Привітання від Президента
Національної академії наук України
академіка НАН України Б.Є. ПАТОНА

Шановні пані та панове!
Шановні учасники конференції!
Радий привітати вас від імені Президії Національної академії наук України з нагоди відкриття конференції "Наукова періодика: традиції та інновації".
Видавнича діяльність Національної академії
наук України як частина її інформаційної політики є
одним з ключових чинників прогресу суспільства і
розвитку економіки. Однією з найважливіших статутних задач Академії та пріоритетних напрямів її
діяльності є представлення наукових здобутків у
вигляді видавничої продукції. Насамперед, у вигляді найбільш експресної та представницької її
частини — наукових періодичних видань.
Із задоволенням констатую, що протягом останніх років рівень наукових журналів НАН України
став помітно вищим. Завдяки спільним зусиллям,
що їх докладали працівники редакційних підрозділів, головні редактори наукових журналів, Наукововидавнича рада та Президія НАН України, наші
видання стали виходити вчасно, мають кращий рівень підготовки і вищу поліграфічну якість. Серед 87
журналів, співзасновником яких є Академія, 18 перекладають і видають англійською мовою зарубіжні
видавці, ще 7 журналів англійською мовою в Україні
видають наші наукові установи власними силами.
Водночас не можу не привернути вашої уваги
до низки проблем академічної наукової періодики —
недостатнє представлення в електронному середовищі та низький рівень упровадження сучасних
видавничих технологій, які дозволяють редакціям
співпрацювати з авторами та рецензентами дистанційно й оперативно. Багатьом виданням слід
також звернути увагу на рівень рецензування пропонованих робіт, "географію" авторів, рецензентів
та членів редакційних колегій.
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Вирішення цих прикладних питань дозволить
значно поліпшити позиції академічної наукової
періодики у світі — збільшити кількість видань, що
входять до світових наукометричних баз, мають
високий імпактфактор, видань, що їх перекладають іноземні видавці.
Шановні колеги!
Сподіваюсь, що доповіді та дискусії в рамках
сьогоднішньої конференції дозволять її учасникам
обмінятися наявним досвідом, істотно просунутися вперед у пошуку оптимальних шляхів вирішення
проблемних питань з розвитку і формування наукової періодики, її оновлення та поступу, сприятимуть покращенню стану виходу періодичних видань та підвищенню їх рейтингу в Україні та світі.
Бажаю всім вам плідної роботи і творчих успіхів!

