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În 15 martie 2009 ASOCIAŢIA GÁBOR BÁLINT DE SZENTKATOLNA a Fundaţiei Mikes
International (acesta din urmă fiind înfiinţat în anul 2001 la Haga –
http://www.federatio.org/mikes_int.html) a pus bazele revistei electronice JOURNAL
OF EURASIAN STUDIES (http://www.federatio.org/joes.html). Înfiinţarea revistei a avut
drept scop promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul istoriei, lingvisticii şi culturii
eurasiene, cu un accent deosebit pe tematica Asiei şi a interacţiunii diferitelor
popoare asiene şi europene. Denumirea Asociaţiei aduce un omagiu marelui lingvist
şi om de ştiinţă Gábor Bálint de Szentkatolna.
Intenţia editorilor revistei este de a acoperii variate domenii ştiinţifice relevante din
punctul de vedere al scopurilor declarate: istorie, lingvistică, politică, filosofie,
religie, geostrategie, literatură, economie, etc. Membrii comitetului de redacţie,
precum şi autorii colaboratori au fost aleşi în deplină concordanţă cu scopurile
propuse: ei sunt specialişti recunoscuţi, răspândiţi în toate colţurile
supercontinentului eurasian, de la Londra până în Mongolia Interioară sau până în
Japonia. Dezvoltarea acestei reţele de autori şi colaboratori reprezintă totodată un
scop important pentru noi: avem dorinţa de a coopta cât mai mulţi specialişti care îşi
asumă scopurile noastre, indiferent de domiciliul şi profesia acestora.
Cu această ocazie dorim să adresăm totodată şi un apel potenţialilor colaboratori de a
transmite comitetului de redacţie studii, articole ce se încadrează în tematicile sus
menţionate. Studiile vor fi selectate exclusiv pe baza conţinutului lor ştiinţific, iar ele
pot fi trimise la adresa electronică joes_cfp@federatio.org. Totodată ele trebuie să se
încadreze în limitele următoarelor condiţii formale:
pot fi redactate în orice limbă, cu condiţia ca în cazul în care limba studiului
este alta decât cea engleză, ele vor fi însoţite de un rezumat de o pagină în
limba engleză
studiilor i se va ataşa un scurt CV (max. 10 rânduri) al autorului/autorilor.
Sunt binevenite totodată comentariile, recenziile, criticile privind articolele publicate
în Journal of Eurasian Studies sau alte publicaţii ştiinţifice, atâta timp cât ele sunt
constructive şi nu aduc prejudicii autorilor.
Cu stimă,
Comitetul de Redacţie
Haga, 8. aprilie 2009.

