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Κατά την διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου του 2021 έλαβε χώρα η πρώτη
θεματική ενότητα των σεμιναρίων σχετικά με την Δημοσίευση Άρθρων σε
Επιστημονικά περιοδικά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου MIGREC
με θέμα: «Τι να αναμένουμε: Κατανοώντας την Διεθνή Διαδικασία Δημοσίευσης σε
Ακαδημαϊκά Περιοδικά». Επικεφαλής των σεμιναρίων από το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν ο Δρ.
Ιωάννης Αρμακόλας και η Δρ. Julianne Funk, που είναι επίσης αρχισυντάκτες του
ακαδημαϊκού περιοδικού Southeast European and Black Sea Studies (SEEBSS). Τα
τέσσερα μέρη των σεμιναρίων έγιναν διαδικτυακά και τα παρακολούθησαν κυρίως
μεταπτυχιακοί μαθητές, υποψήφιοι διδάκτορες και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου
του Βελιγραδίου, αλλά και μέλη των ομάδων του MIGREC από το ELIAMEP και το
SEERC. Ο απώτερος σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι η βελτίωση της
κατανόησης των συμμετεχόντων σχετικά με την διαδικασίας δημοσίευσης σε
εξέχοντα επιστημονικά περιοδικά.
Τις δύο πρώτες μέρες, στις 3 και 5 Μαρτίου, τα σεμινάρια επικεντρώθηκαν κυρίως
στην εξεύρεση των ακαδημαϊκών περιοδικών που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε
άρθρο. Την πρώτη μέρα των σεμιναρίων είχαμε προσκεκλημένο τον καθηγητή
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Sussex, Russell King που μοιράστηκε μαζί
με τους συμμετέχοντες την εμπειρία του ως εκδότης του αναγνωρισμένου
ακαδημαϊκού περιοδικού εξειδικευμένου στην μετανάστευση, JEMS. Την δεύτερη
μέρα οι διδάσκοντες, επεκταθήκαν περισσότερο και συζήτησαν το θέμα της
μετανάστευσης από την πλευρά των περιφερειακών σπουδών. Τα θέματα που
καλύφθηκαν αυτές τις δύο μέρες περιελάμβαναν: επιλογή κοινού, στόχους
περιοδικού, το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής της έρευνας, την σημασία των
μετρήσεων – στατιστικών στοιχείων του περιοδικού και τους τύπους των επιλογών
δημοσίευσης.
Την τρίτη και την τέταρτη μέρα των σεμιναρίων, στις 31 Μαρτίου και 7 Απριλίου,
δόθηκαν, από την σκοπιά των εκδοτών του SEEBS αναλυτικές πληροφορίες σχετικά
με την προετοιμασία του προς υποβολή προσχεδίου σε ένα διεθνές επιστημονικό
περιοδικό και τι συμβαίνει σε αυτό το κείμενο όσο κάποιος περιμένει την
δημοσίευση. Ο σκοπός της τρίτης μέρας ήταν να δώσει μια εσωτερική οπτική στους
συμμετέχοντες στα σημαντικά σημεία που αναζητούν οι συντάκτες σε ένα
πρόσφατα υποβληθέν προσχέδιο και πώς να αποφευχθεί η απόρριψή του. Στην
διάρκεια της τέταρτης μέρας καλύφθηκε το πώς να συνεργαστεί κανείς με διεθνή
περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων κριτηρίων υποβολής,
επεξεργασία κειμένων στην Αγγλική γλώσσα, και τι να περιμένει κανείς από τους

αξιολογητές κατά την διαδικασία δημοσίευσης. Κατά την διάρκεια αυτών των δύο
ημερών δουλέψαμε πάνω σε λέξεις – κλειδιά και αποσπάσματα κειμένων των
συμμετεχόντων, προτείνοντας αλλαγές και βελτιώσεις.
Η ομάδα του MIGREC προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη θεματική ενότητα των
σεμιναρίων σχετικά με την Δημοσίευση Άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, η
οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2021, με
θέμα: «Δημοσίευσε ή Εξαφανίσου: πώς να κάνετε κάνετε το κατάλληλο μάρκετινγκ
της έρευνάς σας ώστε να προσεγγίζετε ένα διεθνές κοινό». Ο στόχος αυτής της
θεματικής είναι η ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να παράγουν
πιο ελκυστικά ερευνητικά αποτελέσματα για διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά.

