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РЕЦЕНЗИРАНЕ
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Резюме: В статията се прави обзор и дефиниране на вторите два

компонента на отворената наука, а именно отворените проучвания и проекти

и отвореното рецензиране.

Ключови думи: отворена наука, отворени данни, отворен код,

ресурси за отворено образование, отворени ревюта, отворен достъп.

Oтворени проучвания и проекти

Социалният софтуер поддържа активни процеси и модели за

насърчаване на обмена на знания и сътрудничество. Социалните

инструменти създават нови хранилища на информация и знания за лични и

организационни цели и предпоставки за отворени проучвания (Bakardjieva,

T., A. Nedyalkova, K. Nedyalkov, WASET 2013, pp. 129)

Отворените проучвания са тези проучвания, които се провеждат в

съответствие с принципите, които дефинират свободната наука, работата със

свободни данни и софтуер с отворен код. Подобно на проектите с отворен

код, които са изградени около публичен изходен код, отворените

проучвания имат обща тема, те се провеждат съгласно принципите на

свободния дигитален достъп чрез глобалната мрежа Интернет до отворени

данни, заедно с всички извлечени или получени от изводи и резултати .

Отворените проучвания позволяват глобално разпределено сътрудничество

и такова, в което всеки може да участва на всяко ниво на проекта.
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Съществува широка гама от специализирани софтуерни и хардуерни

решения за комуникация, достъп, въвеждане на данни и сътрудничество.

Социалните мрежи, уики, блогове и редица други технологични иновации

предлагат възможност за споделяне на ресурси, създаване на съвместни

проекти и развиване на творческо мислене (Bakardjieva, T., B. Gradinarova,

2012, pp. 4).

Отворените проучвания могат да касаят всяка област от научното

познание, като могат да се фокусират върху определен дял от науката като

социални науки, хуманитарни науки, математика, инженерство и медицина

или да имат интердисциплинарен характер и да обединяват изследвания в

няколко различни области на познанието (Nedyalkova, A., T. Bakardjieva, N.

Lyutov, 2007, pp. 449-452).

Отворените проекти са проекти, в които позволяват участие на всеки

заинтересован, като достъпа до тях е дигитален и през световната мрежа

Интернет. Платформата „Отворен проект” (OpenProject) е уеб-базирана

система за управление на проекти за сътрудничество, независимо от

местоположението на екипа участници и се развива под лиценза GNU

General Public License версия 3, като непрекъснато се развива, поддържа и

доразработва от активна общност на изследователите, работещи със

софтуери с отворен код. Инструментите за управление на знанието

подпомагат разработването на ресурси с отворен код (Bakardjieva, T., N.

Lyutov, V. Spassova, 2010, pp. 319–325)

Проектите, които предоставят отворени данни, но не предлагат

отворено сътрудничество, се наричат по-скоро проекти с „отворен достъп“,

отколкото отворени проучвания. Предоставянето на отворени данни е

основна предпоставка за провеждането на отворените проучвания, но не е

достатъчно условие за осъществяване на целия процес на едно отворено
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проучване, защото въпреки че данните могат да бъдат предоставени за

използване от всеки, тук няма изискване последващите изследвания да се

провеждат открито.

Проекти за краудсорсинг, които набират голям брой участници за

извършване на малки задачи, които след това се събират в по-голям резултат

от проекта, са реален пример за извличане на резултати от научните

изследвания, базирани на приноса на една широка дигитална общност. Но

подобни отворени проекти се различават от тези, в които участниците могат

да повлияят на насоките на проучването или в които участниците се очаква

да имат творчески принос към науката в проекта.

Повечето открити проучвания се провеждат в рамките на

съществуващи изследователски групи. Данните за първичните изследвания

се публикуват, като те могат да бъдат допълвани, използвани или

интерпретирани от всеки, който има необходимия опит и следователно може

да се включи и да допринесе в съвместните усилия на групата. По този

начин „крайният продукт“ на проекта (който все още може да бъде обект на

бъдещо разширяване или модификация) произтича от приносите на

участниците в множество изследователски групи, а не от усилията на една

група или индивид. Следователно отворените проучвания се различават от

свободния достъп, тъй като продукцията им е с тенденция да се променя с

времето. За разлика от отворения достъп, истинските отворени проучвания

трябва да се базират на активно, доброволно и равнопоставено онлайн

сътрудничество (Nedyalkova, A., T. Bakardjieva, K. Nedyalkov, 2013, pp. 20).

Отворено рецензиране

Отвореното рецензиране е дигитален онлайн процес, при който

експерти дават свои рецензии за публикувни в онлайн академични списания
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научни статии, резултати от проучвания и други научни документи, като

имената на тези рецензенти се разкриват на авторите на въпросните научни

трудове.

Не е установена строга дефиниция за понятието „отворено

рецензиране“ и то може да бъде сравнително свободно интерпретирано и

прилагано по различни начин от различни академични списания,

организации и общности. В по-широката си форма на употреба това понятие

може да се определи като механизъм за научен преглед на научна продукция

в дигитален вариант, предполагащ в повечето случаи разкриване на

идентичността на авторите и рецензентите помежду им по всяко време на

рецензиращия процес и/или процеса на публикуване, като това се

осъществява в глобалната мрежа [6].

Процесът на партньорска проверка се основава на три независими

страни, които си сътрудничат в това да предоставят на широката

общественост научна продукция с високо качество и актуалност, като тези

три страни са именно - авторите, редакторите на електронните журнали и

рецензентите.

Авторите са тези, които извършват дадено научно изследване и

пишат научни доклади. Редакторите извършват първоначалния преглед на

представените им за публикуване научни материали, като те носят

отговорността за публикуваните материали, като рецензиите на

независимите експерти им помагат да оценят коефицента на актоалност и

нивото на качество на подадените от авторите материали. Рецензентите са

тези, които непрекъснато си взаимодействат с редакторите и предоставят

оценка и препоръки на редактор по отношение на научната продукция.

Възможно е експертите да са поканени от редактора да дадат своите

рецензии или те сами да проявят интерес да оценят научната продукция.
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Въпреки, че отвореното рецензиране се предлага като средство, чрез

което трябва да се подпомогне рационализирането на процеса на научна

продукция с високо качество и прецизност с помощта на осигуряване на

широк кръг компетентни и добронамерени експерти, които да дадат своя

принос към научната продукция, в действителност няма универсален

утвърден инструмент, гарантиращ коректното прилагане на отвореното

рецензиране и в някои случаи е възможно то да не постигне така

поставената по дефиниция цел [7].

За да се постигне максимален положителен ефект от процеса на

отворено рецензиране се налагат следните значими условия:

• Разкриване в глобалната мрежа на идентичността на автора и на

рецензентите;

• Отзивите на рецензентите се публикуват заедно със статиите,

които те рецензират;

• Не само официално поканените експерти могат да коментират

и/или рецензират научните статии, но и всеки заинтересован експерт може

да направи това;

Разкриването на идентичността на рецензента прави процеса на

рецензиране „по-тактичен и конструктивен“, в сравнение с варианта, в който

рецензентите биха могли да запазят своята анонимност. Този подход

спомага за избягване на това да се правят рецензии със субективни цели и

мотивации и да не се достига до конфликт на интереси на рецензенти и

автори. Този подход повишава качеството на рецензиите и дава

положителен принос за синтезиране на добър краен научен резултат.

Отвореното рецензиране се превръща в официален механизъм за

осигуряване на качеството на съдържанието в редица дигитални онлайн

платформи предоставящи отворени данни за обществено ползване в
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глобалната мрежа, при който данните са подложени на контрол от други

заинтересовани експерти в съответните области, чиято обратна връзка и

преценки след това се използват за подобряване на съдържанието на

научната продукция и за корекции и добавки към резултатите от отворени

проекти, като рецензиите се вземат под внимание при окончателните

решения относно подбора на данни за публикуване.

Отвореното рецензиране обикновено изпълнява две основни

функции:

(1) техническа оценка на валидността или обосноваността на дадена

публикувана продукция в нейната методология, анализ и аргументация;

(2) подпомагане на редакционния подбор чрез оценяване новостта

или степента на очакваното въздействие на публикуваната продукция върху

други проекти в отворената наука.

От проведени различни проучвания се очертава изводът, че

отвореното рецензиране е ценна ревизия на стария процес на партньорска

проверка и допринася за постигане на добри резултати в сферата на

научните разработки, на постигане на иновативни решения и за по-бързото

им разпространение в световен мащаб.

Въпреки това, обаче е добре да се отбележи, че отвореното

рецензиране не гарантира, че не е възможо в някой частни случай да

допусне грешки или да подведе процеса на генериране на научна продукция

в невярна посока.
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