Управноим одбору СХД
Председници СХД

Од стране Председнице СХД замољен сам да поднесем ванреди извештај о стању и
динамици издавања Хемијског прегледа у овом тренутку, тј. током 2018. године.
Цитирам делове извештаја за прошлу (2017.) годину у коме је наведено (шаљем копију
целог овог извештаја):
«У оквиру 58. годишта (које је издавано током 2017. године) редакција Хемијског
прегледа је задржала досадашњу уредничку праксу публиковања прегледних и информативностручних радова. Међутим, због веома смањеног прилива чланака у редакцју, током 2017.
године до сада је изишло свега три појединачна броја од предвиђених шест. Годиште 58.
Хемијског прегледа изашло је до сада на укупно 84 странице, при чему је ове године сваки број
Хемијског прегледа излазио на предвиђених 28 страница. У оквиру издатих бројева,
публиковано је 12 ауторских чланака домаћих аутора из разних области хемије од којих је 1
чланак везан за наставу хемије.» Дакле, укушно три броја до краја 2017.
У овом тренутку ситуација са Хемијским прегледом јесте нешто боља него што је била
током 2016. и 2017. Од почетка 2018. године најпре смо попунили три броја «мањка» из
претходне године, а до овог тренутка је у за 2018. изишло три броја, док је четврти
(сеп6тембарски) у фази да је преломљен и да током ове недеље улази у штампарију.
Разлог за кашњење је, као и до сада током последње три године, одсуство у Редакцију
пристиглих радова од којих бих ја, као главни уредник, могао да вршим избор. Напор који смо
уложили проф. Мишковић и ја у протеклом периоду да подсакнемо ауторе-лауреате на писање
чланака за Хемијски преглед успео је делимично, као једнократна мера. Дакле, у овом тренутку
стање је боље него прошле, а поготово претпрошле године.
У 6 бројева који су већ одштампани током ове године (последња три броја прошле
године и прва три ове) «потрошио сам» све чланке до сада пристигле у Редакцију. Осим да
«уреднички» чекам појединачне ауторе да се сете Хемијског прегледа, начин коме сам током
ових године прибегавао је да личним ангажовањем молим и анимирам колеге и бивше млађе
сараднике. Тако, на пример, до средине октобра 2018. за број 4 (септембар) имао сам свега један
«пониуђени» чланак. У проследње две недеље пристигло је још два, што ми је омогућило да
комплетирам број 4.
За број 5 (новембар) у овом тренутку немам ни један рад у резерви.

С поштовањем,
У Београдз+у 06.11.2018.
Ратко М. Јанков

