ШАНОВНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО,
Фаховий часопис Інститут народознавства НАН України
«НАРОДОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» оголошує набір cтатей та матеріалів
до спеціального числа, присвяченоого пам’яті Ігоря Маркова (1963—2022),
кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, засновника та першого керівника
Відділу соціальної антропології.
Вихід числа заплановано у квітні 2023 року та приурочено 60-річчя з дня народження нашого колеги.
Запрошуємо подавати власні оригінальні дослідження, які охоплюють насамперед (але не виключно)
наукові теми та проблематику, якими зокрема цікавився Ігор Марков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегії розвитку України у добу глобальних змін, трансформацій та загроз національній
безпеці
Транснаціональні міграції і Українські реалії: соціальні та гендерні аспекти
Духовно-релігійні орієнтації сучасної української молоді та суспільства
Соціальні мобільності в глобальній та інформаційній перспективі
Політичне лідерство і геополітика, життєдіяльність людини та її інтеграція в політичну
спільноту
Життєві стратегії людей у час війни
Історичні (гранд)наративи та пам’ять у творенні української національної самосвідомості
Традиції та інновації: суспільно-культурне, міжетнічне життя в Україні
Міждисциплінарний вектор у методологічних підходах сучасної гуманітаристики
Також запрошуємо тих, хто особисто знали Ігоря Маркова та мали нагоду
співпрацювати з ним у дослідницьких проектах, надислати власні спогади про
життєвий і науковий шлях Ігоря Маркова – історика, політолога, соціолога та
інтелектуала

Обсяг тексту – 20-22 тис. знаків з пробілами, включно зі списком використаних джерел та літератури
Вимоги до оформлення тексту та ілюстрацій див.: https://nz.lviv.ua/avtoram/. Зразок актуального
тексту з усіма його складовими (анотація українською, англійською мовами, список літератури,
референси) надсилаємо у причіпці.
Підготовка проходитиме у три етапи:
1. Прийом заявок (тема, коротка анотація до 500 знаків, відомості про автора/ку) – до 15 вересня 2022
р.
2. Останній термін подачі повного тексту, оформленого згідно з вимогами — до 20 грудня 2022 р.
3. Доопрацювання статей після рецензування та наукового редагування (за потреби) — до 1 лютого
2023 р.
Ласкаво запрошуємо усіх, хто знали особисто І. Маркова, для кого він був колегою, учителем чи
другом, який спонукав до наукових досліджень, взяти участь у цьому проекті
Просимо надсилати ваші заявки (тему, анотацію та відомості про автора/ку) до 15 вересня 2022 р. на
дві електроні адреси: social.anthropology.nanu@gmail.com
kuzmenko.oksana@gmail.com
Редакція числа
Оксана Кузьменко, відповідальна редакторка,

д.ф.н., провідна наукова співробітниця відділу соціальної антропології
Ганна Заремба-Косович, редакторка,
к.с.н., наукова співробітниця відділу соціальної антропології

