У травні 2015 р. Видавничий дім НАН України «Академперіодика»
відзначив 20-річний ювілей. З цієї нагоди було проведено V Науковопрактичну конференцію «Наукова періодика: традиції та інновації».
У роботі конференції взяли участь керівники та учені секретарі інститутів
НАН України; очільники та члени редакційних колегій; працівники редакцій
наукових журналів; фахівці з видавничої справи, які працюють в академічних
установах; учені, дослідження яких спрямовані на вивчення видавничої
діяльності. Вони обмінялися думками щодо сучасного формату представлення
наукового періодичного видання, розглянули основні вимоги до журналів для
включення в міжнародні бази даних та обговорили інші питання стосовно
видання наукової періодики.
Приєднуючись до численних поздоровлень ювіляру генеральний директор
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського член-кореспондент
НАН України В. Попик подякував колективу ВД «Академперіодика» за плідне
партнерство й відзначив неоціненний внесок Видавничого дому в
реформування наукової періодики, піднесення її до рівня європейських і
світових редакційно-видавничих стандартів, просування вітчизняних журналів
до бібліометричних баз даних. «Сьогодні Видавничий дім “Академперіодика” –
одне з провідних вітчизняних видавництв, яке вирізняється науковою
принциповістю, високою культурою редакційної підготовки та художнього
оформлення видань, ефективним менеджментом, злагодженою роботою
згуртованого професійного колективу, націленого на творчу співпрацю з
авторами й успіх», – підкреслив В. Попик.
Із доповідями на конференції виступили провідні науковці Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: К. Лобузіна, доктор наук із
соціальних комунікацій, керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і
технологій («Бібліотечні та семантичні веб-технології в організації доступу до
наукової періодики»), О. Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних
комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу комплексних
наукових та науково-інформаційних проектів; Г. Ковальчук, доктор історичних
наук, професор, директор Інституту книгознавства («Науково-видавнича
діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»),
Н. Солонська, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
відділу зарубіжної україніки («Типологія та види журналів наукового
спрямування української діаспори (за фондами Відділу зарубіжної україніки
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)») (До 20-річного ювілею
Видавничому дому «Академперіодика» // Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/2229). – 2015. – 29.05).

