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Третій випуск загальноакадемічної книжкової серії
"Наука україни у світовому інформаційному просторі", пропонований Вашій увазі, поділено на дві
частини. Першу частину випуску Науково-видавнича рада НАН України надала учасникам науковопрактичної конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" (Київ, 9 червня 2010 р.) для опублікування найбільш цікавих доповідей. Цей розділ завершує Резолюція конференції. У другій
частині вміщено статті, що логічно продовжують
підняті під час конференції питання.
Науково-практична конференція "Наукова
періодика: традиції та інновації", організатором
якої виступив Видавничий дім "Академперіодика"
НАН України, зібрала близько 70 науковців, учених
секретарів академічних установ, працівників
редакцій наукових журналів та видавництв.
Відкрив роботу конференції академік НАН
України Я.С. Яцків, який виголосив вітальне слово
президента Національної академії наук України
академіка НАН України Б.Є. Патона, та від імені
Науково-видавничої ради НАН України побажав
учасникам заходу успішної роботи.
Для української наукової періодики на часі
перехід на новітні комп’ютерні технології, якомога
ширше використання іноземних мов, передовсім
англійської, активне входження у світовий інформаційний простір. Отже, актуальними є проблеми,
пов’язані з підвищенням якості вітчизняних наукових періодичних видань, як за змістом, так і за
виконанням – редакційним та поліграфічним. У
редакціях наших журналів бракує досвідчених
комп’ютерників та перекладачів, майже не застосовуються системи віртуального опрацювання та
підготовки видань, замало використовуються
можливості світових наукометричних баз.
Довгий час кожна з редакцій академічних журналів вирішувала ці питання самотужки, проходячи
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власний шлях і набуваючи украй важливого досвіду. Сьогодні у нас є журнали, що виходять виключно англійською, або такі, що виходять кількома
мовами. Деякі академічні журнали входять до різних наукометричних баз – загальних (типу Scopus)
або тематичних, четверту частину наших журналів
перевидають закордонні видавці (Springer, Begell
House тощо). Майже всі журнали НАН України різною мірою представлені в електронному просторі,
деякі з них мають сучасні багатомовні веб-ресурси, інші організували постатейну електронну
передплату.
Тому безперечно корисною, актуальною та
потрібною видається широка дискусія працівників
редакцій академічних періодичних видань. Обмін
думками та спільне опрацювання питань, важливих для підготовки й випуску високоякісної наукової періодики, сприятиме поступу та підвищенню
іміджу української науки.
Учений секретар
Науково-видавничої ради НАН України
А.І. РАДЧЕНКО

