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Глобална мрежа и наука

Са развојем интернета променио се начин
комуникације у науци.

Променило се и научно издаваштво.

Научници имају увид у све веће количине
података релевантних за њихова истраживања.

Интернет постаје место научне дебате.



Глобална мрежа и научници
Научници имају могућност да информације о свом раду, као и резултате својих
истраживања, сами пласирају у јавност посредством глобалне мреже.

Суочени са огромним количинама података научници често нису ни свесни
какве све „трагове“ остављају на глобалној мрежи.

С друге стране, доступност на глобалној мрежи не гарантује да ће информације
стићи до публике којој су намењене.

Развој глобалне мреже одржава и подстиче доминацију кванитативних
критеријума у евалуацији научног рада (конвенционални цитатни индекси су
доступни на интернету; од 2004. Scopus и Google Scholar; у последње време тзв. 
алтернативна метрика).

Данас се с правом може рећи да цитираност неког научног рада више зависи од
његове видљивости него од његовог квалитета.

Научници су приморани да се (бар у одређеној мери) баве личним маркетингом.



Шта чини профил истраживача (на глобалној мрежи)?

Објављени радови (доступни на сајтовима издавача
или депоновани у дигиталне репозиторијуме);
подаци који се могу наћи у индексним базама
података;
профили које сами креирају на друштвеним мрежама
за научнике;
личне странице на званичним сајтовима институција у
којима раде;
профили на друштвеним мрежама општег типа;
учешће у уређивању сајтова и блогова;
остали „трагови“ које остављају на глобалној мрежи.



Писање
 

и
 

објављивање
 

научног
 рада



Научни рад
Поред

 
тога

 
што

 
научни

 
рад

 
треба

 
да

 
задовољи

 
научне

 
и

 
стручне

 
и

 
критеријуме, 

 пажњу

 
посебно

 
треба

 
обратити

 
и

 
на

 
следеће:

Водите рачуна о наслову (мора бити релевантан, прецизан, не претерано дугачак и
мора да садржи одговарајуће кључне речи).

Пажљиво бирајте кључне речи (треба бирати релевантне, а кодификоване термине и
доследно их користити у наслову, апстракту и тексту, као и у свим наредним
текстовима).

Поштујте пропозиције дате у упутствима за ауторе.

Цитирајте изворе и литературу.

Прибавите сагласност за објављивање илустрација које нису ваше и наведите њихов
извор.

Избегавајте све облике плагијаризма!

Референце наводите тачно и у складу са прописаним цитатним стилом (користите
библиографске алате као што су Zotero, Mendeley, EndNote итд.).

Пажљиво бирајте сараднике и тимове са којима сарађујете (обратите пажњу на
квалитет претходно објављених радова, проверите да ли су склони неетичким
праксама, нарочито плагирању, и да ли су објављивали у тзв. предаторским
часописима).



Запажено је да...
прегледни радови се чешће цитирају

мултисциплинарни радови имају веће шансе да буду цитирани

радови настали у великим истраживачким центрима чешће се
цитирају

радови у отвореном приступу имају веће шансе да буду цитирани

радови објављени у: 
часописима са већим IF и
мултидисциплинарним часописима
часописима који се индексирају у више база података
часописима у отвореном приступу

имају
 

веће
 

шансе
 

да
 

буду
 

цитирани.



Како изабрати часопис?
Часопис треба да буде релевантан за вашу област истраживања (бирајте
часописе у којима тема вашег рада спада у главне теме).

Проверите библиометријске параметре на сајту КоБСОН‐а и у базама података
Web of Science и Scopus. Бирајте боље рангиране часописе.

Бирајте издаваче који користе напредније издавачке платформе.

Водите рачуна о дужини трајања поступка рецензије (ако имате ту могућност, 
дајте предност часописима код којих овај поступак траје краће).

Дајте предност часописима који допуштају депоновање
прихваћене/рецензиране верзије рада у институционалне и тематске
репозиторијуме.

Научите да препознате и избегавајте предаторе и потенцијалне предаторе
(http://scholarlyoa.com/).

Проверите да ли се часопис помињао у негативном контексту на форумима и
блоговима, да ли су корисници указивали на негативне праксе итд. 
(http://retractionwatch.com/, http://scholarlyoa.com/, https://pubpeer.com/)   

http://scholarlyoa.com/
http://scholarlyoa.com/
https://pubpeer.com/


Како изабрати издавача монографије
или поглавља у монографији?

На тржишту постоје различите издавачке схеме.

У највећем броју случајева аутор од издавања свог дела не зарађује
ништа или скоро ништа.

Неке
 

од
 

опција:

Аутор не сноси никакве трошкове, али не добија никакав хонорар; 
ретко добија мали проценат од продаје.

Аутор партиципира у трошковима издавања; издавач продаје
штампано издање; аутор евентуално добија мали проценат од
продаје.

Аутор партиципира у трошковима издавања; продаје се online верзија; 
print on demand; аутор евентуално добија мали проценат од продаје.

Златни отворени приступ: аутор сноси трошкове издавања, не добија
ауторски хонорар и не добија проценат од продаје, а online верзија
публикације је доступна свима. 



Како изабрати издавача монографије
или поглавља у монографији?

Проверите квалитет публикација које је издавач раније објавио.

Проверите видљивост ранијих издања издавача на интернету, у референтним
базама, на сајтовима који се баве продајом књига...

Проверите да ли се издавач помиње у негативном контексту на форумима и
блоговима, да ли су корисници указивали на негативне праксе или искуства.

Распитајте се код колега из непосредног окружења и на друштвеним
мрежама.

Често се дешава да ОА издавачи приликом успостављања контакта не кажу
довољно јасно да се од аутора очекује да сносе трошкове издавања
публикације, а нарочито се не помиње износ који треба да плате. 

Пажљиво читајте понуђени уговор.

Обратите пажњу на модул Creative Commons лиценце коју вам издавач
сугерише (или захтева). Бирајући најлибералније CC лиценце издавачу дајете
право да ваше дело или неке његове делове без вашег знања поново објави
или преведе. Бирајте такве лиценце само када сте сасвим сигурни да вам
таква могућност одговара!



Билова листа

http://scholarlyoa.com



Retraction Watch

Блог
 

који
 објављује
 информације

 
о

 радовима
 повученим
 

због
 грешака, 

 кршења
 етичких
 кодекса
 

и
 других

 злоупотреба

http://retractionwatch.com/



PubPeer
Број

 

дојава

 

у

 

вези

 

са

 евентуалним

 нерегуларностима

 запаженим

 

у

 

часопису

https://pubpeer.com/



Самоархивирање
Депонујте резултате својих истраживања (научне радове, примарне
податке, презентације, илустрације, видео материјале...) у: 

институционалне репозиторијуме и/или
тематске репозиторијуме и/или
друштвене мреже намењене научницима (Mendeley, ResearchGate,
Academia.edu)

Водите рачуна о ауторским правима, односно проверите која се
верзија рада сме депоновати: (http://www.sherpa.ac.uk/romeo, 
упутство: http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/kako‐povecati‐
vidljivost‐istrazivaca)

Ако институција у којој радите има институционални дигитални
репозиторијум, депонујте рад и ту, иако сте га већ депоновали на
неком другом месту зато што:

институционални репозиторијум треда да пружи потпун и тачан увид у
научну продукцију институције
ваша институција обезбеђује интегритет метаподатака, чување
депонованих докумената и приступ метаподацима и документима.

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/kako-povecati-vidljivost-istrazivaca
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/kako-povecati-vidljivost-istrazivaca


Посредством OAI‐PMH
протокола Google 
Scholar преузима податке
из репозиторијума, што
утиче на видљивост
научних радова и повећава
вероватноћу да буду
цитирани.



Системи
 

за
 

јединствену
 идентификацију

 
аутора



Проблем јединствене идентификације аутора
Индексне базе података попуњавају се подацима

оптичким препознавањем текста (OCR) из PDF докумената и са сајтова
издавача, његовим рашчлањавањем и рaзврстaвaњем екстрaховaних
подaтaкa у одговарајућа поља унутар базе података

преузимањем из других база података

Ови процеси су аутоматизовани и заснивају се на сложеним
алгоритмима.

Подаци се не проверавају појединачно, па се дешава да се у бази
података појави грешка.

Грешке су нарочито честе код аутора који имају честе комбинације
имена и презимена



Пример: Scopus



Пример: Web of Science



Грешке

једном аутору одговара више ауторских профила у
бази података

део радова једног аутора приписан је другом аутору
или профилу који не одговара ниједном „живом“
аутору

ауторима су приписане погрешне афилијације

због погрешно наведене референце цитат није
препознат и урачунат



Узроци грешака
Изворни документ садржи погрешно наведена имена аутора или афилијације

Референце су погрешно цитиране.

Дошло је до грешке у препознавању текста и/или разврставању података.

Дошло је до пропуста приликом индексирања радова (нпр. неки рад није индексиран)

Имена аутора нису доследно наведена приликом слања радова часописима (дијакритички
знаци вс. „ошишана латиница“, dj и đ, средње слово, иницијал vs. пуно име итд.)

Аутор је променио презиме.

У једној институцији има више аутора са истим именом и презименом (или истим
иницијалом и презименом) 

Аутори недоследно наводе афилијацију

Аутори током каријере мењају афилијације

Институција у којој истраживач ради променила је назив или је припојена другој
институцији.

Држава у којој истраживач ради променила је назив, стекла је независност или је припојена
другој држави.



Јединствена идентификација аутора
Коришћење

 
система

 
за

 
јединствену

 
идентификацију

 
аутора

 омогућава
 

јасно
 

и
 

недвосмислено
 

препознавање
 

аутора.

Тренутно
 

постоје
 

три
 

система
 

за
 

јединствену
 

идентификацију
 аутора:

Scopus Author ID

ResearcherID

ORCID

У
 

сервису
 

Наши
 

у
 

WoS јединствена
 

идентификација
 

могућа
 

је
 

само
 код

 
оних

 
аутора

 
који

 
су

 
током

 
целе

 
каријере

 
имали

 
исто

 
име

 
и

 презиме.



Scopus омогућава претраживање по ИД броју аутора



ResearcherID

ORCID

Web of Science omogućDY D� SU H WU Då L Y DQ M H � SR�
Researcher ID kodu ili ORCID kodu.



Scopus аутоматски групише радове и формира ауторске
профиле којима додељује јeдинствени ИД у виду нумеричког
кода.

Scopus Author ID садржи библиометријске податке у вези са
научним радовима аутора; увид у ове податке имају сви
корисници који имају приступ Scopusu.

Ауторима је дата могућност да путем веб формулара
захтевају да се подаци коригују.

На основу тих захтева, процес разврставања подaтaкa стaлно
се усaвршaвa, пa се број нових грешaкa временом смaњује.

Scopus Author ID



Scopus Author ID

листа радова која се може

 
сортирати

 

по

 

различитим

 
критеријумима

број

 

цитата

 

за

 

сваки

 
рад

различите

 

варијанте

 

имена

 

аутора

графички

 

приказ

 дистрибуције

 

радова

 и цитата по

 годинама

Интеграција

 

са

 

сервисом

 

ORCID

основни

 

библиометријски

 
подаци





Слање захтева да
се исправе подаци

о аутору

Подешавање
аутоматизованих
обавештења која

стижу електронском
поштом када је неки
рад аутора цитиран у

Scopus-у



Исправке
спајање ауторских профила који одговарају истом аутору

избор жељене варијанте имена

додавање радова који недостају (ради се о приписивању радова
одговарајућем ауторском профилу; могу се додавати само они радови
који се већ налазе у Сцопусу)

брисање погрешно приписаних радова

исправљање погрешне афилијације

исправљање погрешних података у вези са појединачним документима

слање захтева да се у базу укључе радови који грешком нису
индексирани

Детаљна

 
упутства:  http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena‐

 identifikacija‐autora‐researcherid‐scopus‐author‐id‐orcid

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid


обележити профиле које треба спојити

слање захтева за
спајање профила

Процедура почиње претраживањем пазе података на www.scopus.com

Спајање ауторских профила који одговарају истом аутору

http://www.scopus.com/


За

 

исправке

 

које

 

се

 

односе

 

на

 

погрешно

 

наведена

 

имена

 

аутора, погрешне

 

афилијације, 
радове

 

који

 

грешком

 

нису

 

индексирани, грешке

 

везане

 

за

 

цитате

 

и

 

сл. користи

 

се

 

формулар

 доступан

 

под

 

Help and Contact: http://help.elsevier.com/app/ask_scopus

Исправке

http://help.elsevier.com/app/ask_scopus


Систем за јединствену идентификацију аутора у
Web of Science је посредан и уведен је тeк након
појавe Scopus‐a.

Јединствена идентификација аутора уWoS врши
се уз помоћ сервиса ResearcherID, којег је у јануару
2008. године увео Thomson Reuters.

За разлику одWoS, ResearcherID је бесплатан.

ResearcherID



ResearcherID
друштвена мрежа на интернету наWeb 2.0 платформи намењена научницима;

омогућава научницима да сами креирају и уређују свој профил, који обухвата личне
податке, афилијације, списак публикација, област истраживања и кључне речи;

сваком профилу доделјује се јединствена алфанумеричка ознака;

могућност преузимања података о публикацијама из базе податакаWeb of Science или
из других програма (EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley);

Интегрисан је саWeb of Science: WoS преузима податке из ResearcherId профила и
користи их приликом рашчлањавања података

за све публикације које су преузете из базеWoS аутоматски ажурирани аналитички
подаци о цитираности и коауторима доступни су чак и оним корисницима који немају
приступ сервисуWoS;

Профил се не ажурира аутоматски.

може имати значајну улогу у идентификацији потенцијалних сарадника;

ResearcherID „беџ“ се лако инкорпорира у веб страницу или блог истраживача.

интегрисан је са сервисом ORCID

Упутство: http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena‐identifikacija‐
 autora‐researcherid‐scopus‐author‐id‐orcid

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid


ResearcherID – јавно видљив профил

интеграција са сервисом ORCID

листа

 
радова

подаци

 

о

 
цитираности



ResearcherID – извештај о цитираности



ResearcherId Labs – мрежа сарадникa



ResearcherID Labs
статистички

 
подаци

 
о

 
радовима

 
у

 
којима

 
се

 
цитирају

 
радови

 
поменутог

 
аутора



ResearcherId беџ

генерисање

 
кода

беџ

 инкорпориран

 

у

 веб

 

страну



јединствени идентификатор за ауторе у виду алфанумеричког кода од 16 карактера

Сервис је покренут у новембру 2012. године са амбицијом да постане универзални
систем за идентификацију аутора научних публикација (као DOI за чланке и ISBN за
књиге).

Омогућава научницима да сами креирају и уређују свој профил, који обухвата
личне податке, афилијације, списак публикација, област истраживања, кључне
речи, податке о финансијерима.

Омогућена је размена подaтaкa сa Scopus‐ом, ResearcherID.

Профил се не ажурира аутоматски.

Међу највећим спонзорина налазе се American Chemical Society, American Physical 
Society, Elsevier, Springer, Wiley, PLOS итд.

Интегрисан је са Springer Publishing,Hindawi Publishing Corporation, Europe PubMed 
Central,Википедијом…

Интегрисан је са EES (Elsevier Editorial System).

ORCID – Open Researcher and Contributor 
ID



јединствени

 идентификатор

 аутора

запис

 

преузет

 

са

 
Scopus-a

Јавно видљив профил

Упутство: 

 http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/

 jedinstvena‐identifikacija‐autora‐

 researcherid‐scopus‐author‐id‐orcid

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/jedinstvena-identifikacija-autora-researcherid-scopus-author-id-orcid


ResearcherID

Scopus

Интеграција



Друштвене
 

мреже
 

за
 

научнике



Програм за управљање референцама, за чување, анотирање и
размену докумената али и ДРУШТВЕНА МРЕЖА ЗА НАУЧНИКЕ.

Омогућава рад у групи и размену референци и докумената, али
се ауторска права не смеју кршити.

Групе могу бити отворене и затворене, а документи се могу
размењивати само у затвореним групама. Референце се
слободно могу размењивати у свим типовима група.

У бесплатној верзији сваки корисник може да направи само
једну затворену групу са највише три члана.

Поред радова других аутора који чине њихову библиотеку, 
истраживачи могу да поставе списак својих радова и да
депонују PDF верзије (водећи рачуна о ауторскимм правима).

Mendeley

Упутство: http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/mendeley



Профил корисника



Подаци
 

о
 корисницима

 Mendeley‐а

 
који

 
у

 својој
 

библиотеци
 имају

 
овај

 
рад



платформе за размену података о истраживачима и
докумената у пуном тексту

укључују и функцију дискусионих форума

садрже статистичке податке (број прегледа, 
преузимања, цитата унутар система)
подржавају OAI‐PMH протокол, па други системи могу
да преузимају податке

аутори који желе да поставе радове у пуном тексту
морају претходно да провере да ли тиме крше
ауторска права (SHERPA RoMEO)

ResearchGate и Academia.edu











претраживач који индексира пуни текст научних радова (чланака из
часописа, књига, теза, али и других материјала) доступних на
интернету или метаподатке који их описују

омогућава ауторима да креирају профиле

даје статистичке податке (број цитата, h‐индекс и i10‐index)

преузима податке из других система посредством OAI‐PMH протокола

не постоји могућност депоновања рада у пуном тексту, али ако на
интернету постоји јавно дoступан PDF, Google Scholar ће то најчешће
регистровати

аутори који имају профиле на овом сервису боље се рангирају у
претрагама у Гуглу

једном креирани профили аутоматски се ажурирају

Google Scholar





Докторска дисертација

Радови у којима је цитирана

Линк ка
пуном
тексту



Лична
 

страница
 

на
 

сајту
 институције



Лична страница на сајту институције
Научне установе, а нарочито оне које се финансирају јавним
средствима, требало би да информишу јавност о свом раду
посредством интернет сајта.

Сваком запосленом истраживачу треба омогућити да на сајту
институције има своју страницу.

Све личне странице истраживача у једној установи треба
организовати по истом обрасцу.

Сви наведени подаци морају бити тачни и ажурни!

Сајт треба да има и енглеску верзију.

Личне странице истраживача треба да буду у HTML или PHP 
формату. Подаци који су садржани на страни могу се дати и као
PDF документ (нпр. како би се олакшало штампање), али никако
не треба постављати само PDF документ (зато што интернет
претраживачи споро индексирају тај тип докумената)!



Лична страница на сајту институције
Лична страница истраживача треба да садржи:

Контакт податке (одељење, службени телефон, службени e‐mail), титулу и научно
звање
Основне податке о образовању и напредовању и струци
Основне податке о темама истраживања
Ажурну листу објављених радова са линковима ка сајту издавача.
Линкове ка Scopus Author ID, ResearcherID i ORCID профилима истраживача (ако их
истраживач има)
Линкове ка профилима истраживача на друштвеним мрежама (ако их истраживач
има)

Лична
 

страница
 

истраживача
 

може
 

да
 

садржи:
Фотографију
Листу конференција на којима је истраживач учествовао
Списак предавања, едукативних радионица, семинара итд.
Листу пројеката
На сајт се могу поставити и радови у пуном тексту као PDF документи (али тако да се
не крше ауторска права), ако не постоји могућност да се рад депонује у неки
реозиторијум. Репозиторијум је увек боље решење.



Везе ка профилима у
референтним базама

података и на друштвеним
мрежама за научнике

Веза ка публикацијама истраживача
у институционалном д

репозиторијуму

Веза ка раду
на сајту
издавача



Закључак
 

–
 

препоруке



Препоруке
Научни радови које пишете морају, пре свега, 
бити квалитетни и научно релевантни.
Водите рачуна о језичким стандардима.
Избегавајте све облике плагијаризма.
Поштујте техничке пропозиције издавача у вези
са припремом рада.
Поштујте етичке принципе.
Избегавајте сараднике који не поштују етичке
принципе.
Поштујте рокове.



Препоруке
Пажљиво бирајте издаваче са којима ћете сарађивати.

Пажљиво бирајте часопис у ком ћете објавити свој рад.

Избегаватје предаторске издаваче – они тргују вашим
угледом!

Размењујте информације са колегама.

Не устручавајте се да на друштвеним мрежама, форумима
и блоговима поставите питање.

Не устручавајте се да сазнања о злоупотребама и
нерегуларностима поделите са колегама и објавите на
друштвеним мрежама или блоговима. 



Препоруке
Доследно наводите име и презиме (ако наводите и
средње слово, чините то увек и доследно).

Доследно наводите афилијацију.

Избегавајте „ошишану латиницу“ и немојте никада писати
CH уместо Ć или Č.

Уредите и редовно ажурирајте личну страницу на сајту
институције у којој радите.

Креирајте ResearcherID и ORCID профиле и редовно
проверавајте свој Scopus Author ID.

Креирајте профиле на друштвеним мрежама за научнике, 
али само ако намеравате да их редовно ажурирате.

На личној страници на сајту институције поставите линкове
ка свим вашим профилима у академским сервисима и на
друштвеним мрежема за научнике.
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