
Доверието в партньорската оценка е във фокуса на събитията и кампаниите 
в рамките на „Седмицата на партньорската оценка 2020“ 

Над 35 организации участват в тазгодишната „Седмица на партньорската 
оценка“, като в момента има възможност да се включат и още желаещи 

ВАШИНГТОН, 25 юни 2020 г. — Тазгодишната „Седмица на партньорската проверка“ 
(Peer Review Week), организирана ежегодно от академични издателства и научни 
организации, се провежда под надслов „Доверие в партньорската оценка“. Поредицата 
виртуални събития в периода 21-25 септември ще позволи на участниците да обсъдят 
ролята на партньорската оценка в научната работа. 

 

Пандемията на COVID-19 за пореден път нагледно демонстрира значението на 
надеждността на научните публикации. Ако наистина искаме да намерим решения за 
проблемите, пред които сме изправени, трябва да разчитаме на обективността на 
партньорските оценки при вземане на важни управленски решения. Събитията по време 
на тази седмица ще ни помогнат да разберем същността на партньорската оценка и как 
тя поддържа доверието в научните изследвания. 

 

“Научните публикации в областта на климатичните промени, бедността, болестите и 
много други предизвикателства пред съвременното общество оказват съществено 
въздействие върху живота на хората. Изследователите, обществеността и политиците 
трябва да са наясно как са били оценявани и проверявани резултатите, на които те се 
осланят”, казва Фил Хърст (Phil Hurst) от Кралското общество (The Royal Society), 
съпредседател на ръководната група на „Седмицата на партньорската оценка“.  

 

“Всяка година „Седмицата на партньорската оценка“ ни дава възможност да надникнем 
зад завесите на научната работа и да видим по какъв начин се осигурява надеждността и 
точността на изследванията. Като привличаме внимание към въпроса за „доверието“, ние 
се надяваме, че тазгодишната „Седмица на партньорската оценка“ ще стимулира 
дискусии и нови инициативи, които в крайна сметка ще съдействат за прогреса в тази 
насока“, казва Лу Пек (Lou Peck) от „Зе Интершешънъл Бънч“ (The International Bunch), 
съпредседател на Фил Хърст в ръководната група. 

 
В тези несигурни времена повече от всякога е наложително да осигурим доверие в 
партньорската оценка. Приканваме всички учени и научни организации, изследователи, 
редактори, издатели, библиотеки, университети, спонсори и всички, които са 
заинтересувани от високото качество на научните изследвания, да се присъединят към 
нас по време на „Седмицата на партньорската оценка“, за да отбележим това събитие и 
да научим нещо ново! 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeerreviewweek.wordpress.com%2F&data=02%7C01%7Cbahar.mehmani%40elsevier.com%7Cce7e1e2a0c1648ae73d908d81e78f81a%7C9274ee3f94254109a27f9fb15c10675d%7C0%7C0%7C637292852203388195&sdata=9q9NG0nqMQ2tWCrIcLxsOPDyRvkgo%2BjsrtFhREFeQUg%3D&reserved=0


За „Седмицата на партньорската оценка“ 

„Седмицата на партньорската оценка“ е международна инициатива, която има за цел да 
изтъкне съществената роля на партньорската оценка в осигуряване на качеството на 
научните публикации. Тя обединява научни работници, институции и организации, които 
са убедени, че качествената партньорска оценка, независимо от конкретната й форма, е 
необходим елемент на научната комуникация. Ние организираме събития и уебинари, 
провеждаме интервюта и публикуваме информация в социалните медии. 

 

Допълнителна информация 

 

За повече новини и информация за участниците можете да посетите сайта на „Седмицата 
на партньорската оценка“. 

 

Ако проявите желание да вземете участие в кампанията или искате да организирате свое 

събитие, можете да се свържете с Alice Meadows (ameadows@niso.org) или Sian 
Powell (SPowell@acs-i.org), които тази година оглавяват Комитета по маркетинг и 
комуникации. 
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