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Основні завдання видавничої діяльності Національної академії наук
України полягають у сприянні зростанню та збереженню науково-інформаційного й інтелектуального потенціалу країни, в оперативному інформуванні вітчизняної та міжнародної громадськості про стан і здобутки
української науки, у висвітленні й оприлюдненні результатів наукових
досліджень, що проводяться вченими НАН України. Для розвитку конкурентоспроможності української академічної наукової періодики необхідно
вирішити низку питань з упровадження новітніх комп’ютерних технологій, використання можливостей світових наукометричних баз, поліпшення
якості наповнення наукових журналів і збірників, а також їхнього редагування та поліграфічного оформлення.
Учасники конференції рекомендують:
1. Взяти до відома інформацію, викладену у доповідях учасників, стосовно інтегрування української наукової періодики в міжнародну спільноту й набування академічними журналами необхідних атрибутів. Ширше
впроваджувати в практику роботи редакційних колегій і редакцій журналів
критерії світових наукометричних баз і способи задоволення їхніх вимог.
2. Звернутись до Науково-видавничої ради НАН України з проханням
опублікувати виголошені під час конференції доповіді у черговому випуску книжкової серії НАН України "Наука України у світовому інформаційному просторі", а також розмістити представлені доповідачами конференції наочні матеріали (презентації) на веб-ресурсі Науково-видавничої ради
НАН України.
3. Започаткувати практичні семінари та продовжити практику проведення в рамках конференції майстер-класів з актуальних питань, що виникають під час підготовки академічних видань з видавничого і з редакційного процесів:
– щодо додрукарської підготовки періодичних видань;
– щодо якісного редагування періодичних видань;
– щодо правильного оформлення вихідних даних.
4. Запросити до участі у конференції представників світових наукометричних баз даних з метою надання консультацій і для презентування наукових періодичних видань Національної академії наук України.
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5. Активізувати роботу редакцій зі створення та актуалізації електронних ресурсів періодичних видань НАН України, формування англомовних
електронних журналів.
6. Підтримати ініціативу передплатного агентства "Укрінформнаука" з
проведення передплатної кампанії на періодичні видання Академій наук –
членів Міжнародної асоціації академій наук, а також стосовно організації
передплати електронних версій періодичних видань НАН України.
7. Оцінивши високий рівень організації та результативну роботу конференції, актуальність представлених на конференції доповідей і майстеркласу, визнати тему конференції "Наукова періодика: традиції та інновації"
оптимальною та провести у 2013 році наступну науково-практичну конференцію.
8. Зробити науково-практичну конференцію дводенною та проводити
її за межами міста, із урахуванням проведення під час конференції шкілсемінарів, "круглих столів" і майстер-класів з найважливіших питань із
залученням учасників конференції та авторитетних фахівців-експертів.

