманітарних дисциплін, чиї зацікавлення стосу-

ються феномену історичної/колективної/соціальної пам’яті. Перевагу буде надано 

статтям, виконаним на засадах інтердисциплінарності, присвяченим як конкретним, 

так і теоретичним і методологічним проблемам, з особливим фокусом на досвіді 
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України та інших посттоталітарних країн, а також усім іншим статтям, які проде-

монструють новаторські підходи та обґрунтовані рефлексії над темою. Всі статті 

проходять анонімне рецензування, за результатами якого редакція приймає рішен-

ня про публікацію. Як тематичні, так і хронологічні та географічні межі майбутньо-

го випуску можуть бути предметом обговорення за бажання авторів. Редакційна 

колегія свідомо не обмежує тематику матеріалів, сподіваючись завдяки цьому по-

бачити широке розмаїття контроверсійних дискусійних думок і ракурсів розгляду 

запропонованих проблем.

Вимоги до матеріалів

Усі матеріали, подані до часопису, проходять анонімне рецензування двома 

фахівцями. Рецензії можуть бути надані авторам за згоди рецензентів та редакційної 

колегії. Надіслані рукописи авторам не повертаються.

Статті мають бути українською, англійською, польською або російською мовами.

Тексти подаються в Microsoft Word, формат *rtf або *doc; примітки мають бути 

автоматичні, в кінці статті.

Короткі відомості про автора: прізвище, ім’я, науковий ступінь, місце роботи та 

посада, наукові зацікавлення, e-mail. Ці дані будуть опубліковані в переліку авторів 

наприкінці випуску.
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