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Видавнича діяльність Національної академії наук України є однією з важ ли -
вих ланок розв'язання Академією своїх основних завдань – розвитку науки
i техніки в Україні та інтеграції вітчизняного наукового потенціалу у
світовий науковий простір, посилення впливу результатів фундаментальних
та прикладних досліджень на інноваційний розвиток економіки, освіти i
культури в Україні, забезпечення спадкоємності поколінь учених.

Учасники конференції постановили:
Підтримати ініціативу НВР НАН України, спрямовану на забезпе чен -

ня можливості проведення передплатної кампанії на наукову періодику,
щодо відтермінування представлення НБУ ім. В.І. Вернадського у відкри -
то му доступі повнотекстових електронних версій наукових видань.

Підтримати ініціативу передплатного агентства "Укрінформнаука" з
про ведення передплатної кампанії на періодичні видання Академій наук,
що входять до складу МААН, а також стосовно організації передплати
електронних версій періодичних видань НАН України.

Звернутись до НВР НАН України з проханням підтримати ініціативу
учас ників конференції щодо створення групи з вивчення питання засто -
сування нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 у
пе рі одичних і книжкових наукових виданнях, оскільки введення нового
стандарту значно ускладнило роботу редакцій наукових журналів і наукових
видавництв. До роботи групи залучити Осинського С.П., Радченко А.І., Во -
ско бойнікову-Гузєву О.В., Тихонкову І.О., Болкотун З.А. та Горбань Т.Л.

Звернутись до НВР НАН України з проханням опублікувати доповіді,
ви го лошені під час конференції, у черговому випуску книжкової серії НАН
України "Наука України у світовому інформаційному просторі".

Висловити подяку Центру практичної інформатики Президії НАН Укра -
їни та групі науково-методичного забезпечення видавничої діяльності НАН
Ук  ра їни за створення корпоративного інформаційного ресурсу "Науко ві
публі ка ції і видавнича діяльність НАН України" (інтернет-адреса: www.publica-
tions.nas.gov.ua).

Звернутися до них із проханням організувати відкриття форуму для
опе  ра тивного вирішення питань та обміну думками працівників редак -
ційних підрозділів установ НАН України у межах зазначеного ресурсу.

Рекомендувати Видавничому дому "Академперіодика" НАН України
що річно організовувати конференції з питань видавничої діяльності.
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