Към върхови постижения в научните
архиви:

публикуване,
рецензиране
и редактиране
Почтеността на научните изследванията е
гаранция, че отчитането и комуникирането
на резултатите се извършват прозрачно,
справедливо и обективно

За изследователи

Как да
изберем
списание

Списание с отворен
достъп или традиционно
списание?

Споделянето на вашите научни резултати
с останалата част от научната общност
е от ключово значение за постигането на
напредък както във вашата дисциплина,
така и в кариерата ви. Въпреки това,
ежегодното публикуване на все поголям брой статии, съчетано с все
повече прояви на недобросъвестност
и измами от страна на издателите, могат
да превърнат в предизвикателство
избора на надеждно списание за
вашето изследване.

Не това е най-важният въпрос, който
трябва да си зададете. Основната ви
цел трябва да бъде да публикувате
в добро списание - най-доброто
за вашите интереси. За тази цел
е препоръчително да оцените
рисковете и ползите, които носят
различните видове публикуване.
Едва тогава трябва да се вземе
предвид таксата за публикуване.

Преди да изберете списание, в
което да изпратите ръкописа си:
Уверете се, че списанието се ползва с доверие, а обхватът
му е подходящ за вашата работа;
Уверете се, че избраното списание ще ви помогне да подобрите
репутацията си, ще увеличи шанса ви да бъдете цитирани и в
крайна сметка да постигнете напредък в кариерата;

Напоследък в Европейския съюз
се наблюдава нарастващ интерес
към отворения достъп, което
благоприятства увеличеното
финансиране за изследвания с
отворен достъп.
От изследователска гледна точка,
собственици на статиите с отворен
достъп са техните автори, а не
списанието. В действителност,
цялото движение за отворен достъп
и криейтив комънс лицензите за
отворен достъп бяха създадени
точно, за да се възстанови
академичната собственост
върху това, което публикуват
изследователите.

Уверете се, че статията ви е индексирана и лесно откриваема.
От гледна точка на обществото,
публикуването в списание

с отворен достъп осигурява
прозрачност и му дава
възможност да намери и ползва
информацията. Например,
когато става въпрос за клинични
изпитвания, човек може да посети
регистър като ClinicalTrials.gov
и да види резултатите от
клиничното изпитване, което
му представлява интерес като
пациент.
В областите, в които
информацията е наистина
важна за обществеността
или в случай на извънредна
ситуация, съществува тенденция
статиите да са с отворен достъп,
на разположение на всички
изследователи и обществеността.
Пример за това е избухването на
коронавируса.
В области различни от здравните
науки, търговските интереси
понякога са в тежест. Въпреки
това, прозрачността в резултатите
от научните изследвания е важна,
за да могат хората да ги видят,
проверят и възпроизведат, така че
нито едно научно изследване да
не бъде изгубено.

Пазете се от хищнически списания!
Увеличава се броят на хищническите списания: това са фалшиви списания,
които не са индексирани и нямат подходящ процес за рецензиране. Често
носят имена, които са много сходни с тези на уважаваните списания;
те дори приличат на тях и ползват всякакви показатели за измерване,
като глобалния импакт фактор, което превръща разпознаването им
в предизвикателство не само за младите, но понякога и за опитните
изследователи.

За потвърждение:

Проверете дали колегите ви познават списанието, чели ли са статии
публикувани в него и дали е лесно да се намерят най-новите статии
в списанието.

Проверете дали е лесно да се идентифицира издателя
и информацията за контакт с него, както и дали членува в призната
в областта инициатива, като Комитета за етичност на публикациите
(Committee on Publication Ethics - COPE).

Ако списанието е с отворен достъп, проверете дали фигурира
в Директорията на списания с отворен достъп (Directory of open access
journal - DOAJ); има ли го в Асоциацията на научните издатели с отворен
достъп (Open Access Scholarly Publisher’s Association - OASPA); дали
се хоства на някоя от онлайн платформите на списанията на INASP
(за списания публикувани в Бангладеш, Непал, Шри Ланка, Централна
Америка и Монголия) или в Африкански списания OnLine (African
Journals OnLine - AJOL, за африкански списания).

Проверете дали разпознавате членовете на редакционния съвет; ясно
ли е какъв тип рецензиране практикуват и какви са таксите, кога и за
какво.

Само ако сте получили задоволителен отговор на повечето или на всички
тези въпроси, може да сте уверени, че списанието не е хищническо и да се
чувствате сигурни при подаването на статията ви за публикуване.

Източник: thinkchecksubmit.org

Процес на рецензиране
Когато подавате статия за
публикуване в списание, трябва
да очаквате професионално
отношение, че работата ви ще
бъде рецензирана и редактирана.
Според статията на Тони Рос Хелауер (Tony Ross- Hellauer)
„Какво е отворено рецензиране?
Систематичен преглед”, публикувана
в F1000Research, „рецензирането
е формален механизъм за контрол
на качеството, чрез който научни
ръкописи като статии, документи
за безвъзмездно финансиране

или доклади от конференции,
са обект на проверка от страна
на други хора, чиято обратна връзка
и преценка служат за подобряване
на работата и окончателно решение
за публикуване.“ Рецензирането
изпълнява две основни функции,
продължава той, „техническа оценка
на обосновката или стабилността на
работата по отношение на нейната
методология, анализ и аргументация
и помощ при редакционния подбор
чрез оценка на новостите в нея или
очакваното въздействие“.

Процес на
рецензиране
Рецензиране след
публикуване

Анонимно
рецензиране
Рецензирането може да бъде
анонимно само за едната страна
(стандарт в биомедицината), при
което рецензентът знае имената
на авторите, но те не знаят кой е
рецензент; рецензирането може да е
анонимно и за двете страни, което е
честа практика в хуманитарните и
социалните науки, при която нито
рецензентът, нито авторът знаят коя е
другата страна.

Статията се публикува, след
което се рецензира и само
последната ѝ версия се счита
за окончателна и подлежаща
на индексиране. Всичко се
вижда онлайн, дори статиите,
които са отхвърлени,
включително имената на
рецензентите, какво и кога са
казали, какво са отговорили
авторите и т.н.

Рецензиране
при изключване
на резултатите

Отворено
рецензиране
Може да има няколко
разновидности. Може да
е процес, при който всичко
е известно от самото начало,
без да се публикува; или се
публикуват само имената,
без самата рецензия: или
рецензиите могат да бъдат
отворени и публикувани, но
без имената на рецензентите.

Консултативно
рецензиране
Рецензентите разговорят помежду си по
време на процеса на рецензиране; имат
панел, има дискусия и авторите получават
своеобразно консенсусно становище от
отделните рецензенти и редактори.

Рецензентите първо
преглеждат методологията и
подхода на научното
изследване, ако ги одобрят,
авторите могат да подадат
статията за публикуване в
списанието, когато
разполагат и с резултатите.
Тогава статията е почти
приета за публикуване.

Въпреки че отвореното рецензиране
добавя прозрачност и отчетност към
научните изследвания, изглежда
че това е по-лесно в STEM
дисциплините (наука, технология,
инженерство и математика),
отколкото в хуманитарните и
социалните науки, където мнението
и интелектуалните аргументи
допълват обективните данни.
Съществена бариера, която трябва
да се преодолее при отвореното
рецензиране е притеснението на
рецензентите, особено когато са
млади изследователи, да критикуват
работата на колеги, особено тази

на утвърдени изследователи. Те се
страхуват, че това може да се отрази
на кариерата им.
Друго предизвикателство
е прозрачността в системата.
Дори в списания, където процесът
на рецензиране е прозрачен,
читателите могат да видят единствено
това, което е публикувано, но не
и това, което е било отхвърлено
или какви са причините да бъде
отхвърлено. Единственото напълно
прозрачно в този смисъл списание
е F1000Research.

За редактори и издатели

Редакторски решения
– имат ли редакторите
противоречиви интереси?
Откритост при вземането
на решения
Както правят изследователите,
когато пишат статия, редакторите
на списания би трябвало да
декларират всеки финансов или
нефинансов конфликт на интереси.
Според Ана Марушич (Ana Marusic)
и Рафаел Дал-Ре (Rafael Dal-Ré) в „За
повече светлина в тъмната стая на
редакторските конфликти на интерес“,

Journal of Global Health, юни 2018 г.,
„прозрачността при разкриването
на издателя [конфликти на интерес]
не се е подобрила в списанията от
редица дисциплини и оказва влияние
в научната общност през последните
12 години, въпреки нарастващата
осведоменост и публикуваните
доказателства за проблема...”

За издатели и изследователи

Редактори, които са получили плащания
от сектора, независимо от сумата, могат
да бъдат пристрастни при вземането
на решение, макар и понякога в посока,
която е обратна на очакваната”.

Как да се справим
с твърдения за
неетично поведение
в списание

За да добавят прозрачност и откритост
при вземането на решения, списанията
трябва да публикуват очевидните
редакторски конфликти на интерес за
конкретната публикация и за отделните ѝ
редактори. Тези декларации за конфликт
на интереси трябва да бъдат видими и
коректно индексирани, за да се откриват
лесно в библиографските бази данни.

Корекция на
публикувани данни
Според Комитета за публикационна
етика (Committee on Publication
Ethics – COPE), институция
в публикационната етика,
редакторите на списания
трябва да помислят за оттегляне
на публикация, ако има ясни
доказателства, че данните не са
надеждни, независимо дали това
се дължи на неетично поведение,
изопачаване или неволна грешка.
Списанията трябва да внимават и за
данни, които вече са публикувани
другаде без коректно посочване
на източника, разрешение
или основание; плагиатство;
неетични изследвания; сериозен
правен проблем; или сериозен
противоречив интерес, който
авторите са пропуснали да разкрият.
Статиите публикувани вследствие

на манипулиран рецензионен
процес може също да заслужават
премахване от списанието.
Ако списание или група автори
решат да оттеглят статия, новината
за това трябва ясно да посочва
оттеглената статия и да бъде
достъпна за всички читатели,
доколкото е възможно. Важно
е да се посочи кой оттегля статията
и каква е причината за това.

Въпреки че стандартите за авторство
сочат, че всички изследователи
носят отговорност за цялата статия,
обикновено има един гарант - човек,
който е отговорен за цялостната
почтеност на статията и поема
отговорност в случай на неетично
поведение.

установена грешка, може да се
публикува корекция. Ако грешката
е довела до погрешни заключения,
статията трябва да бъде оттеглена;
някои списания позволяват оттегляне
с подмяна.

В ерата на сътрудничество в
науката, когато изследователските
групи са големи, е все по-голямо
предизвикателство да се оцени
почтеността на дадена статия. В този
смисъл, електронните управление и
обмен на данни позволяват по-добра
проверка и по-голяма яснота. Този
контрол на качеството е от съществено
значение за предотвратяване на
умишлени или неволни грешки.
В случай на твърдения за неетично
поведение в списание или
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Този общ преглед на публикуването е част от поредицата за етични
изследователи, разработена в рамките на проекта Path2Integrity, Програма
за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, която
повишава осведомеността относно почтеността на научните изследвания,
като същевременно обучава как да се аргументира в полза на отговорните
изследвания и надеждните научни резултати. Основната цел е да се обясни
колко е важно за изследователите и обществото да поддържат култура на
почтеност на научните изследвания.

Моля,
погледнете
и общите
прегледи на:

Менторство
Отчетност за научните
изследвания
Научноизследователска среда
Прозрачност срещу защита
на данните и резултатите

Почтеността на научните изследвания
Е гаранцията за качество на науката и технологиите, социалните
и хуманитарните науки.

Защитава репутацията и кариерата на изследователите
и научноизследователските организации.

Допринася за социалния напредък, доверието и отчетността
в науката и технологиите, социалните науки и хуманитарните науки.

Спомага за избягване на негативното социално въздействие
и разхищаването на ресурси, време и усилия.

www.path2integrity.eu

Този проект е финансиран по Програма за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 824488.

