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ВСТУП

У восьмому випуску загальноакадемічної книжкової серії "Наука
України у світовому інформаційному просторі" опубліковано доповіді, виголошені на IV Науково-практичній конференції "Наукова періодика: традиції та інновації" (Київ, 13 червня 2013 р.).
У конференції взяли участь працівники наукових установ
НАН України — видавничих підрозділів і бібліотек, редакційних колегій та редакцій наукових періодичних видань, науковоорганізаційних відділів, а також фахівці з наукових установ іншого підпорядкування та вищих навчальних закладів.
Цього року конференцію люб’язно приймала Головна астрономічна обсерваторія НАН України.
Відкриваючи конференцію, директор Видавничого дому
"Академперіодика" НАН України О.Г. Вакаренко окреслила
основні напрями роботи зібрання — актуальні питання до обговорення у фаховому середовищі. Серед них: упровадження сучасних інформаційних технологій у підготовку та розповсюдження
видань, висвітлення результатів наукових досліджень в академічних періодичних виданнях, поліпшення якості представлення
інформації в друкованих та електронних виданнях.
Від Президії НАН України, Науково-видавничої ради НАН
України та колективу Головної астрономічної обсерваторії НАН
України учасників конференції привітав академік НАН України
Я.С. Яцків. У вітальному слові він зазначив, що сама назва конференції зобов’язує її учасників до активної творчої праці. Вітчизняна наука має славні традиції, але ми не повинні зупинятися на
досягнутому. Необхідність упровадження інновацій зумовлена
тим, що світ навколо змінюється надзвичайно швидко, зокрема
завдяки оперативному поширенню інформації про наукові здобутки. Тому робота працівників науково-видавничої справи має
бути консолідованою та ефективною, адже саме оприлюднення
результатів досліджень сприяє формуванню позитивного іміджу
науковця і підвищенню рейтингу країни у світі.
Далі з привітанням від Громадської ради Держінформнауки при МОН України та Українського фізичного товариства до
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Вступ

учасників і організаторів конференції звернувся член-кореспондент НАН
України М.В. Стріха. Відзначивши актуальність запропонованих до обговорення на конференції тем, він сформулював два найболючіші, на його
думку, питання подальшого розвитку української наукової періодики. Це
низький рівень цитованості наших публікацій у світі та віднайдення балансу між необхідністю збільшення обсягу англомовних публікацій і потребою
у розвитку питомо української наукової термінології.
З цікавою пропозицією до учасників конференції звернулись представники польського передплатного агентства VERSITA: надавати українським англомовним періодичним виданням сервісні послуги з представлення публікацій у світовому інформаційному просторі безкоштовно
протягом п’яти років.
У рамках конференції, окрім програмних виступів, було представлено дві
стендові доповіді та розгорнуто виставку, а також проведено майстер-класи.
Завершуючи роботу, учасники конференції ухвалили резолюцію, з текстом якої також можна ознайомитися на сторінках цього збірника.
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