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понеделник
китайския
учен Youyou Tu спечели заедно с други двама свои колеги Нобеловата награда
за физиология и медицина. Не само
научното откритие е феномен, но и
факта, че за първи път китайски учен
печели това признание въпреки, че
Китай произвежда най-много учени
в Света.
Китай инвестира повече пари за наука от Европа, а до 2020 г. ще надмине
и САЩ. Въпреки това обаче изостава
в научните изследвания сравнение с
някои държави. Причината за това
е дългата история на научна култура
в Европа и САЩ. Китай все още наваксва, но процеса се случва наистина бързо и скоро може да стане лидер
в научните открития. Не е тайна оба-
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че, че китайски учени са фалшифицирали данни и са били замесени в
много измами свързани с различни
изследвания. Проучване показва, че
от 32 000 учени над 55% познават
свой колега, който е участвал в измама. Въпреки това научната среда в
Китай непрекъснато се променя. Все
повече се появяват значими качествени изследвания и публикации.
Броя на публикациите в списания с
висок импакт фактор като „Nature“ и
„Science“ също се е увеличил през последните години. Китайските учени
имат огромни успехи в някои сфери
на науката. Те са лидери в развитието на вятърната и слънчева енергия.
Проектират влак, който да достигне
500 км./ч. и т.н. Друг проблем в китайската наука е, че финансирането
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е на базата на публикувани статии,
което е направило порочен кръг от
фалшиви списания и публикации.
Толкова е мащабно това фалшифициране, че Youyou Tu, която спечели
Нобеловата награда не е част от Китайската академия на науките. Сега
обаче би трябвало да се променят нещата около това общество на фалшифициране на данни и публикуване в
непознати и фалшиви списания.
Тенденция е сред младите учени да
имигрират и да публикуват в чужди
за Китай списания, за да успеят в науката.
Последните две години науката в Китай претърпя големи реформи, дори
системата за научната йерархия се
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промени. Въпреки това още много
промени трябва да бъдат направени.
От миналата година Китайската научна фондация (National Science
Foundation of China) финансира 60%
от научните изследвания, като преди
тези пари са идвали от индустрията,
това също ще повлияе на научната
работа.
Също така Китайската научна фондация окуражава все повече учените
да публикуват в списания с „Отворен
достъп“, като дори премиера Ли Кегианг говори, че отворения достъп до
научни знания за бъдещите поколения е посоката, към която трябва да
се върви.

