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Шановні читачі!

Dear Readers!

Представляємо до вашої уваги заключний у цьому році
номер журналу «Коштовне та декоративне каміння». Цей рік
приніс багато нового. Події, які відбулися у нашому житті,
дозволяють по-новому подивитись на все, що нас оточує. І все
це є однією із складових тієї «мозаїки», яку ми вибудовуємо,
яка формує наш світогляд, нашу жагу до знань. Публікації,
підготовлені у нашому журналі, є одним з таких елементів
пізнання навколишнього світу.
Корисною для експертів-гемологів буде публікація, в якій
розглядається нова методика паспортизації алмазних ювелірних вставок, що заснована на реконструкції анатомії їх кристалів за УФ-онтогенічними рисунками росту. Такі рисунки
для кожного кристала алмаза є унікальними і можуть використовуватись для їх ідентифікації.
Цікавим є матеріал щодо критеріїв, на підставі яких
можна виконувати експертну оцінку якості скульптурно-монументальних виробів з декоративного каміння. Також представлено публікації, присвячені текстурно-колористичній
характеристиці невиправдано забутих природних каменів з
розвіданих родовищ північної частини Українського щита і
регламентації методик виконання вимірювань, які використовують під час гемологічних досліджень.
Актуальним для сьогодення є питання про захист природної спадщини докембрійської біоти у вендських відкладах,
дослідження якої дозволить просвітити питання зародження
життя на Землі.
Пізнавальними є результати щодо петрографічного дослідження сировини кам'яних стел епохи енеоліту-бронзи із
зібрання Дніпропетровського національного історичного музею. Тоді, у VІ тис. до н. е. – ІХ ст. до н. е., природний
камінь був предметом мистецтва і промислу, а сьогодні –
предмет наукового дослідження.
Дорогі друзі, сподіваємося, що напрацювання, представлені
у нашому журналі, будуть корисними для вас і допоможуть
осягнути те непізнане, що досі залишалось поза вашою увагою.

We present you this year’s final issue of “Precious and
Decorative Stones of Ukraine” magazine. The current year has
brought a lot new things. The events in our lives allow us to
see our surroundings in a new light. And all of them are
elements of the “mosaic” we build, which forms our worldview
and our thirst for knowledge. Publications, arranged in our
magazine, are a part of these elements of studying the world
around.
The publication, considering a new diamond jewelry inserts
certification methodology based on the crystal anatomy
reconstruction by UV-ontogenetic growth patterns, will be useful
for expert gemmologists. The above-mentioned growth patterns are
unique for each diamond crystal and can be used for their
identification.
A matter, regarding the criteria for expert assessment of
sculpture and monumental decorative articles quality made from
decorative stones, is interesting as well. We also present a
publication on color-texture characterization of unfairly forgotten
natural stones from the proven fields in the northern part of the
Ukrainian Shield, as well as on the measurement methods
regulations used in gemmological research.
The question of Pre-Cambrian biota natural heritage in
Vendian deposits protection is currently of great importance, the
study of which will enlighten the origin of life on the Earth
issue.
The results of Eneolithic-bronze stone stelae materials
petrographic study of Dnipropetrovsk National History Museum
collection are also useful, and in addition, the likely place of
origin of these materials is determined. Back then, from the 6th
millennium BC till the 9th century BC, natural stone was the
subject of art and craft, and now it is the subject of scientific
research.
Dear friends, we hope that the best practice, presented in our
magazine, will be of great use for you and help you to understand
the unknown which has remained out of your sight so far.

Вітаємо вас з наступаючим Новим 2016 роком і
Різдвом Христовим!

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
2016!

Редакція журналу
«Коштовне та декоративне каміння» та
Головний редактор Гелета Олег
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