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Шановні читачі!
Представляємо до вашої уваги червневий номер журналу
«Коштовне та декоративне каміння» і пропонуємо ознайомитися з новими публікаціями. Ми вдячні нашим авторам, які
незважаючи на складні події, що відбуваються в нашій країні,
продовжують дослідження і співпрацю з нами!
У цьому номері журналу представлено низку публікацій,
присвячених дослідженню сировинної бази нашої країни, а саме:
–
цікаву і пізнавальну статтю про невиправдано забутий камінь, відомий за часів Київської Русі, який завдячуючи спільним зусиллям науковців та виробників має шанс
набути нової популярності – пірофіліт Словечансько-Овруцького кряжу;
–
публікацію, присвячену узагальненню гемологічних
матеріалів мінерально-сировинної бази України.
Актуальним питанням захисту геологічних пам’яток
України, зокрема унікальних докембрійських скам’янілостей
едіакарського періоду, присвячена стаття ентузіаста-колекціонера Фінько С.В., співзасновника ГО «Врятуймо природну
спадщину України докембрійського едіакарського періоду».
Окрема публікація присвячена розробці математичної моделі форм природних окремостей з метою оптимізації технології видобування декоративного каміння.
Продовжується співпраця з науковцями Науково-технологічного алмазного концерну «Алкон» НАН України. Актуальною є їх робота, присвячена нормативному забезпеченню виготовлення виробів з природного каміння, де розглядаються
основні нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати вироби з напівдорогоцінного та декоративного каміння.
Цікавими і пізнавальними для спеціалістів та аматорівгеологів будуть доробки з вивчення декоративного каміння
Північного Приладож’я (Росія) та дослідження декоративного
каміння в інтер’єрі та екстер’єрі київського метрополітену з
позиції прикладної кольоропсихології.

Dear Readers!
Here we present to your attention the June issue of “Precious
and decorative stones of Ukraine” magazine, and we offer you to
get acquainted with new publications. We are grateful to our
authors who despite difficult events, occurring in our country,
continue to research and cooperate with us!
In this issue we present a number of publications concerning
the study of raw materials of our country, namely:
–
an interesting and informative article about an
unreasonably forgotten mineral – pyrophyllite of SlovechanskOvruch Ridge, known since the times of Kievan Rus. Thanks to
the joint efforts of scientists and manufacturers this stone has a
chance to gain new popularity.
–
a publication on generalization of gemmological
materials of mineral resources of Ukraine.
An article of enthusiast-collector Finko S.V., the co-founder
of NGO “Save the natural heritage of Ukraine of Precambrian
Ediacaran period” is dedicated to topical issues of geological
monuments of Ukraine protection, including unique Precambrian
fossils of Ediacaran Period.
A separate publication is dedicated to the development of
mathematical model of natural joints in order to optimize the
decorative stones extraction technology.
The cooperation with scientists from Scientific Technological
Diamond Concern "Alkon" of the National Academy of Sciences of
Ukraine continues. Their actual work is dedicated to regulatory
support of natural stones manufacturing, dealing with basic
regulatory documents, which will regulate the requirements to
semi-precious and decorative stone products.
The best practices of decorative stones of Ladoga Karelia area
(Russia) study, as well as Kiev underground decorative stones,
used in interior and exterior, research from the perspective of
applied color psychology will be interesting and informative for
experts and amateur geologists.

Всього вам найкращого і хай щастить!

Kindest regards and best of luck!

Редакція журналу
«Коштовне та декоративне каміння»
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