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Cãutarea febrilã a mijloacelor de testare a performanþei
este o preocupare a lumii ºtiinþifice de azi. În particular, în
România, tendinþa este ca soluþiile adoptate sã exceadã
scopului. Cu alte cuvinte, se poate produce o mimare a
nevoii de testare dupã principiul „scopul scuzã mijloacele”.

Singura variantã de evitare a acestei deviaþii constã în
autoimpunerea  unui comportament special pentru
board-urile revistelor, bunãoarã: transformarea lor în nuclee
de structurare a unor comunitãþi epistemice. Evident cã
aceastã opþiune se valideazã în timp, mai ales prin
recunoaºterea publicã.

Prima treaptã în aceastã evoluþie este exerciþiul normei
inflexibile a valorii. Ritualizarea valorii are capcanele ei,
dar tocmai reperele corective specifice comportamentului
unui nucleu de comunitate epistemicã garanteazã
minimizarea erorii.

Judecarea criterialã a valorii trebuie conceputã deschis,
cu sensul însã de apropiere a performanþei de standardele
clusterelor specifice mediilor inovative consolidate.
Autocentrarea valorii are sens doar dacã stimuleazã
competiþia cu vârfurile creativitãþii globale. Autarhia
criterialã este nu doar iraþionalã, ci ºi catastroficã.

Performanþa în comunitãþile epistemice are parametrii
de naturã bibliometricã, iar publicaþiile ºtiinþifice ºi bazele
de date recunoscute constituie vehicule corecte.
Consolidarea mediului publicistic românesc din acest

punct de vedere constituie o prioritate cvasineglijatã. Pasul
urmãtor al certificãrii performanþei într-o comunitate
epistemicã îl reprezintã însã evaluãrile scientometrice. Din
pãcate aici experienþa româneascã are de recuperat un proces
cap-coadã. Încercãrile CNCSIS sunt meritorii ºi trebuie
sprijinite, inclusiv crearea unor modele alternative.

Faza în care se aflã comunitãþile epistemice din România –
evoluþia de la faza unicelularã a bibliometriei în varianta
CNCSIS (model adecvat testãrii criteriilor de atribuþie a
titlurilor universitare) – trebuie urmatã de formarea unei
structuri instituþionale (nu neapãrat ca funcþie a unei agenþii
guvernamentale) de testare scientometricã a performanþei
comunitãþilor epistemice. Altfel, va persista înclinaþia de a
face din publicaþiile ºtiinþifice un mijloc care sã serveascã
contraproductiv scopului testãrii performanþei în
cunoaºtere.

Nu încape îndoialã cã publicaþiile au ºi un scop de
diseminare a modelelor explicative, adresându-se în acest
caz educaþiei, dar ºi a modelelor instrumentale, servind
profesionalizãrii deciziilor de politici publice. Condiþia
compozitã a publicaþiilor ºtiinþifice româneºti, mai ales a
celor de ºtiinþe sociale, nu diferã, datoritã acestui aspect,
de experienþa occidentalã. Pãrerea cã revistele de ºtiinþe
economice ar trebui sã fie oglinda doar a modelelor
econometrice este o exagerare, chiar una limitativã a
scopului cercetãrii ºtiinþifice în domeniul economic.

Marin Dinu

Comunitãþi epistemice

„Progresul nostru poate fi mãsurat cel mai bine
prin compararea problemelor vechi cu cele noi.”

Karl R. Popper
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