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Науково-теоретичний "Мінералогічний журнал" заснований у вересні
1979 р. Співзасновники – Національна академія наук України й Інститут
геохімії і фізики мінералів АН УРСР (зараз – Інститут геохімії, мінералогії
та рудо утворення ім. М.П. Семененка НАН України).

До 1995 р. журнал друкувався у Київській книжковій типографії
наукової книги, з 1995 р. до 2008 р. (по № 3 включно) – у типографії фірми
"Ессе", а з кінця 2008 р. (з № 4) почалась наша співпраця з Видавничим
домом "Академпе рі одика". Про цю співпрацю йтиметься далі.

"Мінералогічний журнал" проходить майже повний цикл у типоггафії,
обробку ілюстративного матеріалу, створення оригінал-макету, тира жу ван -
ня, здійснення обов’язкової розсилки. Тому в своїй роботі ми контактуємо
з усіма спеціалістами: технічним редактором, ху дожником, верстальни ка -
ми, технологом. Передусім хочеться відзначити висо кий професіоналізм
усіх співробітників, їхнє відповідальне ставлення до роботи. Наочний
приклад тому – зміна якості журналу (його оформлення). Журнал офор м -
лю ється у дві колонки (за рішенням дирекції інституту). Продумано
розміщуються рисунки і таблиці. Велика увага приділяється якості ри -
сунків. Добре виконана обкладинка журналу. На 1-й сторінці об кла динки
ми традиційно уміщуємо два слайда із зображенням мінералів. Завдяки
художнику — вдало підібраний колір, чітко видно кристалічну струк туру
мінералів, що в цілому не просто, адже часто знімки зроблено за великого
збільшення. Треба відмітити, що наш журнал – один із найскладніших,
можливо найсклад ні ший з тих, які видає "Академпе рі одика". Багато громіз-
дких та складних у виконанні рисунків і таблиць, важливо, що при цьому всі
співро біт ники дуже відповідально ставляться до своєї роботи.

Один із найважливіших моментів для нас – оплата роботи типографії з
виготовлення журналу. Останні наші випуски в типографії "Ессе" (104 с.)
коштували у 2008 р. приблизно 6600 грн. Останній же випуск "Мінера ло -
гічного журналу" у ВД "Академперіодика" коштував 1562 грн. 40 коп. Це
завдя ки тому, що наш журнал включений до Програми підтримки журналів
НАН України.

Раніше журнал розповсюджувався на території Росії за договором з
ДП "Преса" через Каталог "Газеты. Журналы". Після закінчення терміну дії
доз волу на розповсюдження на території РФ за відкритими каталогами, а
новий документ ми так і не змогли оформити. Російською стороною
постійно висувалися нові вимоги. Ми все оформили, але так і не одержали
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дозвіл. Тепер ми включаємось до Зведеного передплатного каталогу нау -
кових періодичних видань Академій наук та організацій МААН (Зведеного
каталогу) організованого українською агенцією "Укрінформаука" та її
російським партнером — агенцією "Информнаука". Включення до ката -
логу без коштовне. Функції з виготовлення додаткового тиражу журналу за
рахунок коштів "Укрінформнауки" як замовника з метою подальшого його
поширення шляхом прямих продажів і самостійного встановлення вар -
тості ми делегували ВД "Академперіодика", що підтвер джено Додатковою
угодою до Основного договору між Видавничим домом та нашим
Інститутом.

Ще хочеться відзначити дуже доброзичливе ставлення працівників
"Академперіодики". Добрі, відкриті стосунки сприяють взаєморозумінню й
успішній ро боті. Створення такого колективу (високого рівня фахівців і
відповідного психологічного клімату) – велика заслуга керівництва видав-
ництва: Олени Геннадіївни Вакаренко та Леоніда Федоровича Куртенка.

Хочеться сказати декілька слів і про нашу співпрацю з Науково-видав -
ни чою радою. Часто виникають у роботі моменти, коли потрібно отримати
деякі роз’яснення щодо документів, методичну допомогу, оперативно
отримати інфор ма цію. Не було випадку, щоб співробітники Науково-ви -
дав  ничої ради не відгукнулись. Усе виконується на високому про фе сій но -
му рівні, оперативно, якісно. Велика подяка усьому колективу Ради і,
звичайно ж, її керівнику — ака деміку НАН України Ярославу Степановичу
Яцківу за підтримку академічних видань.
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