ЗА НЕПОСРЕДНО
ОБЈАВУВАЊЕ
Недела на заедничко рецензирање
за да се поттикне глобална
дискусија за различност и
вклученост во заедничкото
рецензирање

Годинава во четврта година по ред, група организации, кои вклучуваат издавачи, образовни
асоцијации и универзитети, уште еднаш соработуваат заеднички да испланираат недела на
активности и настани за да се засили и прослави заедничкото рецензирање. Темата на Недела на
заедничко рецензирање 2018 (НЗР) е “Различност и вклученост” и има за цел да проучи широка
граница прашања и предизвици кои се содржат во заедничкото рецензирање. Таа ќе се одржи од 1015 септември 2018 година со активности на целиот глобус.
Во склоп на нашата тема, сакаме да ја славиме различноста на тие кои пишуваат заеднички
рецензии и да поттикнеме широка граница активности од голема група учесници во целиот свет.
Би сакале да го охрабриме и да му помогнеме на секој кој сака да организира настан со нашата
опција ‘Event in a Box’. Во неа ќе најдете се што ви треба за:
● Организирање работилница
● Домаќин на вебинар
● Одржување лекции или семинар
● Пишување и објавување блог
Повеќе детали околу ‘Event in a Box’ ќе бидат достапни набрзо на оваа вебстраница.
Во тек на неделата, би сакале да охрабриме отворена дебата за тоа како изгледаат различноста и
вклучувањето во заедничките рецензии, зошто е тоа важно и како тоа да се поддржи. Подрачјата за
кои се надеваме дека ќе привлечат внимание вклучуваат прашањата за полова еднаквост, смалено
присуство на малцинствата и нееднаквост на земјите – двете експлицитно и имплицитно како и многу
повеќе професии со специфично прашање, како што е вклучувањето на истражувачи од раната
кариера во заедничкото рецензирање и разликата во еднаквост на половите во авторството. За да се
создаде дискусија која вклучува многу различни погледи за овие и други прашања, ние би сакале да
поттикнеме активности од што е можно повеќе подрачја и земји.
“Како научен координатор на Факултетот за уметности и хуманитарност јас превзедов инцијатива
да ја споделам идејата за Недела на заедничко рецензирање и да координирам семинар во
соработка со нашата библиотека” кажа Rania Rafik Khalil, научен координатор на British University
во Египет, кој организираше семинар минатата година. “Тоа беше успешен настан кој ја подигна
свеста помеѓу академијата во врска со вредноста на заедничката рецензија на меѓународно ниво и
многуте користи кои влијаат како врз академските работници така и врз универзитетот.”

Многуте меѓународни настани минатата година вклучија:
●

Работилница: Заедничко рецензирање: Nuts & Bolts (University of Tehran, Iran)

● Вебинар: Што се кредити за рецензирање и како тие можат да придонесат во транспарентноста
на заедничкото рецензирање (University of Milan-Bicocca, Italy)
● Работилница: Како да се биде ефикасен рецензент: заедничко рецензирање за академските
списанија на Taylor and Francis. (University of Queensland, Australia)
● Предавање: Зошто би можело и би требало да се грижиме за заедничка рецензија? (Karolinska
Institutet, Sweden)

Вклучете се
Ако сакате да се вклучите, ве молам испратете ги вашите прилози и идеи до
peerreviewweek@outlook.com користејќи предметна линија Peer Review Week. Исто така, ве молам
кажете ни дали сакате да ја примате нашата алатка ‘Event in a Box’.
За повеќе информации и да се приклучите кон овогодишните активности во Недела на заедничко
рецензирање, посетете ја www.peerreviewweek.org и следете ги #PeerReviewWeek18 и
#PeerRevDiversityInclusion
2018 НЗР Управен одбор
Abigail Jones, Sense About Science
Alice Ellingham, Editorial Office Ltd
Alice Meadows, ORCID
Alison O'Connell, Coko Foundation
Annette Flanagin, JAMA Bahar
Mehmani, Elsevier Carianne
Buurmeijer, FEMS Caroline
Campbell, IGI Global Eileen
Breen, Emerald Publishing
Domiziana Francescon, Elsevier
Elisa De Raneri, Springer Nature
Helen Evans, Emerald Publishing
Jason De Boer, Aries Systems
Jenny Gimpel, BMC
Jessica Rucker, ACS Publications

За дополнителни информации, молам контактирајте:
Alice Ellingham, Director, Editorial Office Ltd
Direct: +44 (0)845 834 0370
Email: alice.ellingham@editorialoffice.co.uk

Kathy Pierce, Elsevier
Katie Baker, SAGE Publishing
Kristen Marchetti, SAGE Publishing
Lindsay Wertman, IGI Global
Mark Robinson, T&F
Meghan McDevitt, ISMTE
Lou Peck, Wiley
Nikesh Gosalia, Editage
Phil Hurst, Royal Society
Raina Khalil, The British University in Egypt
Shane Canning, F1000
Stephanie Monasky, ACS Publications
Susie Winter, Springer Nature
Tom Culley, Publons
Verity Warne, INASP

