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Місто: історія, культура, суспільство

ВСТУПНЕ СЛОВО ІВАНА ПАТРИЛЯКА

Співпраця академічної та університетської науки є очевид-
ною вимогою часу. Так само як і розширення спектру мож-
ливостей долучення студентства до наукової роботи. Но-

востворений часопис видається вдалим варіантом вирішення цих 
обох проблем. Тим більше, що вже у першому номері є рубрика 
для студентських робіт. Написання текстів для подібних журна-
лів є для студента водночас і викликом, і можливістю, і хорошою 
школою. В найкращому випадку, така практика прищепить смак 
і ознайомить із традиціями дослідницької роботи. Урбаністична 
тематика також видається зручною в цих аспектах, пропонуючи 
широкий вибір проблем, джерел, методик дослідження. 

Глобальний процес урбанізації продовжується, хоча, зако-
номірно, темпи відрізняються залежно від співвідношення цілої 
сукупності факторів. Світові тренди та регіональні особливості 
перебігу цього фундаментального процесу безумовно потребу-
ють всебічного та різноаспектного аналізу, пошуку відповідей 
на ті виклики, які створює все ще зростаюче місто. Закономірно, 
що не лише українські фахівці шукають їх. Тож ознайомлення із 
вже існуючими моделями та практиками є надзвичайно вагомим 
завданням.

Відтак, історичний факультет Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка став співзасновником МІКСу 
та активно підтримав ініціативу створення наукового часопису. 
Проект може видатись амбітним, але сміливі завжди мають ща-
стя. Тішить ініціатива молодих науковців, випускників нашого 
факультету, у започаткуванні проекту. Це лише підтверджує тезу 
про необхідність створення нових майданчиків для набуття фахо-
вого досвіду майбутніми науковцями.

Редакційна стратегія часопису полягає у зосередженні уваги 
на дискусійних проблемах історичного пізнання в координатах 
урбаністики. При цьому редактори будуть орієнтуватись на роз-
ширення рамок міських студій. 

Отже, представлена ініціатива відповідає вимогам часу і, спо-
діваємось, збереже цю якість на довгі роки вперед, ставши в при-
годі не одному поколінню істориків. 

Тож запрошуємо долучитись до прочитання, обговорення та 
участі у подальшому функціонуванні електронного урбаністично-
го журналу “Місто: історія, культура, суспільство”.
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