Шановні Колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі практичного семінару-класу Оксани Кісь,
що відбуватиметься у рамках щомісячного методологічного семінару Відділу соціальної
антропології Інституту народознавства НАН України на тему: “PUBLISH OR PERISH: як
опублікувати наукову статтю у міжнародному виданні”.
Лекторка Методологічного семінару – Оксана Кісь історик та антрополог,
кандидатка історичних наук (2002), старша наукова співробітниця (2009), докторантка
Інституту народознавства НАН України. Авторка книги "Жінка в традиційній українській
культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." (2008; друге видання 2010).
Членка редакції міжнародного наукового щорічника “ASPASIA: The International
Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History”
(http://journals.berghahnbooks.com/aspasia/Berghahn Books), головна редакторка наукового
порталу “УкраїнаМодерна” (http://uamoderna.com/ ), співредакторка низки тематичних чисел
наукових журналів та збірників наукових праць, зокрема: “Жінки Центральної та Східної
Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального
насильства” (співред. Г.Грінченко, К.Кобченко,О.Кісь. - Київ: ТОВ "Арт-книга", 2015).
Лекторка має значний досвід рецензування у форматі peer-review для провідних
міжнародних наукових часописів. Близько десятка статей Оксани Кісь опубліковано у
збірниках та журналах США, Канади, Франції, Великобританії, в тому числі 5 публікацій
представлено у SCOPUS. Оксана Кісь стипендіатка низки престижних програм наукового
обміну, завдяки чому пройшла наукове стажування та викладала в Rutgers University (США,
2003-04); Harvard University (США, 2007), Central European University (Угорщина, 2008),
Columbia University (США, 2010, 2011-12), University of Alberta (Канада, 2013-14).
Протягом півторагодинного практичного семінару присутні зможуть довідатися:
 як правильно обрати видання для подання своєї статті (типи, критерії, шанси)
 як правильно обрати текст, який має реальні шанси на публікацію у
міжнародному виданні (жанри, ознаки, фактори ризику)
 як підготувати свій текст до подання у міжнародний журнал (загальні принципи,
правила та практичні поради)
 які є загальні вимоги до наукової статті у рецензованому виданні (структурні
елементи, стилістика, оформлення)
 як виглядає процес публікації (етапи, тривалість, спілкування з редакцією)
 як працювати з текстом після відхилення.
Радимо прихопити записник! Відеозапис події не передбачається!
Практичний семінар-клас відбудеться 27 жовтня 2016 року, початок о 16.00, у
конференц-залі Інституту народознавства НАН України (проспект Свободи 15, ІІ поверх).
Більше інформації можна знайти на сайті Відділу соціальної антропології.
З повагою,
Ігор Марков
к.і.н., завідувач Відділу соціальної антропології
Інституту народознавства НАН України

