
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕТО НА „СЕДМИЦАТА НА ПАРТНЬОРСКАТА
ОЦЕНКА 2021“

Ролята на идентичността в
партньорската оценка е във фокуса на събитията и
кампаниите в рамките на „Седмицата на партньорската
оценка 2021“

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

1 юли, 2021 —  Тазгодишната „Седмица на партньорската оценка“, организирана ежегодно
от академични издателства, научни организации и  изследователи, ще бъде посветена на
темата „Идентичност в партньорското оценяване". През седмицата от 20 до 24 септември
участващите организации ще организират виртуални събития и дейности, за да подчертаят
ролята на личната и социалната идентичност в рецензирането, както и начините, по които
научната общност може да насърчи по-разнообразни, справедливи и приобщаващи
практики на рецензиране.

Темата на „Седмица на партньорската оценка“ за 2021 г., която за първи път е избрана чрез
открито международно проучване, идва в подходящ момент. Неотдавнашните движения за
социална справедливост в отговор на системните ѝ нарушения, много от които бяха
засилени от пандемията от COVID-19, накараха хората и организациите по света да
подходят по-критично към взаимодействието между личната, професионалната и
културната идентичност. В академичните среди все повече се набляга на предприемането
на мерки, които да гарантират, че научната литература отразява и засилва различните
гласове – и начините, по които извършваме партньорската оценка, са от съществено
значение за това.

https://peerreviewweek.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1gK2EoH9hGQItaAZrm4HOUVk3rK58EI5RzklzLeauOhI/edit#responses


"Ако изминалата година ни научи на нещо, мисля, че това е, че признаването на
съвкупността от идентичности, които ни изграждат като индивиди, организации и
популации, и връзките между тези идентичности, е от съществено значение за бъдещето на
науката и в крайна сметка за глобалния напредък. Пандемията извади на светло безброй
дълбоко вкоренени неравенства, които трябва да преодолеем във всички области на
обществото, като академичните среди не правят изключение. И мисля, че това започва с
разгръщането на различни аспекти на личната и социалната идентичност и как трябва да
преосмислим системите, в които работим, за да признаем и да дадем място на
разнообразните идентичности", казва Даниел Падула от „Схоластика“, която е
съпредседател на Организационния комитет на „Седмицата на партньорската оценка“.

"Партньорската проверка е нещо повече от процес. Това е една процъфтяваща екосистема,

която функционира като цяло благодарение на – и въпреки – различните роли, които играе
всяка от участващите заинтересовани страни. „Седмицата на партньорската оценка 2021“ е
специална. Тази година ние не само отбелязваме ролята партньорската оценка, но и
изследваме как различните идентичности на многобройните заинтересовани страни,

участващи в нея, внасят разнообразие, очаквания, перспективи, опит, знания и умения.

Осъзнаването на това как тези различни идентичности влияят върху партньорската оценка
ще ни помогне да оценим как функционира симбиотичната вселена на научното
публикуване и как тя се адаптира към променящите се изисквания. Това ще ни помогне
също така да изградим по-приобщаващи и справедливи процеси на рецензиране", каза
Джаяшри Раджагопалан от „Кактус Комюникейшънс“, която е съпредседател на
Организационния комитет на „Седмицата на партньорската оценка 2021“.

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! Можете да
проследите последните съобщения за „Седмица на партньорската оценка 2021“ и да
споделите какво е планирала вашата организация, като използвате хаштаговете:

#PeerReviewWeek21 и #IdentityInPeerReview.

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 изследвания. 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 2021“.

Ако проявите желание да вземете участие в кампанията или искате да организирате свое
събитие, можете да се свържете с Danielle Padula (dpadula@scholasticahq.com) или Jayashree

Rajagopalan (jayashreer@cactusglobal.com), които тази година оглавяват Организационния
комитет на събитието.
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