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Peer Review Week 2020 – Tjedan promocije povjerenja u recenzijski postupak

U organizaciju ovogodišnjeg tjedna posvećenog recenzijskom postupku uključilo se više od
35 izdavača, društava i institucija. Još uvijek nije kasno da se pridružite!

Ovogodišnji Peer Review Week (PRW), tjedan obliježavanja recenzijskog postupka koji
organiziraju akademski izdavači, društva i ostale akademske institucije, posvećen je uspostavi
povjerenja u recenzijski postupak. Od 21. do 25. rujna 2020. organizatori će kroz različite virtualne
događaje i aktivnosti promicati važnost kritičke procjene rezultata istraživanja.
Potreba za točnom i pravovremenom objavom podataka u akademskim publikacijama je
rijetko kad bila tako važna kao danas, kada se cijeli svijet suočava s pandemijom COVID-19. Želimo
li riješiti gorući problem u svijetu, moramo zadržati povjerenje u znanstvenu prosudbu koja se zasniva
na recenzijskom postupku. Globalna manifestacija Peer Review Week donosi informacije o tome kako
se odvija recenzijski postupak i na koji način pridonosi izgradnji povjerenja u objavljene rezultate
istraživanja.
„Rezultati istraživanja klimatskih promjena, siromaštva, bolesti i svih ostalih izazova s kojima
se suočavamo uvelike utječu na ljudske živote. Znanstvenicima, javnosti i političarima od presudne
je važnosti spoznaja da su rezultati na temelju kojih donose odluke provjereni i potvrđeni“ – izjavio je
Phil Hurst iz Londonskog kraljevskog društva, supredsjedatelj Upravnog odbora PRW-a.
Supredsjedateljica Lou Peck (The International Bunch) nadodala je: „Peer Review Week
svake godine naglašava rad koji se često odvija u pozadini, a ima ključnu ulogu u osiguravanju
točnosti znanstveno-istraživačkih podataka. Nadamo se da ćemo stavljanjem „povjerenja“ u fokus
ovogodišnjeg PRW-a potaknuti raspravu i pokrenuti inicijativu za daljnje jačanje znanstvenih
publikacija“.

U ovo nesigurno doba izrazito je važno osigurati pouzdanost recenzijskog postupka. Stoga
pozivamo sva akademska i znanstvena društva, znanstvenike, urednike, izdavače, knjižničare,
sveučilišta, financijere i sve ostale koje zanima napredak vrhunskih istraživanja da nam se pridruže u
razmjeni iskustava i obilježavanju ovogodišnjeg PRW-a.

Peer Review Week (PRW)
Peer Review Week je globalni događaj koji slavi ključnu ulogu recenzijskog postupka u
održavanju kvalitete znanstvenih publikacija. PRW okuplja pojedince, institucije i organizacije
posvećene slanju poruke da je kvalitetan recenzijski postupak, bez obzira na njegov oblik ili formu,
ključan za znanstvenu komunikaciju. Tijekom PRW-a organiziraju se različita zbivanja, webinari,
intervjui i društvene aktivnosti.

Daljnje informacije
Informacije o organizatorima i novosti o događaju možete pronaći na web-stranici Peer Review
Week.
Ako se želite uključiti u organizaciju, planirate organizirati PRW ili neki drugi događaj, kontakirajte
Alice Meadows (ameadows@niso.org) ili Sian Powell (SPowell@acs-i.org), supredsjedateljice
ovogodišnjeg Odbora za marketing i odnose s javnošću.

