Các tạp chí KH Nga rút bỏ hơn 800 công bố
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EASE Vietnam SciComm
SSHPA (9-1-2020) — Tác giả Dalmeet Singh Chawla viết trên Science ngày 8-1-2020 bài “Russian journals
retract more than 800 papers after ‘bombshell’ investigation” trước tình hình báo động về chất lượng ấn
phẩm khoa học tại nước Nga.
Bài báo cho biết, các tạp chí Nga vừa có đợt rút hơn 800 bài báo khoa học. Đây là kết quả bước đầu của
cuộc điều tra quy mô lớn do Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) tiến hành, sau rất nhiều cáo buộc về các
hành vi gian lận khoa học ở Nga.

Viện hàn lâm Khoa học Nga (RAS)

Kết quả cuộc điều tra này được coi là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nga có khoảng 6000 tạp
chí khoa học, chủ yếu bằng tiếng Nga. Một hiện tượng được quan tâm là tuyệt đại đa số các tác giả Nga
chỉ nhằm vào đăng bài trên các tạp chí nội địa tiếng Nga, và tỷ lệ xuất bản nội địa của họ vượt xa các
nước được nghiên cứu so sánh là Ba Lan, Đức hay Indonesia. Điều tra cũng cho thấy, các tạp chí nội địa
đặt ra chuẩn mực khoa học để xuất bản rất thấp.
Tháng 3-2018, hệ thống dữ liệu nghiên cứu Dissernet, với mục tiêu "dọn rác khoa học" ở Nga đã phát
hiện vô số trường hợp xuất bản chất lượng kém, với 4000 bài báo đạo văn, và 150.000 bài khác có vấn
đề đạo đức nghiêm trọng với tác giả ma, tác giả lậu, trong số 1500 ấn phẩm rà quét.

Nói con số 800 mới chỉ là bước đầu vì RAS đã yêu cầu từ 2019 rằng 541 tạp chí phải rút bỏ 2528 bài.
Nhưng báo cáo lâm thời cho biết mới chỉ có 390 có phản hồi tính tới lúc này, và 263 trong số đó đồng ý
rút bỏ toàn bộ các bài bị điều tra kết luận đáng ngờ. Số khác thì vẫn án binh bất động, hoặc cố gắng biện
minh để không rút. Rất nhiều tạp chí khoa học Nga vẫn không cập nhật các chuẩn mực khoa học quốc tế,
và cho rằng điều tra chất lượng khoa học có thể "gây ra căng thẳng và xung đột".

Hình ảnh bài báo trên Science (8-1-2020)

Tuy nhiên, hành động quyết liệt của RAS nhằm loại bỏ "ấn phẩm rác" được thế giới khoa học hoan
nghênh và ủng hộ. Rất nhiều tổ chức khoa học quốc tế đã hợp tác và trợ giúp trong quá trình nghiên cứu
về tình hình xuất bản học thuật ở Nga, cung cấp các phương tiện và thông tin trắc lượng khoa học hiện
đại, có giá trị, giúp quá trình này của RAS đỡ gian nan hơn.
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