Tuần lễ bình duyệt 2020 tập trung vào chủ đề niềm tin đối với
bình duyệt khoa học thông qua các sự kiện và chiến dịch đặc sắc và ý
nghĩa.
Hiện tại, hơn 35 tổ chức đã đăng ký tham gia Tuần lễ bình duyệt,
thời gian cho các tổ chức tiếp tục đăng ký sự kiện năm nay vẫn đang
được diễn ra.
WASHINGTON, ngày 25 tháng 6 năm 2020 - Tuần lễ bình duyệt (Peer
Review Week - PRW) là một sự kiện được tổ chức hàng năm bởi các nhà
xuất bản và hiệp hội học thuật, cũng như các tổ chức liên quan khác. Sự kiện
năm nay dành riêng cho chủ đề “Tin tưởng vào bình duyệt”. Trong suốt thời
gian diễn ra sự kiện từ ngày 21 đến 25 tháng 9, các tổ chức tham gia sẽ nêu
bật vai trò quan trọng của bình duyệt trong nghiên cứu thông qua các sự kiện
và hoạt động thực tế ảo.
Tầm quan trọng của các ấn phẩm học thuật đáng tin cậy chưa khi nào
cấp bách như hiện nay, khi đại dịch COVID-19 đang bùng nổ khắp các châu
lục. Duy trì niềm tin vào quá trình ra quyết định bình duyệt là điều đặc biệt
quan trọng nếu chúng ta muốn giải quyết những vấn đề cấp bách nhất trên thế
giới. Sự kiện toàn cầu kéo dài một tuần này sẽ làm sáng tỏ cách thức, quá trình
hoạt động và lý do tại sao bình duyệt lại giúp xây dựng niềm tin trong nghiên
cứu.
Theo ông Phil Hurst, thành viên của thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia
London, đồng chủ tịch của Tuần lễ bình duyệt 2020: “Những đóng góp của các
nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nghèo đói, bệnh tật hoặc bất kỳ thách thức nào
khác mà chúng ta gặp phải, đều có tác động quan trọng đến cuộc sống của
con người. Vì vậy, các nhà nghiên cứu, công chúng và các nhà hoạch định chính
sách muốn biết nghiên cứu mà họ dựa vào đã được đánh giá và thử nghiệm
như thế nào.”
“Mỗi năm, Tuần lễ bình duyệt đều tập trung vào công việc bình duyệt
khoa học vốn thường diễn ra sau hậu trường, nhưng có vai trò ‘gác cổng’, đảm
bảo tính chính xác trong quá trình nghiên cứu và khoa học. Bằng cách thu hút
sự chú ý đến vấn đề “niềm tin”, Tuần lễ bình duyệt 2020 hy vọng sẽ kích thích
các cuộc thảo luận và các sáng kiến tiếp theo nhằm xây dụng và củng cố nền
khoa học” — Ông Lou Peck thuộc tổ chức The International Bunch, đồng thời
là đồng chủ tịch của tuần lễ chia sẻ.
Trong thời điểm đầy sự bất ổn này, việc đảm bảo rằng bình duyệt là đáng
tin cậy chưa bao giờ khẩn cấp đến thế. Chúng tôi trân trọng mời tất cả các tổ
chức học thuật, các nhà nghiên cứu, biên tập viên, nhà xuất bản, thư viện,
trường đại học, nhà tài trợ và bất kỳ ai quan tâm đến sự tiến bộ của nghiên

cứu hãy tham gia cùng chúng tôi trong Tuần lễ bình duyệt nhằm tôn vinh và
học hỏi từ trải nghiệm ý nghĩa này.
Giới thiệu chung về Tuần lễ bình duyệt
Tuần lễ bình duyệt là một sự kiện toàn cầu nhằm tôn vinh vai trò thiết
yếu của bình duyệt trong việc duy trì chất lượng khoa học. Sự kiên quy tụ các
cá nhân, tổ chức với cam kết chia sẻ thông điệp cốt lõi rằng bình duyệt chất
lượng, dù ở bất kỳ hình dạng hay hình thức nào, là cực kỳ quan trọng với môi
trường học thuật. Tuần lễ được tổ chức với đa dạng các hoạt động và chương
trình như các sự kiện, hội thảo trên web, phỏng vấn và các hoạt động truyền
thông xã hội.
Thông tin liên hệ
Để biết thêm thông tin chi tiêt về các tổ chức tham gia và cập nhật về
PRW 2020, vui lòng tham khảo trang web Tuần lễ bình duyệt. Nếu bạn muốn
tham gia, hoặc đang lên kế hoạch cho một sự kiện PRW hoặc một lễ vinh danh
khác của riêng bạn, vui lòng liên hệ với Alice Meadows (ameadows@niso.org)
hoặc Sian Powell (SPowell@acs-i.org), thành viên đồng chủ trì ban tiếp thị và
truyền thông của tuần lễ bình duyệt năm nay.

