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Шановні читачі!
Традиційно представляємо до вашої уваги червневий
номер журналу «Коштовне та декоративне каміння» і
пропонуємо ознайомитися з новими публікаціями наших
авторів.
Ми раді представити матеріали результатів досліджень науковців ДГЦУ щодо особливостей вивітрювання
виробів з декоративного каміння у північній та західній
частинах України.
Крім того, хочемо ознайомити вас з доробками науковців Науково-технологічного алмазного концерну
«Алкон» НАН України про дослідження трудомісткості
виготовлення виробів з каменю, а також про загальні
витрати каменю під час виготовлення виробів.
Корисним для фахівців є огляд про фізико-механічні
і гемологічні характеристики кримських мармуризованих вапняків як матеріалу для виготовлення ювелірноприкладних виробів і прикрас.
Цікавою і пізнавальною для гемологів-аматорів буде
стаття, в якій розглянуто питання створення системи
дистанційного навчання на базі гемологічної платформи.
До того ж ви дізнаєтесь про 32-у міжнародну виставку мармуру, технологій та дизайну «Carrara Marmotec
2014», яка відбулася 21–24 травня цього року в місті
Каррара (Італія). Також на сторінках нашого часопису
ви ознайомитесь з трьома новими торговими марками
декоративного каменю, які з’явилися в галузі каменедобування України: граніт «Роса Равено Екстра» і лабрадорити «Волга Блу Класік», «Волга Блу Селект».
Як завжди, подано календар виставок коштовного і
декоративного каміння

Dear Readers!
As traditionally we would like to bring to your attention
the June issue of the “Precious and Decorative Stones”
magazine and propose to review the new publications of our
authors.
We are pleased to present the articles of research results
of SGCU scientists on Special characteristics of weathering
of products of decorative stones in the Northern and Western
parts of Ukraine.
In addition, we would like to introduce the research
work of scientists of the Science and Technology Diamond
Concern “Alkon” of the National Academy of Sciences of
Ukraine on research of the manufacturing complexity of the
products of stones, and also on general consumption of
stones during the manufacturing of the products.
The review of physical and mechanical and gemological
characteristics of the Crimean marmorized limestones as the
material for producing ornamental products and jewelry will
be useful for experts.
The article about the issues of creation of the distance
learning system on the basis of the gemological platform will
be interesting and informative for amateur gemologists.
Furthermore, you will learn about the 32th international
exhibition of marble, technology and design Carrara
Marmotec 2014 which was held in Carrara city (Italy) on
the 21-24th of May this year. Also the magazine will
introduce you with the new three trade marks of decorative
stone, which have appeared in the mining industry of
Ukraine, among them there are “Rosa Raveno Extra” granite
and “Volga Blue Classic” and “Volga Blue Select”
labradorites.
As always, exhibition calendar of precious and decorative
stones is performed.

Всього вам найкращого і хай щастить!

All the best and good luck!
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