
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TUẦN LỄ BÌNH DUYỆT 2021

Tuần lễ bình duyệt năm 2021 - khám

phá vai trò của cá tính trong bình duyệt khoa học thông

qua các sự kiện và hoạt động bên lề

Hiện nay đã có hơn 35 tổ chức trên khắp thế giới đăng ký tham gia Tuần lễ bình duyệt, và vẫn còn

thời gian để đăng ký cho hoạt động năm nay.

Năm nay, tuần lễ bình duyệt (Peer Review Week - PRW) - một sự kiện thường niên được dẫn dắt bởi

các nhà xuất bản học thuật, các tổ chức, xã hội và các nhà nghiên cứu, sẽ có chủ đề “Bản sắc trong bình

duyệt”. Trong một tuần từ ngày 20 đến 24 tháng 9, các tổ chức tham gia sẽ tự tổ chức các sự kiện và

hoạt động trực truyến để làm nổi bật vai trò của bản sắc cá nhân và xã hội trong quá trình bình duyệt

và các cách cộng đồng khoa học có thể thúc đẩy quá trình bình duyệt đa dạng, công bằng và toàn diện

hơn.

Năm nay là lần đầu tiên chủ đề PRW được lựa chọn thông qua một cuộc khảo sát mở trên phạm vi

toàn cầu. Do gần đây đã có các phong trào chống lại sự bất bình đẳng xã hội mang tính hệ thống, mà

một số trong đó đã có quy mô lớn hơn do đại dịch COVID-19, cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới đã

được thúc đẩy để có cái nhìn sâu sắc hơn về sự giao thoa giữa bản sắc cá nhân, nghề nghiệp và văn

hóa. Giới học thuật đã có những ý kiến nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng tài liệu nghiên cứu phản

ánh được tiếng nói đa dạng. Đây cũng là điều cốt yếu trong cách thức chúng ta tiến hành bình duyệt.

“Năm vừa rồi đã dạy chúng ra rằng tiến bộ tương lai của học thuật và toàn cầu cần sự công nhận cho

tất cả các bản sắc tạo nên con người với tư cách là cá nhân, tổ chức và quần thể, và mối liên hệ giữa

những bản sắc đó. Đại dịch đã phơi bày vô số các bất bình đẳng đã cắm sâu trong mọi lĩnh vực xã hội

mà chúng ta cần giải quyết, và giới học thuật không phải là ngoại lệ. Và tôi nghĩ rằng điều đó bắt đầu

bằng việc mở ra các khía cạnh khác nhau của bản sắc cá nhân và xã hội cũng như cách chúng ta cần

xem xét lại các hệ thống để nhìn nhận và tạo không gian cho các bản sắc đa dạng,” Danielle Padula –

Scholastica và Đồng Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo PRW.

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


“BÌnh duyệt không chỉ là một quá trình. Đó là một hệ sinh thái lớn đang tiếp tục lớn lên. Nó hoạt động

vì các cá thể liên quan trong đó làm tròn chức năng riêng của nó. Tuần lễ bình duyệt năm 2021 rất đặc

biệt. Chúng ta không chỉ tôn vinh quá trình bình duyệt năm nay mà còn đang khám phá các vai trò riêng

biệt của các cá nhân liên quan. Ngoài ra, biết thêm về sự đa dạng, kỳ vọng, quan điểm, kinh nghiệm,

kiến thức và kỹ năng mà các cá nhân đó đem lại. Nhận thức về sức ảnh hưởng của các bản sắc đó đến

bình duyệt sẽ giúp chúng ta biết ơn các phương thức mà xuất bản học thuật đang cộng sinh, thích ứng

và hoạt động theo sự thay đổi của nhu cầu. Nó cũng sẽ giúp chúng tôi xây dựng các quy trình bình

duyệt toàn diện và công bằng hơn,” Jayashree Rajagopalan của Cactus Communications và là đồng chủ
tịch của ủy ban chỉ đạo PRW năm 2021 cho biết.

Chúng tôi rất vui mừng để mời tất cả các hiệp hội khoa học và học thuật, các nhà bình duyệt, nhà

nghiên cứu, biên tập viên, nhà xuất bản, thư viện, trường đại học, cơ quan tài trợ và bất cứ ai quan

tâm đến sự tiến bộ của nghiên cứu chất lượng cao cùng tham gia với chúng tôi vào Tuần lễ bình duyệt

để chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm về bình duyệt. Bạn có thể theo dõi các thông báo mới nhất về
Tuần lễ bình duyệt 2021 và chia sẻ những gì tổ chức của bạn đã lên kế hoạch bằng cách sử dụng các

hashtags: # PeerReviewWeek21 và #IdentityInPeerReview.

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 nghiên cứu. 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 trong nhiều hình thức đa dạng, từ các hoạt động và chương

trình như các sự kiện, hội thảo trên web, phỏng vấn đến các hoạt động truyền thông xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các tổ chức tham gia và cập nhật về PRW 2021, 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 Danielle Padula (dpadula@scholasticahq.com) hoặc Jayashree

Rajagopalan (jayashreer@cactusglobal.com), Đồng Chủ trì Ban Chỉ đạo Tuần lễ bình duyệt năm nay
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