Bìa n bn u tiên ca t K yu
Trit hc

K yu Trit hc (Philosophical Transactions)1 c xut bn ti London bi nhà trit hc t nhiên Henry Oldenburg, Th ký ca Hi Hoàng
gia vào ngày 6 tháng 3 nm 1665. ây là n phm nh k u tiên dành cho khoa hc thc nghim và khoa hc quan sát (khoa hc
quan sát vào thi by gi ch ngành trit hc v t nhiên hoc trit hc thc nghim), và cng là n phm nh k bng ting Anh c nht n nay vn
ang c xut bn.

Tp chí c hình thành mt phn giúp Hi Hoàng gia thc hin mc tiêu "y mnh kin thc v t nhiên", giúp các nhà trit hc t nhiên có th truyn t, trao i vi nhau, và giúp cho
các thông tin viên ca Hi theo kp nhng tin tc trong th gii nghiên cu thc nghim.

K yu Trit hc- n bn nh k vào th Hai u tiên ca mi tháng- ã ngay lp tc thành công bi loi hình xut bn này linh ng, nhanh, r và ít ri ro cho các tác gi cng tác hn là
cách h t xut bn thi by gi; ng thi nó tr thành mt h thng ng ký- bng chng v ngày tháng mt nhà khoa hc ã công b kt qu ca mình trc các i th nghiên cu khác.

Vào nm 1866, ngay sau k nim 200 nm ca tp chí, nhà sinh vt hc T.H. Huxley ã nhn nh rng, nu tt c các cun sách c in t sau nm 1665 b phá hy tr t K yu Trit hc thì
nhng tin b trí tu ca loài ngi trong thi k ó vn c ghi chép và lu gi "t t", tuy không th y .

Sau này, khi tp chí phát trin thêm quá trình bình duyt thì t K yu Trit hc thc s ã phát trin to ln hn ý tng ban u ca Oldenburg nhiu. Nó tr nên c sùng bái nh mt th
gì ó linh thiêng, nh hin thân ca kin thc loài ngi trong thi i tin b nhanh chóng, và là giám h cho tính trung thc khoa hc. Nó cng tr thành kiu mu cho xut bn hc thut
tt c các lnh vc khác na. Theo c tính, ngày nay có khong 30,000 t tp chí khoa hc ang c xut bn.

Vn lòng tin

Nhng quá trình phát trin ca t tp chí này không phi luôn thun bum xuôi gió ngay t u. Nhng khó khn thc tin gây ra bi bnh dch, ha hon hay chin tranh vào nhng
nm 1660 thc ra li không áng k bng vn lòng tin.

Mt s ng nghip ca Oldenburg cho rng ông ã quá t do trong vic truyn bá nhng ý tng ca ngi khác; h không mun nhng nghiên cu ca mình b mang ra soi xét và ánh
giá, hoc không mun công trình ca mình c qung bá theo nhng cách mà h không kim soát c. Các biên tp viên v sau cng b buc nhiu ti khác nhau nh tham nhng,
thiên v, thiu trình v.v. n nm 1753, Hi Hoàng gia b bt buc phi tip qun t K yu gi gìn danh ting cho c Hi và tp chí.
Thành lp vào tháng 11 nm 1660 bi Vua
Charles II ca Anh, Hi Hoàng gia có l là hip
hi hàn lâm khoa hc lâu i nht vn còn tn ti. Mc
tiêu ra ca Hi là nhm phát hin, y mnh, và tr
giúp nhng xut sc trong khoa hc, và khuyn
khích s phát trin và s dng khoa hc vì li ích
ca loài ngi.
Ngày nay, vi khong 1600 thành viên thng
trc, Hi Hoàng gia gi vai trò t vn khoa hc cho
chính ph Anh, hot ng da trên tin tr cp ca
chính ph ngh vin. Hi hot ng nh mt Vin hàn
lâm Khoa hc, tài tr cho các nhà nghiên cu
và các công ty khi nghip liên quan n khoa
hc.

Vic tip qun ã kéo theo s h thng hóa dn dn vic xut bn khoa hc, thay quyn t do hành ng ca nhng biên tp viên trc bng mt hi ng
biên tp tuân th theo quy tc tránh s thiên v và lng quyn.
Vào u th k 19, các nhà ci t li bt u phn i vic quá nhiu thành viên ca Hi Hoàng gia ch là nhng k không chuyên giàu có mà
không có mi quan tâm hay bng cp khoa hc thc cht nào, và yêu cu phi xóa b tm nh hng ca v th xã hi, nâng s xut sc trong
khoa hc thành yu t ánh giá nghiên cu. Kt qu là tp chí bt u a vào h thng bình duyt- ngày nay ã tr thành mt quy trình thit yu
trong xut bn khoa hc hin i. Vic chuyn trách nhim ánh giá bài báo ca hi ng sang cho các cá nhân có chuyên môn cng ánh du
s tr li ca ting nói có trng lng ca cá nhân các nhà biên tp.

.Nhng tn ti ngày nay và bài hc t lch s
Dp k nim này là mt thi khc tt xem xét li nhng phc tp trong lch s phát trin ca t tp chí, hn ht là bi dòng tp chí khoa hc ang tri

qua mt giai on thiu chc chn cn bn. Vic các nghiên cu khoa hc nào c công b hay không ã tr thành mt ch "nóng". Mi ngi cng bt
u t câu hi v tính hp pháp ca vic nhng nghiên cu c tài tr công li phi tr tin mi có th tip cn c, và các hi ng cng nh các t chc nghiên
cu ang ngày càng cam kt hn trong vic cung cp ngun truy cp m cho nhng xut bn nghiên cu mà h tài tr.
Ngoài ra, còn có nhng lo ngi v các mi e da n quá trình bình duyt, ví d nh s chn lc các kt qu nghiên cu xut bn, hoc nhng gian
ln công khai, và c lo ngi v giá tr ca nhng d liu làm c s cho nhng kt qu c công b. Bao trùm tt c nhng vn này là vic trong nhng
nm gn ây, a s các nhà xut bn khoa hc quc t cho thy h có li nhun hot ng khong 35% hoc hn, nh da mt phn rt ln vào công sc
lao ng tình nguyn không công ca các tác gi, các nhà biên tp và nhà bình duyt hàn lâm.
ây không phi là mt vn hoàn toàn mi. Ngành khoa hc thi k u Anh cng da vào công sc lao ng tình nguyn trong mt thi gian dài
n mc có th ã làm nn lòng nhng ngi tin tng rng khoa hc là mt trong nhng ch s tin b ca loài ngi, trong ó có nhà sinh vt hc
Huxley- ngi tng than th v vic thiu nhng c hi ngh nghip trong ngành khoa hc vào th k 19. Nhiu tp chí khoa hc ã b chìm nghm
do thiu kinh phí và thiu s quan tâm; ngay c K yu Trit hc cng chu thua l trong sut 270 nm lin sau khi Oldenburg qua i và ch tn
ti c nh nhng khon tr cp ln t nhng ngi s hu, nhà biên tp ni nghip ông và t Hi Hoàng gia sau ó.
Tp chí khoa hc u tiên ca th gii ã c duy trì hn ba th k nh mt cam kt cho s tin b ca tri thc, ngay c khi nó tiêu tn tin ca và e da kh
nng tn ti ca Hi Hoàng gia. Mt thách thc cho các tp chí khoa hc t lâu vn là làm sao cân bng gia s thúc y khoa hc mt cách
không v li vi yêu cu phi tr công xng áng cho nhng ngi làm khoa hc.
Nhn thc v s thiu minh bch trong quá trình bình duyt ngày nay, cng vi nhng lo ngi v vic ai s c hng li t mô hình thng mi hóa xut
bn khoa hc hin gi, ã dn n ngày càng tng nhng òi hi phi có truy cp m và bình duyt m. ây là nhng vn h trng có liên quan ti tính
áng tin cy ca kin thc khoa hc và tính công bng ngh nghip gia các nhà khoa hc. Chúng ta rt có th ang phi i mt vi mt im t gãy ln
trong lch s truyn thông khoa hc.
Các bài hc lch s v nhng im t gãy tng t trong quá kh ã cho chúng ta thy nhng gii pháp luôn thay i, mi gii pháp mi u áp li cái c, cui cùng cng là phc v cho mt n lc
luôn kiên nh, ó là s theo ui và ph bin tri thc mt cách không v li. Bt k kt qu ca nhng tranh lun hin nay s ra sao, chc rng tng lai ca truyn thông khoa hc s tip tc ph
thuc vào s không v li y, vào s hào phóng thi gian, kin thc và li khuyên ca các nhà khoa hc.
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1 Tên y là K yu Trit hc: Mt s báo cáo v nhng công vic, nghiên cu và công sc ca nhng u óc sáng to nhiu ni áng k trên th gii (Philosophical Transactions:
Giving Some Accompt of the Present Undertakings, Studies and Labours of the Ingenious in Many Considerable Parts of the World).

