Відбулася V Науково-практична конференція «Наукова періодика:
традиції та інновації»
28 травня 2015 року в Києві відбулася V Науково-практична
конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», присвячена
20-річчю заснування ВД «Академперіодика».
Урочисту частину конференції привітанням від Національної
академії наук України, Президії НАН України та її президента
академіка Б.Є. Патона розпочав віце-президент НАН України
академік НАН України А.Г. Наумовець. У вітальному слові було,
зокрема, зазначено, що «...здобутки Видавничого дому за цей
невеликий проміжок часу вагомі. Окрім щорічної програми
підтримки журналів НАН України та академічних видавничих
книжкових проектів, видавництву доручено й виконання особливих
видань, зокрема української наукової книги іноземною мовою та
наукових перекладів. Ювілейні двомовні видання про видатних
учених також є важливим здобутком «Академперіодики».
У структурі видавництва працюють редакції загальноакадемічних журналів, виконується великий обсяг науково-методичної роботи, спрямованої на осучаснення наукової періодики,
впровадження у практику видавничої діяльності актуальних
напрацювань.
Віце-президент НАН України академік А.Г. Наумовець і
голова Науково-видавничої ради НАН України академік Я.С. Яцків
вручили нагороди працівникам ВД «Академперіодика».
Видання «Академперіодики» мають не тільки наукове
значення, а й вирізняються художнім оформленням. Свідченням
високої якості продукції є нагороди і відзнаки, що їх одержують
книжкові видання Видавничого дому на всеукраїнських та
міжнародних конкурсах і виставках».
Після виголошення привітання академік НАН України
А.Г. Наумовець вручив відзнаку Національної академії наук
України «За сприяння розвитку науки» директорові ВД
«Академперіодика» НАН України О.Г. Вакаренко та почесні
грамоти Президії НАН України та ЦК профспілки НАН України
працівникам
Видавничого
дому:
головному
технологу
І.С. Семеренко, головному художнику Є.О. Ільницькому та
заступнику головного редактора журналу «Вісник Національної
академії наук України» О.О. Мележик.

Участь у конференції взяло понад 100 керівників та учених
секретарів інститутів НАН України, очільників та членів
редакційних колегій і працівників редакцій наукових журналів,
фахівців із видавничої справи, які працюють в академічних
установах, учених, дослідження яких спрямовані на вивчення
видавничої діяльності.
Учасниками ухвалено проект резолюції конференції.
Презентації, представлені на конференції, та фоторепортаж
можна подивитись на сайті Видавничого дому "Академперіодика"
НАН України. Також на сайті представлено документальний фільм
«Там, де мудрість усіх наук», створений до 20-річчя Видавничого
дому «Академперіодика» НАН України та Методичні рекомендації
щодо підготовки рукопису для подання до видавництва.

