Видавничі проекти НАН України

"Наукова книга.
Молоді вчені"
Новий книжковий проект
НАН України
аукова публікація — один
із основних результатів
досліджень і, водночас,
провідна форма звітності науковців
перед суспільством, засіб оприлюд'
нення результатів, інформування про
здобутки й актуальні питанння науки.
Молодому науковцеві опублікува'
ти якісну наукову монографію важко:
дорого, та й майже не лишилося в Ук'
раїні видавництв, які можуть фахово
відредагувати науковий текст, допо'
могти молодому авторові.
Тому 2009 року Науково'видавни'
ча рада Національної академії наук
України, очолювана академіком НАН
України Я.С. Яцківим, виступила з
ініціативою запровадження нової
форми підтримки наукової молоді —
здійснення випуску підготовлених ни'
ми монографій за рахунок коштів дер'
жавного замовлення.
Президія НАН України, схвалив'
ши цю ініціативу, затвердила порядок
виконання
нового
конкурсного
проекту відповідним розпорядженням
і проект, що одержав назву "Наукова
книга. Молоді вчені", розпочався.
Підготовку і випуск цих наукових
монографій доручено Видавництву
"Наукова думка" НАН України.
Брати участь у конкурсі, за резуль'
татами якого рукописи включаються
до плану видавництва, можуть молоді
вчені (віком до 35 років незалежно він
посади та наукового ступеня), доктори
наук віком до 40 років, або молодіжні
колективи, які працюють в установах
Національної академії наук України.
Попри те, що у перший рік функ'
ціонування проекту Науково'видав'
нича рада НАН України приймала ро'
боти лише протягом чотирьох місяців,
до розгляду було подано 9 наукових
монографій. І лише дві з них одержали
негативні рецензії. Решта праць увій'
шла до плану на 2010 рік.
Не обійшлося і без курйозу: автор,
який у 2009 році подав роботу про ко'
рупцію, у 2010 забрав її на доопрацю'
вання.
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На сьогодні вийшли друком дві
книги з проекту: "Політична опозиція
в Україні та Польщі: порівняльний
аналіз" (О. Кукуруз, Інститут держави і
права ім. В.М. Корецького НАН Ук'
раїни) та "Львы и лисы украинской
политики" (А. Зоткін, Інститут соціо'
логії НАН України). Обидві роботи
позитивно оцінені науковою громад'
ськістю та одержали схвальні відгуки
вітчизняних і зарубіжних колег. До
Нового року побачать світ ще дві мо'
нографії, решта — на початку 2011.
Упродовж другого року проведен'
ня конкурсу до Науково'видавничої
ради НАН України надійшло 9 праць, і
цього разу всі одержали позитивні ре'
цензії та включені до плану.
Надалі щорічно, починаючи від
2012 року, ми плануємо видавати по 10
робіт молодих науковців. Випуск робіт
планується на рік, наступний за роком
подання рукописів. Термін подання
робіт на конкурс — на пізніше 1 жовт'
ня для працівників НАН України та не
пізніше 1 вересня — для інших авторів.
Зазначу також, що з 7 праць пер'
шого року виконання проекту "Науко'
ва книга. Молоді вчені" 4 представля'
ли науки гуманітарного циклу, 2 —
природничі, а саме: географію і геоло'
гію, 1 — фізико'технічні. Цього року з
9 робіт лише 3 гуманітарні, 2 — при'
родничі та 4 — фізико'технічні. Май'
же всі роботи є індивідуальними, тіль'
ки дві подано молодіжними колекти'
вами, 13 праць із 16 написані українсь'
кою мовою.
Випуск видавничої продукції на
умовах державного замовлення перед'
бачає безоплатне її розповсюдження
по державних бібліотеках, наукових та
навчальних установах. Тож із робота'
ми академічних молодих учених ма'
ють змогу ознайомитися студенти, ас'
піранти, науковці з інших установ,
широкий читацький загал. По 20 при'
мірників кожної виданої книги Акаде'
мія передає до Національної бібліо'
теки України імені В.І. Вернадського
для поповнення міжнародного книго'

обмінного фонду. Завдяки налагодже'
ним зв'язкам НБУВ наші книги дос'
тупні читачам провідних бібліотек не
тільки країн СНД, а й далекого зару'
біжжя. Інформацію про проведення
конкурсу та його умови, наповнення
плану видавництв та нові книжкові
видання подано на веб'ресурсі Науко'
во'видавничої ради НАН України
(www.publications.nas.gov.ua).
Щиро сподіваюсь, що згодом про'
ект "Наукова книга. Молоді вчені" до'
зволить упорядкувати своєрідну ціка'
ву й інформативну бібліотеку, яка
ілюструватиме найактуальніші для су'
часної наукової молоді питання.
Анна Радченко
канд. геол. наук, учений секретар
Наукововидавничої ради НАН України
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