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«Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури» (англ. NaUKMA Research Papers. History and Theory of
Culture) – фаховий науковий рецензований журнал відкритого доступу, що висвітлює сучасні дослідницькі підходи,
публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі культурології.
Журнал проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових
системах: Наукова періодика України, BASE-search (Bielefeld Academic Search Engine), CORE, Crossref, Dimensions,
EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Open Ukrainian Citation Index, PhilPapers: Online Research
in Philosophy, ResearchBib, Scilit, Semantic Scholar, SHERPA / RoMEO, SocArxiv, Ulrichsweb (Ulrich’s periodicals
directory) та ін.
Матеріали четвертого тому присвячені таким галузям, як соціокультурні проблеми давнини і сучасності, іконологія
та іконографія, семіотика сучасної візуальної культури, історична культурологія, практики вивчення і збереження
старожитностей культури.
Адресовано науковцям, викладачам, студентству, працівникам культурно-освітніх установ та всім, хто цікавиться
проблемами світової та вітчизняної культури.
Мови видання: українська, англійська
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