
Ша новні пані та па но ве!
Ша новні учас ни ки кон фе ренції!

Ра дий привіта ти вас від імені Пре зидії Національ -
ної ака демії на ук Ук раїни з на го ди відкрит тя кон фе -
ренції "На у ко ва періоди ка: тра диції та інно вації".

Ви дав ни ча діяльність Національ ної ака демії
на ук Ук раїни як час ти на її інфор маційної політи ки є
од ним з клю чо вих чин ників прог ре су суспільства і
роз вит ку еко номіки. Однією з най важ ливіших ста -
тут них за дач Ака демії та пріори тет них нап рямів її
діяль ності є предс тав лен ня на у ко вих здо бутків у
виг ляді ви дав ни чої про дукції. На сам пе ред, у виг -
ляді найбільш експрес ної та пред с тав ниць кої її
час ти ни — на у ко вих періодич них ви дань.

Із за до во лен ням конс та тую, що про тя гом ос -
тан ніх років рівень на у ко вих жур налів НАН Ук раїни
став помітно ви щим. Зав дя ки спіль ним зу сил лям,
що їх док ла да ли працівни ки ре дакційних під роз -
ділів, го ловні ре дак то ри на у ко вих жур  налів, На у ко -
во�ви дав ни ча ра да та Пре зидія НАН Ук раїни, наші
ви дан ня ста  ли ви хо ди ти вчас но, ма ють кра щий рі -
вень підго тов ки і ви щу поліграфічну якість. Се ред 87
жур налів, співзас нов ни ком яких є Ака демія, 18 пе -
рек ла дають і ви да ють англійсь кою мо вою за ру біжні
ви давці, ще 7 жур налів англійсь кою мо вою в Ук раїні
ви да ють наші на у кові ус та но ви влас ни ми си ла ми.

Вод но час не мо жу не при вер ну ти ва шої ува ги
до низ ки проб лем ака демічної на у ко вої періоди ки —
не дос татнє предс тав лен ня в елект рон но му се ре -
до вищі та низь кий рівень упро вад жен ня су час них
ви дав ни чих тех но логій, які доз во ля ють ре дакціям
співпра цю ва ти з ав то ра ми та ре цен зен та ми дис -
тан цій но й опе ра тив но. Ба гать ом ви дан ням слід
та  кож звер ну ти ува гу на рівень ре цен зу ван ня про -
по но ва них робіт, "ге ог рафію" ав торів, ре цен зентів
та членів ре дакційних ко легій.
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Вирішен ня цих прик лад них пи тань доз во лить
знач но поліпши ти по зиції ака демічної на у ко вої
періоди ки у світі — збіль ши ти кількість ви дань, що
вхо дять до світо вих на у ко мет рич них баз, ма ють
ви со кий імпакт�фак тор, ви дань, що їх пе рек ла да -
ють іно земні ви давці.

Ша новні ко ле ги!
Сподіва юсь, що до повіді та дис кусії в рам ках

сь о годнішньої кон фе ренції доз во лять її учас ни кам
обміня ти ся на яв ним досвідом, істот но про су ну ти -
ся впе ред у по шу ку оп ти маль них шляхів вирішен ня
проб лем них пи тань з роз вит ку і фор му ван ня на у -
ко вої періоди ки, її онов лен ня та пос ту пу, спри я ти -
муть пок ра щен ню ста ну ви хо ду періодич них ви -
дань та підви щен ню їх рей тин гу в Ук раїні та світі.

Ба жаю всім вам плідної ро бо ти і твор чих успіхів!


