Друзі, ми шукаємо комунікабельних та
амбітних людей, які стануть координаторами
національних
реєстрів
академічної
інформації «Ukrainian Index of Philosophy» та
«Translatio Philosophica»!
Портал «UKRAINIAN INDEX OF PHILOSOPHY» - це реєстр
даних про факультети, кафедри, наукові спільноти та
інші установи у сфері академічної філософії, фахівців,
фахові періодичні видання, публікації та дисертації.
Портал «TRANSLATIO PHILOSOPHICA», що технічно є
надбудовою над «Index of Philosophy» - це реєстр
академічних філософських перекладів, фахівців та
організацій, що залучені до царини перекладу.

ЯКА МЕТА?
Мета досить амбітна, але посильна: забезпечення академічної філософської спільноти України
ефективними інформаційними ресурсами й інструментами прозорої наукової діяльності через
надання всім учасникам фахової спільноти доступу до відкритих національних реєстрів галузевої
наукової інформації та формування у вітчизняних академічних колах традиції активного наповнення
таких реєстрів силами самих суб’єктів фахової спільноти за аналогією із світовими науковими
базами даних.
У максимумі – щоб обидва індекси увійшли в академічне життя як щось «очевидне», а відсутність в
них вченого, організації, періодичного видання чи тексту вважалася еквівалентною відсутності в
науковому просторі взагалі. Inscribo se in Indice Philosophico - ergo, sum.

ХТО ОРГАНІЗАТОР?
Розробка проектів ведеться за участі Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України,
Українського філософського фонду, кафедри історії філософії філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та Центру філософської текстології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за медіапідтримки фахового часопису
«Філософська думка».

ХТО ПОТРІБЕН?
Потрібні координатори роботи з:
1. кафедрами та факультетами;
2. фаховими періодичними виданнями;
3. видавництвами;
4. науковими спільнотами та іншими організаціями;
5. перекладачами та організаціями, що залучені до царини перекладу.

ЩО ТРЕБА РОБИТИ?
1. Встановити контакти з редколегіями фахових періодичних видань, видавництвами академічної
та інтелектуальної літератури, керівниками кафедр, факультетів, фахових спільнот та інших
організацій у галузі академічної гуманітаристики.
2. Проінформувати їх про можливості наукових реєстрів та доцільність участі у проекті та заключити
партнерські угоди (у максимумі такі угоди мають бути укладені з усіма колективними суб’єктами
фахової спільноти);
3. Отримати від партнерських установ первинний обсяг даних про наявні публікації, захищені
дисертації, періодичні видання, співробітників тощо (принаймні, за добу незалежності України) та
розмістити ці дані на сайтах реєстрів;
4. Проінструктувати відповідальних осіб партнерських установ щодо самостійного своєчасного
оновлення інформації на порталі та надалі контролювати цей процес.

ЯКІ ВИГОДИ?
1. Участь у статусному загальнонаціональному проекті, що реалізується за участі провідних
галузевих інституцій.
2. Розширення мережі професійних контактів.
3. Привід «тримати руку на пульсі» галузевих подій та публікацій.
4. І просто сприяння хорошій справі, що є необхідною для розвитку вітчизняної академічної
спільноти.

ОПЛАТА?
Починаємо працювати на волонтерських засадах та очікуємо на грантову підтримку у 2016 році.

ЯК ДОЛУЧИТИСЯ?
Зв’язатися з координатором ініціативи (https://www.facebook.com/yasna.ilami) та відвідати
установчий семінар (https://www.facebook.com/events/1514746288853859).
Семінар відбудеться 23 грудня 2015 року о 10:30 у Залі засідань Вченої Ради Інституту філософії ім.
Г.С. Сковороди НАН України за адресою: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 318.

Сайт ініціативи: http://www.philosophy.ua
Координатор проекту:
Іламі Ясна
Email: info@philosophy.ua
Тел. +38 044 331-15-04, +38 050 037-30-10, +38 098 709-74-62, +38 063 514-36-00
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