
Статистика користування журналом "CEJSH" і результати 

співробітництва 

"Центральний європейський журнал соціальних і гуманітарних наук" 

(CEJSH) надіслав до Науково-видавничої ради НАН України статистику 

користування журналом протягом останніх 12 місяців. 

Також Науково-видавнича рада НАН України отримала лист від п. Яцека 

Корнацького про результати річного співробітництва наукових видань НАН 

України соціогуманітарного профілю, які були запрошені до співпраці з 

журналом CEJSH. В листі зокрема сказано: 

  "Рік тому, 22 квітня 2008 р., поштою була надіслана перша пропозиція з 

приводу співробітництва з CEJSH редакторові журналу «Археологія». Трохи 

згодом такі пропозиції отримали поштою інші партнери потенційного 

співробітництва. Зараз, через рік, саме час підвести підсумки, наскільки ми 

просунулися у нашій співпраці.  

1. Поки що підписано 6 угод про співробітництво з метою передавання 

анотацій статей, опублікованих у 7 журналах. «Золотою медаллю» за 

своєчасне надсилання анотацій опублікованих статей може бути 

нагороджений редактор журналу «Наука та наукознавство». Редактори 

журналів «Філософська думка» і «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» 

обіцяють надіслати поштою анотації статей протягом наступних 

тижнів. Анотації «Регіональної економіки» (№ 1(47), 2008) і «Української 

мови» (№ 1,2,3, 2008) були належним чином підготовлені до відправлення 

редакторами в червні і листопаді 2008 р. відповідно, але з того часу всі 

контакти були зупинені. Нажаль, мої звернення залишаються без відповіді.  

2. За винятком редактора журналу «Економіка та право» (який повідомив, що 

журнал не зацікавлений у співробітництві), всі інші потенційні партнери не 

визнали необхідним проінформувати редактора CEJSH про їх позицію щодо 

угоди про співробітництво. Редактори журналів «Слово і час», «Економіка та 

прогнозування» і «Економічна теорія» надіслали мені анотації, які вимагали 

додаткових даних. Через причини, які важко зрозуміти, вони припинили всі 

контакти і не надали ніякого коментарю щодо проектів угод про 

співробітництво, які вони отримали. Я також отримав деякі відгуки 

заохочення від редактора «Археології», але з тих пір нічого не трапилося.  

3. Підводячи підсумки, я гадаю, що починаючи з квітня 2008 р. був 

зроблений важливий початок нашої співпраці. Я сподіваюся, що, поволі, 

список журналів, готових до співпраці, виросте. Моє побажання - отримати 

швидкі відповіді на всю пошту, відправлену моїм українським партнерам. 

Здається, вони забувають, що негативна відповідь є більш важливою, ніж 

дипломатичне мовчання".  
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