Президія НАН України розглянула

На черговому засіданні Президії HAH України 20 грудня 2013 року члени
Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили наукову доповідь
директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН України, президента Національного центру «Мала академія наук» членакореспондента НАН України С.О.Довгого «Науково-освітній інтернет-портал
«Тарас Шевченко».
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, заступник
академіка-секретаря Відділення інформатики НАН України, директор Інституту
програмних систем НАН України академік НАН України П.І.Андон, академіксекретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України,
директор Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України академік НАН
України М.Г.Жулинський, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних
мереж Національного технічного університету України
«Київський
політехнічний інститут» МОН України доктор технічних наук, професор
Л.С.Глоба.
Відзначалося, що доповідь стосується надзвичайно важливого для
України питання створення на базі новітніх інформаційних технологій науковоосвітнього інтернет-порталу «Тарас Шевченко». Ця робота є важливим заходом
відзначення у наступному році 200-річчя від дня народження великого митця.
Президент України та Кабінет Міністрів України підтримали ініціативу
створення зазначеного порталу і для проведення робіт були виділені цільові
кошти.
Значення проведеної роботи для держави важко переоцінити.
Представлення в світовому інформаційному просторі сучасними засобами
інформатики історичної та культурної спадщини українського народу – одне з
головних завдань сьогодення.
Було підкреслено, що практичне втілення подібних проектів
загальнонаціонального значення стало можливим завдяки наявності в Академії
сучасних інформаційних розробок, що дозволяє на належному рівні
презентувати країну.
Наголошувалося, що розроблення і застосування таких інформаційних
систем суттєво змінює технологічну базу проведення дослідницької та
освітянської діяльності.
Враховуючи рівень результатів, отриманих при створенні порталу «Тарас
Шевченко», напрацьовані підходи було визначено базовими, а інформаційнотехнологічна платформа – типовою для представлення даних.

Виступи в обговоренні засвідчили, що потреба в реалізації подібних
проектів буде зростати і в майбутньому, а результати та позитивний досвід
треба узагальнювати, використовуючи у подальшій роботі, зокрема, й при
підготовці Великої української енциклопедії.
Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови.
***
Далі Президія НАН України заслухала і обговорила доповідь голови
Науково-видавничої ради НАН України академіка НАН України Я.С.Яцківа про
стан та перспективи розвитку видавничої діяльності Національної академії наук
України.
У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є.Патона, генерального
директора Державного підприємства «Науково-виробниче підприємство
«Видавництво «Наукова думка» НАН України» кандидата біологічних наук
І.Р.Алексєєнка, директора Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
кандидата біологічних наук О.Г.Вакаренко зазначалося, що науково-видавнича
діяльність є одним з основних статутних завдань Академії щодо оприлюднення
результатів наукових досліджень та визначення стратегічних напрямів її
подальшого розвитку. У світлі загальносвітових тенденцій та уваги до
наукометричних показників академічна науково-видавнича діяльність повинна
якнайшвидше адаптуватися до нових умов.
У доповіді та виступах були відображені позитивні тенденції та основні
результати науково-видавничої діяльності Академії, а також охарактеризовані
проблеми фінансування, розповсюдження та продажу видавничої продукції,
виготовленої за кошти державного замовлення.
Відзначалося, що серед першочергових завдань на 2014 та наступні роки
мають бути скоординовані заходи, спрямовані на стимулювання вчених до
публікацій у закордонних виданнях, активніше впровадження іноземних мов у
процесі підготовки вітчизняних наукових публікацій, а також надання
організаційної та фінансової підтримки у здійсненні видань молодими вченими.
Першим кроком до цього має бути поліпшення методичної та
організаційної роботи у видавничій сфері.
Важливим є також якнайширше представлення результатів вітчизняних
наукових досліджень у формі, доступній світовій науковій спільноті. Для цього
необхідно максимально розширити випуск електронних версій журналів та
книг, забезпечити присутність наукових видань НАН України у міжнародних
базах даних і системах цитування наукової літератури.
Крім того, вкрай необхідно модернізувати в найближчі строки наукововидавничий комплекс НАН України та впровадити передові інформаційнокомунікаційні технології на базі єдиного видавничого центру.

У цілому Президія НАН України схвалила роботу з наукового
видавництва в Академії за останні роки і прийняла відповідний проект
постанови.
***
Крім того, Президія НАН України затвердила перелік Основних наукових
напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук
України на 2014–2018 роки; прийняла рішення про відзначення 75-річчя від дня
заснування Інституту органічної хімії НАН України; також було розглянуто
низку кадрових та організаційних питань і прийнято рішення про нагородження
відзнаками Національної академії наук України.
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