

ВСТУП

У цьому ювілейному десятому випуску загальноакадемічної книжкової серії «Наука України у світовому інформаційному просторі» опубліковано статті, що були підготовлені фахівцями з видавничої справи до чергової науково-практичної конференції «Наукова періодика: традиції та інновації».
Конференція мала відбутися у червні цього року. Пропоновані до виголошення на конференції доповіді висвітлюють концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції
НАН України в електронному середовищі та надзвичайно актуальні питання підвищення «видимості» вітчизняної наукової
періодики для світової спільноти. У тому числі: питання, пов’язані з виконанням та результатами моніторингу електронних
ресурсів академічних періодичних видань (власних ресурсів видань, ресурсів видавців наукової періодики — академічних установ і закордонних видавців, інших агрегаторів наукової інформації), наведено результати кількісного аналізу деяких параметрів
наукових журналів. Також описано наповнення двох тематичних
блоків науково-технічної інформації у реферативній базі даних
«Україніка наукова», наведено статистику користування Науковою
електронною бібліотекою періодичних видань НАН України. Викладено практичні поради щодо використання цифрових ідентифікаторів об’єктів (DOI) та заходи, спрямовані на впровадження
системи цих цифрових ідентифікаторів у наукових журналах Національної академії наук України.
Завершують збірник матеріали, що надають інформацію про
оформлення пристатейних списків посилань у наукових журналах і семінар з питань наукометрії.
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
У структурі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України працює група науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН України.
З напрацьованими групою методичними та консультативними матеріалами можна ознайомитися на веб-ресурсах:
z Видавничого дому «Академперіодика» НАН України — http://akadem
periodyka.org.ua
z Науково-видавничої ради НАН України — http://publications.nas.gov.ua
V Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації» буде організована Видавничим домом «Академперіодика» НАН України
орієнтовно наприкінці травня — початку червня 2015 року.
Просимо працівників редакційних колегій, редакцій та інших зацікавлених працівників наукових установ НАН України з пропозиціями щодо тематики конференції, окремих виступів і запрошення фахівців зі сторонніх організацій звертатись до в. о. ученого секретаря Видавничого дому «Академперіодика» НАН України Болкотун Зої Анатоліївни, E-mail: bolkotun@nas.gov.ua
Передплатне агентство «Укрінформнаука» розпочало свою діяльність у
2009 році на виконання рішення Міжнародної асоціації академій наук щодо
започаткування спільного передплатного каталогу наукових періодичних
видань Академій наук і організацій — членів МААН. Агентство ставить перед собою завдання ознайомити вчених і фахівців, аспірантів та студентів з
діяльністю організацій і установ академій наук — членів МААН, полегшити
пошук наукової інформації та створити пільгові умови для замовлення академічних журналів і праць учених, наукових матеріалів, учбових посібників,
енциклопедій тощо. Агентство проводить велику роботу з популяризації наукових періодичних видань Національної академії наук України, представлення їх на міжнародних виставках і конференціях.
Цього року передплатне агентство «Укрінформнаука» стало резидентом
агентства CrossRef та може офіційно надавати періодичним виданням Національної академії наук України цифрові ідентифікатори об’єктів (DOI) та
методичні консультації щодо їх застосування.
Директор передплатного агентства «Укрінформнаука» Яцків Тетяна Михайлівна, E-mail: innovation@nas.gov.ua
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