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Теме 

1) Цитатни индекси  
 Web of Science 
 Scopus  
       Национални цитатни индекс – СЦИндекс 
 
2 ) Претраживачи  
        Google Scholar 
 
3) Библиометријски индикатори  
        Хиршов индекс  
 
Додатно: 
3) Цитатни менаџери (EndNote, Zotero, Mendeley) 
 



I. Цитатни индекси 



Јуџин Гарфилд,  
творац првог цитатног индекса  

 

 1958. основан Institute for Scientific Information (ISI) 

 1962. објављен цитатни индекс за 1961. годину из области природних наука, 
технике и медицине  

 1992. ISI купује корпорација Thomson; од 2008. Thomson Reuters 

 2017. преузима Clarivate Analytics 

 

 

Творац првог цитатног индекса, Јуџин Гарфилд, радио је тада као млад 
библиотекар у научној библиотеци из области медицине у САД и видео је 
колико је библиотекарима тешко да одреде које публикације морају да 
набаве, а научницима да пронађу најрелевантнију литературу у њима (...) 
Да би се ти проблеми превазишли, осмислио је први цитатни индекс и 
основао Институт за научне информације 

 

Filipi Matutinović, Stela. Naučne informacije u Srbiji: protok, dostupnost, vrednovanje. 
2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd: 2013. 

https://kobson.nb.rs/upload/documents/oNamaPredavanja/PR2013TekstZaDoktorant
e.pdf 

https://kobson.nb.rs/upload/documents/oNamaPredavanja/PR2013TekstZaDoktorante.pdf
https://kobson.nb.rs/upload/documents/oNamaPredavanja/PR2013TekstZaDoktorante.pdf


WoS (Web of Science)→ JCR (Journal 
Citation Reports) 
 

Web of Science (од 1996. до данас) 

 Science Citation Index Expanded™  - природне, биомедицинске и 
техничке науке (око 9000 часописа) 

 Social Sciences Citation Index® - друштвене науке (око 3400 часописа) 

 Arts & Humanities Citation Index® - хуманистичке науке (око 1800 
часописа) 

https://kobson.nb.rs/servisi/indeksne_baze/web_of_science.78.html  

 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) база од 2015. године 

 

Две секције зборника радова са конференција (од 2001. до данас) 

 CPCI-S Conference Proceedings Citation Index – Science 

 CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index – Social Science & 
Humanities 
 

https://kobson.nb.rs/servisi/indeksne_baze/web_of_science.78.html


Journal Citation Reports 
 

 Обрадом резултата из цитатних индекса (SCI и  
SSCI) настаје база Journal Citation Reports (JCR) 
која садржи податке о часописима сврстаним 
по категоријама у оквиру којих су рангирани по 
импакт фактору. → SCI, ISI листа.  
 

 Постојe два издања  
 JCR/ Science Edition.  
 JCR/ Social Science Edition 
 

 Не постоји Arts & Humanities Science JCR  
 



Цитати 
 

 ХЕТЕРОЦИТАТИ (ПРАВИ ЦИТАТИ) – аутори цитирају 
друге ауторе 
 

 КОЦИТАТИ – коаутори цитирају заједнички рад 
 

 АУТОЦИТАТИ (САМОЦИТАТИ) – аутори цитирају 
своје претходне радове  

 



Web of Science 



Web of Science 
 

Кобсон  Индексне базе  Web of Science  Из академске 
институције   



 Могуће је претраживање по више 
критеријума; доступна је цитатна 
анализа добијених  погодака.  
 
Приликом претраживања треба 
користити логичке операторе и знак 
за скраћивање (*). 



 

Претраживање по имену аутора; 
различито сортирање резултата; 
линк Citation Report нас води до 
подaтка о вредности Хиршовог 
индекса за одређеног аутора.  



Хиршов индекс – рангирање 
радова према броју цитата у 
бази, уз проверу да ли сви 
радови припадају одређеном 
аутору. Индекс 17 значи да 
аутор има 17 радова који су 17 
или више пута цитирани.  



Scopus 



 

Издавач Elsevier; 
 Scopus је база сажетака и 
цитата из научних и 
академских часописа 
Индексира око 26.000 
рецензираних часописа из 
природних, техничких, 
биомедицинских и 
друштвено-хуманистичких 
наука; 
Medline je укључен од 1966. 
године, а цитиране 
референце од 1996. године 

Кобсон  Индексне базе  Scopus  Из академске 
институције   



 
Претраживање по аутору нас 
води до профила, који понекад 
нису обједињени.  Опција View 
Citation Overview ће нас одвести 
до податка о цитираности радова 
и вредности Хиршовог индекса. 



 



 
Графикон Хиршовог индекса; обрачунава се 
са самоцитатима 

 



 

 И Web of Science и Scopus су библиографске, 
цитатне базе података које, за највећи број 
радова, садрже метаподатке , a само уз радове 
који су у отвореном приступу постоји линк до 
пуног текста. 

 

 У оквиру ових база могуће је отворити налог; као 
регистровани корисници можемо да користимо 
додатне опције: чување историје претраге, 
подешавање обавештења (alert) и сл. 



Српски цитатни индекс 



Национални цитатни индекс 

 

 WoS покрива свега 10 до 12% укупне научне 
продукције.  

 

 Домаћа наука, посебно уколико је усмерена на 
истраживања која имају локални карактер, није 
видљива у овој бази, али то не значи да не треба 
да буде коректно вреднована. 

 

 Тај недостатак покрива национални цитатни 
индекс - Српски цитатни индекс. 



https://scindeks.ceon.rs/ 
 

Могуће је тематско претраживање, 
као и претраживање по аутору  
радова или аутору цитираних 
референци. 



 Знак указује да је рад доступан у 
пуном тексту 



 

Библиографски опис рада са цитираним 
референцама и линк до пуног текста 
уколико је доступан; може се користити и 
алат Како цитирати овај чланак који 
приказује ову референцу у неком од 
најпопуларнијих стилова цитирања.  



Google Scholar 



Google Scholar 

 

 Претражује чланке, тезе, књиге и друге изворе чији су 
издавачи академске институције или стручна 
удружења, односно оне који се налазе у 
универзитетским репозиторијумима и на другим 
сајтовима академског карактера. 

 

 Не постоји прецизан податак о броју и структури 
извора.  

 



 

Податак о цитираности 
који је увек потребно 
проверити због могућих 
дупликата, грешака и сл.  



III. Цитатни менаџери  
(библиографски алати) 



Цитатни менаџери  

 

 Сакупљање и систематизовање литературе – текстова 
и референци 

 

 Приступање овим подацима са било ког рачунара 

 

 Заједнички рад и формирање група 

 

 Креирање библиографије  

 



 

 Комерцијални  

 
 EndNote  

 RefWorks 

 

* EndNote – онлајн верзија је бесплатна и доступна на  

https://access.clarivate.com/login?app=endnote 

 

 Некомерцијални  
 Mendeley 

 Zotero 



EndNote  

 

У бази Web of Science 
користи се опција Export; и у 
другим сервисима 
доступним преко Кобсона 
треба потражити ову 
могућност како би изабране 
референце биле пренете у 
цитатни менаџер (EndNote и 
др.) 



 

Додате референце 

Опција Match, доступна преко 
EndNote Online, омогућује да 
унесемо рукопис рада и погледамо 
којем часопису из базе Web of 
Science би могла да одговара тема 
коју обрађујемо.  



Match – Проналажење часописа којем би 
рукопис рада највише одговарао 

 



 
Цитатни менаџери у 
отвореном приступу 



Десктоп апликација; 
“Sync”дугме за уједначавање 
са онлајн верзијом. 
Захваљујући томе можемо 
да приступимо својој 
библиотеци са било ког 
рачунара. 



Plug In за ворд омогућује 
директан пренос прикупљених 
референци у рад који пишемо, 
као и генерисање читаве 
библиографије  



Више информација o цитатним менаџерима 
 Zotero  https://www.zotero.org/support/quick_start_guide  

 Mendeley https://community.mendeley.com/guides  

 

 Ševkušić, Milica: Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza 
podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci 
(http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-
bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci )  

 Janković, Zorica: Mendeley – program za organizovanje referenci, biblioteka jednog 
istraživača i akademska društvena mreža 
(http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/mendeley ) 

 

 Водичи Универзитетске библиотеке 
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025&sid=3611087  

Поређење цитатних менаџера 

 http://www.docear.org/2014/01/15/comprehensive-comparison-of-reference-
managers-mendeley-vs-zotero-vs-docear/  

https://www.zotero.org/support/quick_start_guide
https://community.mendeley.com/guides
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/mendeley
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025&sid=3611087
http://www.docear.org/2014/01/15/comprehensive-comparison-of-reference-managers-mendeley-vs-zotero-vs-docear/
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Питања 

 

 

 stolic@unilib.rs 


