Stimati colegi,
In numele Initiativei pentru Stiinta din Europa (ISE), as dori sa va multumesc pentru sustinerea
petitiei “Fara reduceri la Cercetare.UE” ‘No-Cuts-On-Research.EU’ .Avand peste 153000 de
semnatari este cea mai ampla petitie pentru stiinta care a fost prezentata pana acum in Europa,
daca un chiar la nivel mondial. Lista semnatarilor a fost predată celor trei presedinti UE si
presedintelui francez.
Rezultatul poate fi considerat un success tinand cont de mediul politic difícil si de constrangerile
severe asupra bugetelor din multe tari: bugetulpentru Horizon 2020 va representa acum “o
crestere reala comparativ cu nivelul din 2013”. Este probabil cel mai bun rezultat pe care il
putem obtine, chiar daca credemca nu este suficient pentru realizarea obiectivelor ambitioase pe
care le-au stabili tliderii europeni. Cititi mai mult la:
http://www.no-cuts-on-research.eu/news/what_happened.pdf
Este inca nevoie sa fie finalizat textul legal si mai trebuie solutionate aspectele tehnice – va vom
tine la curent.
Asa cum am promis, va vom informa cu privire la evolutiile din politica de cercetare intr-un
buletin care va aparea de maxim 4 ori pe an.
In aceasta editie, dorim sa va informam cu privire la Euroscientist – o revista stiintifica
europeana “realizata de comunitate pentru comunitate”. De asemenea, am dori sa va informam
cu privire la noile initiative care au fost lansate recent. O campanie video pentru informarea
publicului cu privire la importante investitiilor in cercetare, o initiativa pentru stoparea utilizarii
proaste a factorului de impact si un proces de consultare referitor la integrarea stiintelor socioeconomice si umane in cadrul Horizon 2020. In cele din urma am dori sa va invitam sa va postati
opinia cu privire la rolul societatilor de predare intr-o lume deschisa publicarii.
Va rugam sa distribuiti informatiile si sa va incurajati colegii sa se aboneze la
http://www.no-cuts-on-research.eu/news/nl_sign_up.html
Lectura placuta!
Wolfgang Eppenschwandtner, coordinator executiv, Initiative for Science in Europe.
Austeritatea cercetarii in Europa (editie speciala a Euroscientist)
Aproape peste tot, bugetele de cercetare din UE sufera constrangeri, dar austeritatea si-a atins
maximul in special in Europa de sud. Euroscientist, revista online a EuroScience (unul din
membrii fondatori ai ISE) tocmai a publicat un numar special pe aceasta tema. Acesta cuprinde
opinii si interviuri cu oameni de stiinta – tineri si consacrati – care isi impartasesc experienta
navigarii prin apele tulburi ale austeritatii bugetare din cercetare in timp ce incearca sa isi
continue cariera. O lectura foarte interesanta pentru cei care sunt interesati si vor sa afle mai mult
despre modul in care cer despre modul in care recesiunea afecteaza cercetarea.
Scopul acestei reviste este sa fie si o publicatie participativa care sa ofere oamenilor de stiinta un
forum in care sa isi exprime parerea. Oamenii de stiinta din afara Europei de sud sunt bineveniti

sa contribuie cu reactiile lor la pledoariacolegilor din Europa de sud si sa trimita feedback asupra
modului in care au solutionat problemele care apar in Spatiul cercetarii in Europa. Aceasta ar
putea avea impact asupra decidentilor politici care se numara printre cititorii revistei. Acest
numar special poate fi gasit la: http://euroscientist.com/austerity/. Cititorii sunt invitati sa isi
trimita reactiile prin scrisori adresate editorului la: editor@euroscience.org. Aflati, de asemenea,
ce poate face Euroscientist pentru audienta sa la: http://youtu.be/ROmlkCfChfQ.
Sa ajungem cu informatiile la o societate mai ampla: concursul video "Sa investim
in viitorul nostru – sa investim in stiinta"
Pentru a crea o atmosfera positiva pentru investitiile in cercetare pe termen lung, avem nevoie sa
implicam societatea in ansamblul ei. Ca prima etapa, ISE si un grup de cercetatori din
Champalim au d Programulpentru neurologie din Lisabona, au lansat concursul video “Sa
investim in viitorul nostru, sa investim in stiinta”. Trei premii in valoare de 500 euro fiecare vor
fi acordate celor mai bune trei clipuri video (durata pana la 2 minute). Termenul limita pentru
depunerea videourilor este 30 iunie 2013.
Mai multe detalii la contest website si pe pagina Facebook .
http://investinscience.eu/
http://www.facebook.com/investinscience
Va rugam sa transmiteti anuntul catre tóate persoanele pe care le cunoasteti in cadrul
comunitatilor creative!
Opinia dumneavoastra: Provocari pentru societatile educate in tranzitia catre
publicarea tip Open Access
Nu se cunoaste la scara larga faptulca multe societati educate reinvestesc surplusul din
activitatile de publicare in servicii pentru stiinta cum ar fi: granturile, conferintele, política
stiintifica, educatia si activitati la scara larga. Aceste actiuni sunt in pericol daca venitul din
abonamente dispare si daca nu se gasesc alte surse de venit. Am dori sa va aflam opinia cu
privire la modul in care pot fi sustinute activitatile din cadrul societatilor educate:
http://euroscientist.com/2013/05/challenges-for-learned-societies-in-the-transition-to-openaccess-publishing/
De asemenea, am dori sa anuntam ca este in curs de elaborare o Declaratie internationala cu
privire la viitorul sistemului publicatiilor stiintifice, in coordonarea Societatii Europene de
Fizica.
Initiativa pentru stoparea proastei utilizari a Jurnalului lansat pentru factorul de
impact
Increderea crescuta acordata Jurnalului pentru factorul de impact pentruevaluarea cercetatorilor a
fost criticata de catre experti timp de mai multi ani. “Declaratia de la San Francisco privind
evaluarea cercetarii” reuneste, pentru prima data, cercetatori, jurnalisti, institutii si finantatori
care au ca scop solutionarea problemei si colaborarea pentru un sistem mai bun de evaluare a
cercetarii.
Mai multe detalii privind declaratia:
http://www.no-cuts-on-research.eu/news/dora.html

Consultare cu privire la stiintele socio-economice si umaniste (SSH) din Europa
Faceti-va vocea auzita cu privire la integrarea stiintelor socio-economice si umaniste in
programul Horizon 2020, viitorul program de finantare pentru cercetarea UE. In pregatirea
conferintei de la Vilnius din 23-24 septembrie 2013, dedicata acestui subiect, presedintia
lituaniana a UE a lansat o consultare deschisa privind SSH in Europa si potentialul acesteia de a
contribui la succesul Vision Europe 2020. Obiectivul este sa se afle mai multe despre situatia
actuala si despre ambitiile comunitatilor de cercetare, precum si sa se identifice nevoile si
problemele structurale. Pentru mai multe informatii, pagina web pentru consultare este:
http://horizons.mruni.eu/consultation-2
Despre noi: Initiativa pentru Stiinta in Europa
Initiativa pentru Stiinta in Europa este o platforma independenta a societatilor educationale si
stiintifice din Europa al carei scop este sa promoveze mecanisme de sustinere a tuturor
domeniilor stiintifice de la nivel European, care sa implice oamenii de stiinta in elaborarea si
implementarea politicilor stiintifice europene si care sa prezinte consultanta stiintifica
independenta in elaborarea politicilor europene. In iarna 2012/13, ISE a coordonat campania
"No-Cuts-On-Research.EU". (fara reduceri in cercetare.EU)

