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Lëtzebuerger Etuden

Artikel im Web

Haut um hallwer 12 presentéiert d’Uni 
Lëtzebuerg am Hall vum neie Kulturmini-
stär vis-à-vis vun der Kathedral ronn 10 
vun hire Projetën, déi sech mat Lëtzebuerg 
beschäftegen. De Michel Pauly, dee respon-
sabel ass fir di sougenannt ‚études luxem-
bourgeoises’ op der Fakultéit fir Human-
wëssenschaften, erkläert d’Bedeitung vun 
där Fuerschung.

"Nëmmen ee Land dat kulturell existéiert, 
nëmmen ee Land, dat a seng kulturell Iden-
titéit an a seng kulturell Multidiverzitéit in-
vestéiert ass attraktiv," sot de Staatsminis-
ter a senger Ried zur Lag vum Land lesch-
ten Dënschdeg. Trotzdem befaassen sech 
déi fënnef offziell Fuerschungsprioritéiten 
vun der Uni Lëtzebuerg, déi an engem 
Kontrakt mat der Regierung festgeluecht 
sinn, net mat kulturellen Themen, mä mat 
der Finanzwëssenschaft, der Informatik, der 
Medezin, dem Droit an der multikultureller 
Pädagogik. Un der direkter Nëtzlechkeet 
vun deene Fuerschungen besteet keen Zwei-
wel an ons Politiker versprieche sech dovun 
och e finanziellen a wirtschaftleche Notze 
fir d’Land, wéi de Premier och nees a sen-
ger Ried betount huet.

Op der Fakultéit vun de Kultur- a Geesch-
teswëssenschaften, a besonnesch an der 
Unité de recherche IPSE, fanne mer, dass 
och mir eng Fuerschungsaarbecht leesch-
ten, déi dem Land zegutt kënnt. Et gëtt also 
héich Zäit, dass och emol déi Fuerscher en-
ger méi breeder Ëffentlechkeet erzielen a 
weisen, wat si sou alles man, wat sech op 
Lëtzebuerg bezitt. Dat geet vun engem At-
las mat der Verbreedung vun onse Familjen-
nimm iwwert den Aménagement du Terri-
toire an enger länneriwwergräifender Re-
gioun wéi Saarlorlux oder Lëtzebuerger Mu-
seker aus dem 18.-19. Jorhonnert, déi kee 
méi kennt, bis bei dem Jang de Blanne seng 
Charten, déi éditéiert a kommentéiert ginn, 
fir dass se net méi sou vill mussen an de 
Grapp geholl ginn an fir dass d’Historiker 
och am Ausland sech kënne mat där Lëtze-
buerger Geschichtsperiod beschäftegen.

D’Fuerschungsunitéit, an där déi Aarbechte 
lafen, heescht net zoufälleg IPSE. Dat ass e 
laténgescht Wuert an heescht ‚ee selwer’, 
mä IPSE ass och d’Ofkierzung fir Identités. 
Politiques, sociétés, espaces. Tatsächlech 
geet ët a ville Projetën, déi sech mat Lëtze-
buerg beschäftegen, ëm Identitéitsfuer-
schung, ëm Verännerung, sozial a kulturell 
Diversitéit an ëm déi raimlech Dimensiou-
ne vun der Lëtzebuerger Gesellschaft.

D’Geeschteswëssenschaften erfanne näischt 
Neits, dat d’Liewe géif méi komfortabel 
man oder sou guer kënnt verlängeren. Mä si 
hëllefen, d’Gesellschaft ze verstoen, de 
Sënn vu bestëmmten Entwécklungen z’er-
kennen, di kulturell a sozial Realitéit kri-
tesch ze begleeden, an droen domat bäi, 
d’Zesummeliewen ze verbesseren. Angscht 
brauch ee jo nëmme virum Onbekannten ze 
hunn. Wat ech kennen, domatter kann ech 
léieren ëmgoen. Zum Beispill kann ech léie-
ren, dass eng kollektiv, och eng national 
Identitéit näischt éiweges ass, näischt uge-
buerenes, näischt wat jiddereen d’selwecht 
ëmfënnt, mä eppes wat changéiert, wat et 
am Plural gëtt. Ee Projet vun den études lu-
xembourgeoises breet dofir z. B. déi éischt 
temporär Ausstellung am Musée Dräi Ee-
chele vir. Och d’Humanwëssenschaften 
hunn also hire Notze fir ons Gesellschaft.

Am Joer 2011 woren iwwert 70 Wëssen-
schaftler u genee 50 Projetën am Beräich 
‚Lëtzebuerger Etüde’ bedeelegt. Di mannst 
vun deene limitéieren sech op eng Diszip-
lin, mä sinn interdisziplinär. An dat 
schéinst ass, dass si um Beispill Lëtzebuerg 
oft Froen opwerfen a Konzepter entwécke-
len, déi wäit iwwert ons Landesgrenzen 
eraus op Interessi stoussen, vläicht sou guer 
méi wéi heiheem.

---

Äre Commentaire
lonely_warrior (2012-05-14 09:10:42)
@ergé

Zu den elektronesche Périodiquen an der 
Nationalbibliothéik.
Dir hudd natiirlech Recht, fir de Liëser sin 
se gratis, mais de Staat muss natiirlech d'Li-
zenze kaafen, daat ass jo selbstverständleh. 
Ech wees d'Zuëlen net auswenneg, mais do 
geet ëm Milliounen. Zougang zu 50000 Pé-
riodiquen kritt een net gratis, daat ass se-
cher. Ee Verlag ass eng Entreprise, déi do-
fir do ass, Suën ze verdingen, a keng chari-
tativ ONG...

---

jan60 (2012-05-14 09:01:29)
De Begreff "human-wessenschaftlech" as e 
Paradox a sech!

---

ergé (2012-05-12 14:26:30)
Et geet mir hei ëm de Prinzip vum fräien a 
gratis Zougang zu der Informatioun. Meng 
éischt Interventioun huet sech méi op dat 
'inlännescht' Geschéihen bezunn, haaptsäch-
lech an de Verwaltungen an an der Regie-
rung. Do därft keng Informatioun eppes 
kaschten, et misst der méi zougänglech 
sinn, am Sënn vun der Transparenz. Dat hei-
ten betrëfft d'Allgemengheet.

Wëssenschaftler, déi (besonnesch op héi-
gem Niveau) publizéieren, sinn en Aushän-
geschëld vun deem Haus, dat se ustellt. Bei 
der Verëffentlechung fällt sécherlech och 
en immateriellen "Profit" op dat Haus 
zréck. An dat Wëssen ass jo bestëmmt an 
eng Wierklechkeet intern ëmgesat ginn, 
wann net schon zum Patent ugemëllt, iert 
deen Artikel iwwerhaapt erschéngt. No der 
Publikatioun profitéieren natierlech och 
aner Leit, sëff et nëmmen duerch mental Sti-
mulatioun, eppes Aneschdes oder Ähnle-
ches ze probéieren. Sou kënnt d'Wëssen-
schaft jo och weider. Op deem Niveau do, 
fänken eigentlech just d'Spezialisten eppes 
mat deem Text un.
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Et schéngt jo net, datt en Auteur "räich" du-
erch d'Publikatioun gëtt; den Editeur, jo! 
Well jo Bibliothéiken an Instituten (op der 
ganzer Welt) déi Zäitschrëften deier abon-
néieren. Den Détail stung jo och zum Deel 
am ZEIT-Artikel.

A propos Zäitschrëften aus der National 
Bibliothéik, a gratis zougänglech: Se si gra-
tis fir de Lieser, mä, ech ka mer awer ganz 
gudd virstellen, datt, genau wéi bei Reste-
na, wou een Artikelen kann aus praktesch 
all Enzyklopädie gratis eroflueden, Restena 
sengerersäits all sou beschafenen Text 
muss eenzel bezuelen! Wat also gratis 
schéngt, gëtt do mat Steiergelder hannerëm 
bezuelt.

Lo ginn et awer schonn iwwer 7000 Zäit-
schrëften, déi ënner Open Access lafen a 
peer reviewed sinn. Am PloS One hu bis lo 
4 oder 5 Nobelpräisträger publizéiert. Zu 
deem Wëssen hunn och ënnerentweckelt 
Länner fräien Zougang, ouni datt si direkt 
oder indirekt bezuele mussen.

---

lonely_warrior (2012-05-12 10:06:49)
@ergé

ech hun lo mol den Artikel aus der Zeit ge-
liës. Déi widerspriëchen sech jo selwer:

Zitat:
"Im Vergleich dazu kostet eine Veröffentli-
chung in einem zugangsbeschränkten Else-
vier-Magazin laut Taylor mit 10.500 US-
Dollar in etwa das Achtfache."

Bësse méi weit ënnen :
"In der Regel fallen keine Gebühren an, 
wenn Forscher ihre Ergebnisse in zugangs-
beschränkten Magazinen veröffentlichen."

Tatsach ass, dass ët fir den Auteur käschten-
neutral ass, ob e bei Elsevier oder am Open 
Access publizéiert (meng eegen Erfahrung).

Nach eppes :
Dir kënnt Iëch als Liëser an der National-
bibliothéik umelden, dann hutt Dir GRA-
TIS Accès op ca 50000 (!) Fachzeitschrëf-
ten online, dorënner och déi "gudd" vun El-
sevier. Daat ass e Cadeau vum lëtzebuërger 
Staat u seng Biërger. Dir kënnt also nët so-
ën, et wär onméiglech oder onerschwing-
lech un déi aktuellest Resultater aus der Fu-
ërschung ze kommen, daat stëmmt ganz ein-
fach nët.

---

lonely_warrior (2012-05-12 09:42:04)
@ergé

Ech wees nët, wou Dir un är Informatioune 
kommt.
Ech hu scho (méi wie eemol) bei Elsevier 
publizéiert, an daat kascht den Auteur KE-
EN EE CENT. Wou also die 10500 USD 
hierkommen wees ech nët, ech wees just, 
dass et falsch ass. Och an Open Access Jour-
nals kascht ët normalerweis näischt. Och 
wann ët an der Zeit steet - et ass BLOED-
SINN.

Ech mengen, Dir hutt och nët verstaan, 
waat ech matt "wëssenschaftlechem Selbst-
mord" gemengt hun. Ech hun domatt nët 
Publikatiounskäschte gemengt. Et wëllt ee 
jo, dass die aaner Wëssenschaftler engem 
seng Publikatioune liësen. A geliës ginn 
eben virun allem die "gudd" Journals, eben 
déi vun Elsevier z.B. Et huët kee Wert, 
d'Resultater vu jorelaanger Aarbecht an en-
ger total onbekannter Zäitschrëft ze veröf-
fentlechen, déi d'Kollegen nët liësen. Aus-
serdem wëllt ee jo an Journals mat héigem 
IF publizéiren. Daat ass eng Fro vu Prestige 
(well déi Zäitschrëften net egal waat fir een 
Artikel unhuëlen, au contraire, d'Artiekelen 
gin fir t'éischt an engem strengen "peer re-
view" Verfahren évaluéiert). Wann een 
sech irgendwou op eng nei Plaatz bewerbe 
well, gëtt vum Employeur gekuckt, wivill 
ee publizéiert huët, an och a waat fir enger 
Zäitschrëft ee publizéiert huët. Waat déi 
Zäitschrëften ee besseren IF hunn, emsou 
méi ass di Publikatioun dann wert. Wann 
een also an Open Access Journals publizé-
iert, ruinéiert een sech seng eege Renom-
mée als Wëssenschaftler. Daat kann een 
traureg fannen, mais daat ass leider sou.

---

ergé (2012-05-12 09:18:50)
@lonely_warrior: Firwat "wëssenschaftle-
che Selbstmord"?

http://www.zeit.de/wissen/2012-04/wissen-
schaft-open-access-publikation

"Für einen Wissenschaftsartikel im Open-
Access-Magazin Plos One müssen demnach 
1.350 US-Dollar bezahlt werden. Im Ver-
gleich dazu kostet eine Veröffentlichung in 
einem zugangsbeschränkten Elsevier-Maga-

zin laut Taylor mit 10.500 US-Dollar in et-
wa das Achtfache."
http://www.zeit.de/wissen/2012-04/wissen-
schaft-open-access-publikation

Ass net och vläicht bei de Wëssenschaftler 
en Ëmdenken noutwenneg?

---

lonely_warrior (2012-05-11 19:42:13)
@ergé

Ween als Wëssenschaftler seng Resultater 
publizéiert, dee probéiert daat an enger 
Fachzäitschrëft matt méiglech héichem IF 
(Impact Factor). Open Access ze publizéi-
ren ass zwaar vielleicht edel gemengt, mais 
et ass leider wëssenschaftleche Selbstmord.

---

Jang (2012-05-11 14:56:34)
@ Malcom Lackmar

Esouwait ech eppes mattkritt hun ass den 
CNA am gangen eppes Ähnleches ze ma-
chen mee dat muss d'alleréicht digitaliséiert 
gin an dann sin jo nach aner Produiten do 
an der Mach an dann feelt Personal fir die 
aner Saachen.

Fir hautesdags eppes Ales um Internet ze 
veröffentlechen muss et jo an digitaler 
Form fir léien an dann muss d'Qualitéit jo 
och ugepasst gin, dat geet net esou séier an 
einfach wéi wann een doheem een alen 
8mm-Film vum Bopa sengem 70. Geburts-
dag vun 1970 wëll op DVD brengen. Wou 
d' Biller verwäsch sin an den Toun léiert 
datt een no knapps 3 Minutten den DVD ku-
cken neess op de Spaicher bréngt wëll een 
et net méi kann héieren.

---

Jang (2012-05-11 14:50:10)
@ Helios

Wann vun wëssentschaftlechen Fuerschun-
gen reits geet dann heescht dat fir ALL Fu-
erschung, och iwwert d' lëtzebuerger Muse-
ker.

Datt ass iwregens een ganz interessant Ge-
bidd an zur Kultur vum Land gehéiert et ga-
rantéiert.
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An an däer Fuerschung geet et jo net nëm-
men iwwert lëtzebuerger Museker vun den 
leschten 10,20 Joer.

---

Malcom Lackmar (2012-05-11 13:28:31)
Meng Remarque ass liicht off-topic: Wat 
den @ergé hei richtegerweis ervirhieft,ass 
nëmmen d'Spëtzt vum Äisbierg: Wou fënnt 
een am Internet Quellematerial zu de grous-
se gesellschaftlechen Themen vun deene 
leschte Jorzéngten, soe mer mol, zu der 
Stolkirs an den 1970er/1980er Joren, oder 
der geplangten Atomzentral zu Remerschen 
- Themen, déi haut och nach ëmmer aktuell 
sinn? D'grouss Dageszeitungen déi d'Natio-
nalbiblkiothéik begréissenswäerterweis on-
line gesat huet, gi just bis 1950 . Vun do 
bis praktesch haut ass en déift schwaarzt 
Lach. Do gi Millioune u Steiersuen a Press-
hëllef gestach, mee et gëtt net als Konter-
partie gefrot, wat am Ausland selbstvers-
tändlech ass, neemlech, datt déi Zeitungen 
no enger Schounfrist vun e puer Wochen 
oder Méint , online am pdf ze recherchéie-
ren an ze liese sinn. RTL hält hei ëmmerhin 
en Archiv vun e puer Joer zeréck, mee och 
do ass Funkstille, wann een eng e bëssen ee-
ler Radios- oder Teleesemissioun sicht. 
Wier et net um CNA, et sengem franséische 
Virbild nozemaachen, an (op d'mannst)d' 
Teleesjournale vun 1969 un (zënterhir gouf 
et den Hei elei) online parat ze halen?
Wéini hëlt sech en Deputéierten emol där 
Saach un? iwwer Identitéit an Internet Sonn-
desrieden ze halen ass vläit schéin, mee do 

mol Neel mat Käpp ze maachen, dat wier 
emol eppes...

---

Helios (2012-05-11 10:35:43)
De M. Pauly huet Angscht schon am éisch-
ten Tour vum Casting des Sciences éliminé-
iert ze gin. Hiën steet awer do wuël op ver-
luërenem Posten mat séngen humanen, 
kënschtlereschen Inhalten.
Dem Land séng läscht Ressourcen an d'Fu-
erschung no Nimm a Komponisten aus 
dem19.Jh zë stiëchen huet de Premier a sén-
ger Riëd kaum gemengt.

---

ergé (2012-05-11 10:08:43)
Eng Uni, déi Recherche mécht, kann nëm-
men e Gewënn fir e Land duerstellen. De 
Bierger misst awer och besser un deem Ge-
wënn bedeelegt kënne ginn, andeems di Fu-
erschungsresultater och fir hien fräi zou-
gänglech ginn. Ech hunn d'Saach opginn, 
op Uni.lu no der Rubrik "Publications" ze 
sichen. Iergendwou ass och hir Bibliothéik 
verstoppt, mä et ass net déi, déi mech hei in-
teresséiert.

Open Governement, och e Mäerchen, well 
do jo d'Transparenz oder d'Gewurschtels 
zum Virschäin kéim, ass nach ëmmer eng 
fromm Idee bliwwen, déi anscheinend net 
räife kann. Di aktuell Politiker schéngen 
nach net räif dozou, well et jo och eng fun-
damental Ëmstellung am Denke mat sech 

bréngt. Stellt iech mol konkret vir, dir kéint 
mat engem Klick, den aktuellen Stand, am 
Detail, vun der Gemengekees vun ärer Ge-
meng nokucken - oder aner Konten. De 
Gros vun den Donnéeën - net onbedéngt all 
- fräi zougänglech, ouni sech mussen an 
d'Rei stellen...

Mä, vun enger Uni a senge Mataarbechter, 
misst een awer déi "ouverture" lo schonn 
kënne verlaangen. Ech denken do un Open 
Access, wou also d' Informatiounen fräi an 
onentgeldlech ze beschafe wieren. Di Re-
cherche gëtt jo och duerch staatlech Gelder 
- also Steiergelder - méiglech gemaach, ge-
nau sou ginn di Chercheuren aus därsel-
wechter Kees entschiedegt.

Eng Steierverwaltung - d'Beispill gëllt fir 
all Verwaltung - gëtt e Buch eraus fir d'Stei-
ererklärung korrekt auszefëllen, an et muss 
een dat Buch och nach bezuelen. Dat kann 
et jo net méi sinn!

Wat dénge Recherchen der Allgemengheet, 
déi och nach oft fir d'Allgemengheet be-
stëmmt sinn, besonnesch am human-wëssen-
schaftleche Beräich, wann nëmmen d'Spezi-
alisten se liesen?

Open Data, Openness, Open Knowledge, 
Open Government, Open Access (to Re-
search Data), Open Science, OpenStreet-
map, asw., och duerfir mussen sech dWës-
senschaftler vun haut asetzen, fir datt hir ee-
gen Aarbecht a méi groussem Ëmfang valo-
riséiert ka ginn.
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Metadaten (erweitert)

Neue Wege der Feinstaubforschung
Erschienen in: arzt-aspekte.de, idw-online.de (Informationsdienst Wissenschaft), innovations-report.de, juraforum.de,

lifepr.de, medizin-aspekte.de, onkologie-aspekte.de, pressrelations.de, rostock-heute.de, uni-online.de,
uni-protokolle.de
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