CALL FOR PAPERS
—
Journal of Eurasian Studies

Op 15 maart 2009 heeft de Gábor Bálint de Szentkatolna Genootschap (dat onderdeel van de
Stichting Mikes International maakt, deze zelf opgericht in Den Haag in 2001;
http://www.federatio.org/mikes_int.html) een elektronisch tijdschrift getiteld JOURNAL OF
EURASIAN STUDIES (http://www.federatio.org/joes.html) gelanceerd om ongedwongen
onderzoek te kunnen publiceren op het terrein van de Euro-Aziatische geschiedenis, talen en
culturen met als speciaal aandachtsgebied Azië en de interactie tussen verschillende Europese
en Aziatische volkeren. Het Genootschap is vernoemd naar Gábor Bálint de Szentkatolna ter ere
van deze grote Hongaarse taalkundige en wetenschapper.
We zijn van plan om alle gebieden en disciplines af te dekken die relevant zijn voor ons doel,
zoals geschiedenis, linguïstiek, politiek, filosofie, religie, geostrategie, literatuur, economie, etc.
De huidige redactieleden, alsmede ook onze auteurs ondersteunen ten volle onze doelstellingen.
Zij zijn gerespecteerde individuen van verschillende beroepen en wonen verspreid over dit
grote supercontinent, van Londen via Binnen-Mongolië naar Japan. Een van onze belangrijkste
doelstellingen is het vergroten van het netwerk met iedereen die onze doelstellingen
ondersteunt, ongekend waar zij of hij woont en welk beroep zij of hij uitoefent.
We willen iedereen aanmoedigen om de Redactie artikelen aan te bieden in de bovengenoemde
disciplines (joes_cfp@federatio.org). Deze artikelen worden enkel en alleen op hun academische
standaards beoordeeld. Er zijn een aantal richtlijnen waaraan auteurs zich moeten houden:
De artikelen kunnen in principe in elke taal geschreven worden. Als men in een andere
taal schrijft dan het Engels, sluit dan een Engelse samenvatting van tenminste een A4-tje
toe.
Sluit altijd een kort professioneel CV in het Engels bij (maximaal tien zinnen).
We ontvangen ook graag commentaar, boekbesprekingen en kritiek op artikelen gepubliceerd in
dit tijdschrift of in andere academische publicaties, mits deze bijdrages opbouwend zijn en niet
de intentie hebben om te beledigen.

Met vriendelijke groet,
De Redactie
Den Haag, 8 april 2009

