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Профил истраживача
o објављени радови;
o подаци који се могу наћи у индексним базама података;
o ORCID, ResearcherID
o профили на друштвеним мрежама за научнике (Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu);
o личне странице на званичним сајтовима институција у којима раде;
o профили на друштвеним мрежама општег типа (LinkedIn, Facebook, Twitter);
o учешће у уређивању сајтова и блогова;
o све друге информације које се о једном истраживачу могу пронаћи...



Профил истраживача...

...се може „обликовати“, ако познајете принципе савремене научне 
комуникације и контекст у ком се она одвија.

Обликовање:
▷ структурисање информација
▷ избор најефикаснијих канала за дисеминацију информација

Информације морају бити поуздане, тачне и проверљиве.



Контекст 



Глобална мрежа

online платформе уместо штампе

нови канали (научне) 
комуникације (платформе за 
online конференције, форум, блог, 
друштвена мрежа, webinar итд.)

експерименти у вези са новим 
медијима (видео-часописи), 
новим „жанровима“ (часописи 
који објављују примарне податке)

▷ омогућавају да информација брже 
стигне до циља

▷ већа видљивост и траспарентност

▷ покушај да се искористе предности 
савремених технологија и научна 
комуникација учини ефикаснијом



Изазови

▷ криза научног издаваштва (високе претплате и 
монополи великих издавача, хиперпродукција, 
предаторски издавачи)

▷ криза репродуцибилности

▷ криза рецензије



http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/04/23/academic-papers-citation-rates-remler/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/04/23/academic-papers-citation-rates-remler/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/29/academic-publishers-murdoch-socialist
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/29/academic-publishers-murdoch-socialist
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917235/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917235/
http://ds-wordpress.haverford.edu/psych2015/projects/chapter/publication-bias/
http://ds-wordpress.haverford.edu/psych2015/projects/chapter/publication-bias/
http://retractionwatch.com/2017/06/14/springer-purge-fake-reviews-takes-10-neuroscience-papers/
http://retractionwatch.com/2017/06/14/springer-purge-fake-reviews-takes-10-neuroscience-papers/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1512330
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1512330
https://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662
https://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662
https://academic.oup.com/asj/article/36/6/739/2664479/Hijacked-Journals-An-Emerging-Challenge-for
https://academic.oup.com/asj/article/36/6/739/2664479/Hijacked-Journals-An-Emerging-Challenge-for
http://science.sciencemag.org/content/342/6154/60
http://science.sciencemag.org/content/342/6154/60
https://www.theguardian.com/science/2015/aug/27/study-delivers-bleak-verdict-on-validity-of-psychology-experiment-results
https://www.theguardian.com/science/2015/aug/27/study-delivers-bleak-verdict-on-validity-of-psychology-experiment-results


Одговори на изазове 

▷ отворени приступ;

▷ покушај да се дефиншу критеријуми за проверу етичког 
интегритета часописа – нови критеријуми за индексирање у DOAJ
(Directory of Open Access Journals);

▷ отворени приступ примарним подацима;

▷ иновације у области рецензије;

▷ алтернативе библиометрији и нови системи награђивања 
(експерименти).



https://fairoa.org/
https://fairoa.org/
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access
http://www.projekt-deal.de/
http://www.projekt-deal.de/
https://oaling.wordpress.com/
https://oaling.wordpress.com/


https://doaj.org



Отворени 
приступ 

примарним 
подацима

https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot
https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot
https://dataverse.harvard.edu/
https://dataverse.harvard.edu/
https://data.mendeley.com/
https://data.mendeley.com/
https://www.pangaea.de/
https://www.pangaea.de/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/
https://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/


Иновације у области рецензије

https://peerj.com/
https://peerj.com/


Plug in za internet pretraživače omogućava da se na sajtu izdavača, u agregatorima i pretraživačima vidi da na PubPeer-u 
postoje komentari o određenom članku.

Платформа за научну дискусију и перманентну рецензију и након објављивања научног рада (post-publication peer review)

Plug in за интернет претраживаче омогућава да се на сајту издавача, у агрегаторима и претраживачима види да на PubPeer-u 
постоје коментари о одређенoм чланку.



https://publons.com/
https://publons.com/


Јавно доступна рецензија

https://publons.com/
https://publons.com/


PubPeer и Publons су повезани



Altmetric.com 



https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
https://impactstory.org/
https://impactstory.org/


Локални проблеми

▷ Преовлађују традиционални канали комуникације.

▷ Постоји велики број домаћих научних часописа, али није извршена 
транзиција ка електронском издаваштву (много новца се троши на 
штампу, а тиражи су мали и не стижу до публике) –
http://doi.org/10.5281/zenodo.801673.

▷ Jош увек преовлађују традиционални „жанрови“ – систем 
вредновања обесхрабрује иновације, али ни истраживачи нису 
склони иновацијама.

http://doi.org/10.5281/zenodo.801673


Ефекти отвореног приступа



Отворени приступ

▷ нови модел публиковања који почива на ставу да резултати 
истраживања финансираних из јавних фондова треба да буду 
доступни јавности;

▷ oмогућава да се публиковани резултати истраживања користе у 
образовању, пракси (нпр. медицинској), индустрији итд.;

▷ oмогућава већу видљивост научних резултата;

▷ oмогућава да публиковани научни резултати брже дођу до публике;

▷ oлакшава окривање злоупотреба.



Модели отвореног приступа

▷ Златни (читање је бесплатно, аутори плаћају трошкове објављивања)
▷ Зелени (рукопис објављеног рада се депонује у репозиторјум након 

одређеног ембарго периода)
▷ Хибридни (садржај часописа је доступан претплаћеним читаоцима, 

али аутори који желе да њихов рад буде доступан свима могу да 
плате трошкове објављивања)

▷ Платинасти или дијамантски (и читање и објављивање су бесплатни) 
– већина домаћих часописа спада у ову категорију

▷ Нове издавачке платформе: Open Library of Humanities, EC Horizon 
2020 Open Research Europe Publishing Platform (у плану) 



Обавезујући отворени приступ

▷ Финансијер истраживања и/или научна институција захтевају да 
резултати истраживања буду јавно доступни.

▷ Horizon 2020, Wellcome Trust, National Institutes of Health, European 
Research Council итд.

▷ У Србији само за докторске дисертације. 



Дигитални репозиторијум

▷ База података која садржи научне радове у пуном тексту и метаподатке 
који их описују.

▷ Метаподаци морају бити структурисани у складу са Dublin Core 
стандардом.

▷ Систем мора бити усклађен са међународним протоколом за прикупљање 
и размену метаподатака OAI-PMH.

▷ Метаподаци су увек јавно доступни, а пуни текст само када за то не 
постоје законска ограничења.

▷ Типови: тематски, међународни, национални, институционални 

▷ Ефикасан канал за дисеминацију научних резултата.
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у Објављена верзија – пуни текст није јавно доступан Рецензирана верзија прихваћена за штампу – пуни текст је доступан



Тип приступа

▷ отворени

▷ затворени

▷ одложени

Верзије депонованих 
докумената

▷ објављена

▷ рецензирани 
рукопис

▷ нерецензирани 
рукопис

▷ коригована

Google Scholar обавештава да 
је пуни тект доступан у 

репозиторијуму

Ради се о 
рецензираном 

рукопису



Обавезно
наведите податке

о пројекту.

Пуни текст

Ако рад нема DOI 
ознаку, Zenodo је

додељује

Лиценца

Рад је доступан и на
европском порталу

који прикупља
податке о радовима

у отвореном
приступу насталим

као резултат
европских пројеката. 
Прикупља и податке

о домаћим
пројектима.

Ако ваша
институција нема
институционални
репозиторијум, 
радове можете
депоновати у
Zenodo: 
https://zenodo.org/

https://zenodo.org/


Протокол за размену
метаподатака омогућава
пренос у друге системе



Протокол за размену
метаподатака омогућава
пренос у друге системе



Google Scholar 
преузима податке из

институционалног
репозиторијума.

Ако аутори имају
Google Scholar 

профиле, радови
преузети из

репозиторијума
се повезују са

њима.



Јединствена идентификација истраживача



Јединствена идентификација 

▷ Књига

▷ Часописа

▷ чланака објављених у 
електронским часописима, 
садржаја депонованих у 
репозиторијуме

▷ аутора

ISBN

ISSN

DOI

Scopus Author ID, 
ResearcherID, ORCID





ORCID – Open Researcher and Contributor ID

o Јединствени идентификатор за ауторе у виду нумеричког кода.

o Сервис је покренут у новембру 2012. године са амбицијом да постане
универзални систем за идентификацију аутора научних публикација.

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

o Омогућена је размена података са Scopus-ом, ResearcherID, CrossRef-ом итд.

o Интегрисан је са многим издавачким платформама.

o Може се интегрисати у институционалне репозиторијуме.



Пројекти

Јединствени 

идентификаторр 

аутора

различите верзије 

имена

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Подаци о публикацијама се могу преузети из
Scopusa, ResearcherID profila, CrossRef-a и других
система, а могу се унети и ручно или преузети из
библиографских база података у BibTeX formatu.

QR код који води до
ORCID профила, а који

се може ставити на
постер, визиткарту итд.

Извор из ког су
подаци преузети



Повезивање публикација
депонованих у репозиторијум и
ORCID профила

У институционални репозиторијум су
депоноване публикације које нису
доступне online, a онда су подаци о
њима извезени у BibTeX формату и
увезени у ORCID.

На овај начин истраживачи могу да
формирају своју комплетну
библиографију у оквиру ORCID 
профила, што је посебно значајно за
младе истраживаче који још увек
немају радове у међународним
часописима и истраживаче у области
хуманистичких наука, који углавном
објављују радове у зборницима и
часописима који се не индексирају у
WoS-у и Scopusu. 



Упутство

▷Мала видео школа за ORCID: 
https://media.rcub.bg.ac.rs/?p=5973

▷https://www.slideshare.net/zoricajankovic
/orcid-jedinstveni-identifikator-istraivaa

https://media.rcub.bg.ac.rs/?p=5973
https://www.slideshare.net/zoricajankovic/orcid-jedinstveni-identifikator-istraivaa


ResearcherID

ORCID

Web of Science омогућава
претраживање по ResearcherID 
коду или ORCID-у.

Scopus омогућава
претраживање по

Scopus ID коду
аутора и ORCID-у





Лична страна на сајту институције

Mendeley







Повезивање информација о рецензираним 
радовима – Publons и ORCID



Тренутно, у Србији
www.beopen.uns.ac.rs

www.open.ac.rs

http://www.beopen.uns.ac.rs/
http://www.open.ac.rs/


Питања?
biblioteka@itn.sanu.ac.rs

Presentation template by SlidesCarnival; CC BY 4.0


