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Наукометрија 

Наука има много параметара које је релативно лако 
квантификовати.  

Наукометрија се бави квантитативним аспектом 
науке о науци, примењује статистичке методе у 
анализи носилаца информација као основних 
производа научне делатности.  

Наукометрија се све више користи у евалуацији 
научног рада, јер то диктирају сложеност и обим 

науке као система.  
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Наукометрија и библиометрија 

Суштина наукометрије је у поновљивим 
мерењима научне делатности, која откривају 
неке објективне квантитативне 
закономерности које у науци важе.  

Део наукометрије је и библиометрија, која 
проучава публикације, цитате, научнике, базе 
података, часописе итд.  Данас она прераста 
све више у веблиометрију (алтметрију) 
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Евалуација квантитативним методама 

У целом свету се у евалуацији научног рада све више 
користе методе које се заснивају на доступним 
квантитативним подацима о научним публикацијама 
и њиховом утицају у оквиру система науке, зато што 
се до резултата евалуације долази много брже и 
јефтиније.  

 

За процену институција, пројеката и појединаца 
користе се библиометријски индикатори. 
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Библиометријски индикатори 

Библиометријски индикатори су показатељи 
засновани на публикацијама као основном 
производу научног рада.  

 

По типу се деле на оне којима се одређује 
продуктивност, квалитет или структура мреже науке. 
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Библиометријски индикатори 

 

Претпоставке за њихово коришћење су: 

• Продукт научног истраживања је доследно 

  приказан у публикацијама 

• Број цитата који се односи на ове публикације  

  је легитимни индикатор њиховог квалитета 

• Постоје тачни и потпуни подаци о овим  

  активностима 
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Библиометријски индикатори 

 Најједноставнији библиометријски индикатор је  
број публикација, које је објавио неки научник, 
група или институција.  

 Само бројање је једноставно, али проблеми 
настају када треба рангирати ове публикације 
по квалитету. 

 Цитати се сматрају индикатором квалитета и 
већина индикатора је заснована на цитатима. 
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Утицај критеријума на научнике 

 Када је основни критеријум вредновања био број 
публикација, јавила се крилатица “Објави или нестани”, а 
број публикованих радова и број коаутора на раду је 
драстично почео да расте. 

 Када су за вредновање почели да се користе цитати, појавила 
се крилатица “Буди цитиран или умри”, а  просечан број 
референци по раду је почео да расте.  
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Закони расподеле вредности индикатора 

 Целокупна област људске делатности одликује 
се расподелом параметара различитом од 
нормалне расподеле.  

    
 Нормална расподела се представља звонастом 

кривом са јасно израженом средњом 
вредношћу и симетричним одступањима од ње. 
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Закони расподеле вредности индикатора 

  

 Расподела која одликује појаве у науци није 
симетрична – одликује се оштром 
стратификацијом. 

  

    Увек се може издвојити мали број носилаца 
неке појаве који су одговорни за велики део 
појаве.  
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Проценат аутора са одређеним бројем 
радова по Лоткином закону 

 
 Број 

научника 

(n) који су 

написали 

дати број 

чланака (i)  

je обрнуто 

пропорцио-

налан 

квадрату 

тог броја 

чланака. 

61%
15%

6%

4%

2%

5%
7%

1 rad

2 rada

3 rada

4 rada

5 radova

6-10 radova

više od 10

ni = n1 / i 
1+  



Цитирање у науци 

 Научници цитирају раније објављене радове 
јер су резултати објављени у њима на неки 
начин повезани са резултатима до којих су 
сами дошли.  

 Обавеза је сваког научника да у објављеном 
раду наведе резултате и методе које је 
користио да би дошао до својих резултата. 
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Цитирање у науци 

 Претпоставка је да број цитата одражава 
утицајност резултата објављених 
истраживања и да се тим путем може мерити 
и квалитет тих резултата. 

   Претходни услов је да постоје подаци 
одговарајућег опсега и квалитета из којих се 
може добити тачан број цитата научних 
радова.  
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Први цитатни индекс 

 Јуџин Гарфилд, творац првог цитатних индекса 
(Science Citation Index), закључио је да аутори, 
позивајући се на коришћену литературу, много 
тачније смештају свој рад у корпус науке него што 
то могу библиотекари.  

  

 Полазна идеја била је да се створи база података у 
којој ће бити могуће пратити развој идеја у науци и 
превазићи круту поделу радова према до тада 
коришћеним класификационим системима.  
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Мапа науке данас 
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Избор часописа за праћење цитираности 

 Први избор часописа урађен је уз коришћење 
библиометријских закона, из којих следи да се 
може издвојити језгро часописа који ће објавити 
највећи део релевантне литературе  

 за неку област.  

   Часописи су рангирани према броју објављених 
чланака и цитираности чланака које су објавили. 
Уведен је импакт фактор као индикатор значаја 
часописа. 
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Цитатни индекси 

 Први цитатни индекс, Science Citation Index, који је 
обухватио 613 часописа и 1,4 милиона цитата из 
природних наука, медицине и технике, објављен је 
1964.  

     

 Данас има различитих цитатних индекса – 
комерцијалних (WoS, Scopus) и некомерцијалних 
(Google Scholar), светских и националних (SCIndeks) 
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Предности цитатних индекса 

 Данас постоји довољно релевантних извора 
података о цитираности научне литературе, из 
којих се могу добити конзистентни и 
проверљиви подаци. 

 Оно што недостаје је свест да су то сирови 
подаци, које треба нормализовати пре 
извођења закључака.  
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Недостаци цитатних индекса 

• Веза између цитираног рада и посматраног 
рада не мора објективно постојати 

• Радови са грешком су такође цитирани 
(негативни цитати) 

• Самоцитати и коцитати могу утицати на општи 
пораст цитираности 

• Неформалне групе које манипулишу цитатима 
постоје и у научним круговима 

• Грешке при уносу података у цитатне индексе 
су могуће. 
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Израда библиографије цитираних 
радова 

 

• Према Web of Science 

 

• Према Scopus 

 



Web of Science 

Приступ до Web of Science > Kobson 

> Сервиси > Индексне базе > Web of 

Science > Из академске институције  



Избор базе у WoS 

Moрамо да изаберемо базу: 

уместо “All databases” бирамо 

базу “Web of Science Core 

Collection” на коју смо 

претплаћени; тада ће се и 

приказати период који је 

доступан. 



Претраживање цитираности 

Треба изабрати опцију “Cited 

Reference Search” и унети презиме 

аутора и иницијал имена.  



Списак цитираних радова 
Број цитата обухвата 

хетероцитате и аутоцитате. 

Треба изабрати 

одговарајући рад и кликнути 

на “Finish Search” како 

бисмо видели цитате. 



Хиршов индекс (h - indeks) 

 

• Хиршов индекс је број који казује да је 
посматрани научник објавио h радова који су 
сви били цитирани најмање h пута. Што је број 
већи, то су и радови посматраног научника у 
просеку утицајнији. 

 



Хирш према Web of Science 



Списак радова аутора 



Хиршов индекс=12 



Радове који су укључени у израчунавање 

Хиршовог индекса треба проверити на основу 

библиографије. Оне који не припадају 

траженом аутору треба искључити (изабрати и 

кликнути на “Go”). 



Scopus 

Приступ до Scopus > Kobson > 

Сервиси > Индексне базе > Scopus 

> Из академске институције. 

Изаберемо  претраживање по 

имену аутора. 



Међу добијеним резултатима 

изаберемо жељеног аутора. Име 

аутора се често појављује у више 

варијанти, и треба да означимо све 

варијанте. 



Добијемо укупан број цитата и линк до 

Хиршовог индекса. Можемо да 

искључимо аутоцитате и коцитате. 



Хиршов индекс 



Српски цитатни индекс (scindeks.ceon.rs) 



Цитати у Српском цитатном индексу 



Google Scholar 

 

На јавном 

профилу је 

доступан податак 

о броју цитата и о 

другим 

библиометријским 

индикаторима 

(Хиршов индекс, 

И10 индекс) 



 

Број цитата које 

приказује Google 

Academic не треба 

бројати јер су ту, поред 

цитата, често 

урачунати и дупликати. 



 



 Библиометријски 

показатељи за 

часописе 



 



Publish or Perish софтвер 

који се бесплатно 

преузима са странице 

http://www.harzing.com/res

ources/publish-or-perish 







Алтметрија 

 

• Подаци (индикатори?) о научном доприносу 
засновани на активностима у онлајн окружењу 
и уз помоћ онлајн алата (tools and 
environments) 

• Наставак наукометрије и вебометрије 



Обухвата...  

 

• Број прегледа и преузимања (viewed, downloads) 

• Друштвене мреже/дискусије – Facebook, Twitter + 
блогови, научне друштвене мреже (ResearchGate, 
Academia.edu) 

• Преузимање у цитатним менаџерима (Mendeley, 
Zotero, CiteULike) 

• Цитираност – Google Scholar 

• Енциклопедија – Wikipedia 

• Препоручени чланци... 

 

 



• Altmetric.com 

 

• ImpactStory  

– http://impactstory.org/ 



 



 



 



• Tри главна извора: 

 

– Друштвене мреже (Twitter, Facebook, Google +, 
Pinterest) и блогови 

– Традиционални медији, новине, опште и научне 
(Guardian, New York Times, New Scientist) 

– Цитатни менаџери (Mendeley, CuteULike) 

 

Нормализација, препознавање ресурса 
 

https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000059309-about-
altmetric-and-the-altmetric-score  
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Altmetric Score of Attention 

 

• Квантитативно мерење квалитета и квантитета 
одзива који је рад добио. Сваки одзив назива 
се „пост“ 

• Вредновање чланак из „Вашингтон пост“ више 
од блога, блог више од Twittera 

• Аутор сваког поста: вредновање уколико има 
више пратилаца 



Важне напомене 

• Altmetric мери одзив, пажњу (attention), не квалитет.  

• Altmetric прати само јавни одзив. 

• Altmetric прати директан или конкретан одзив, тј. онај 
који је фокусиран на одређени рад или сет података. Да 
би неки пост био измерен нпр. у новинском чланку мора 
да садржи линк до цитата или рада  

• Altmetric обезбеђује метричке показатеље који могу да се 
пореде резултати унутар дисциплине 

 

 Janković, Z., Ševkušić, M.: Altmetrija i Altmetric 
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/predavanje-o-servisu-

altmetric-com   
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Научни часописи 

 

• Постоје тачно утврђени критеријуми за 
уређивање научних часописа 

 

• Можете погледати на адреси 
http://www.mpn.gov.rs/casopisi/ 



Страница ЕлеЧас 



Страница ЕлеЧас (2), претрага 

 

• Наслов часописа 

 

• ISSN 

 

• Категорија на енглеском 

 

• Сервис 

 



Нормативна акта 

• Правилник о поступку и начину вредновања 
и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача 
(01. март 2016)  
 

Науке разврстане на: 
1) Природно-математичке и медицинске 
2) Техничко-технолошке и биотехничке 
3) Друштвене  
4) Хуманистичке   
 
 



Међународна листа часописа 

• Категорисани часописи са Science Journal 
Citation Reports листе  и  Social Science Journal 
Citation Reports листе 

• Категорија М20: Радови објављени у научним 
часописима међународног значаја  

– М21а Врхунски међународни часопис (часопис 
рангиран у JCR међу првих 10% часописа у својој 
области) 

– М21 Врхунски међународни часопис (часопис 
рангиран у JCR међу првих 30% часописа у својој 
области) 



Међународна листа часописа 

– М22 Истакнути међународни часопис (часопис 
рангиран у JCR између првих 30%  и 60% часописа у 
својој области)  

– М23 Међународни часопис (часопис рангиран у JCR 
међу последњих 40% часописа у својој области. У 
области друштвено-хуманистичких наука и 
часописи који се налазе у WoS-у, а немају ИФ, као и 
часописи означени као Q1 у SJR)  

– М24 Национални часопис међународног значаја 



M24 

– Национални часопис међународног значаја 
(Часопис који се према библиометријским 
показатељима Националног индекса у својој 
области наука налази у првих 5%, а у области 
друштвено-хуманистичких наука и часописи 
означени као Q2 и Q3 у SJR ). 



Категорија М50 

– М51 Врхунски часопис националног значаја 
(Часопис који се према библиометријским 
показатељима Националног индекса у својој 
области наука налази у првих 30%) 

– М52 Истакнути национални часопис (Часопис који 
се према библиометријским показатељима 
Националног индекса у својој области наука налази 
између првих 30% и 60% часописа) 

– М53 Национални часопис (Часопис који се према 
библиометријским показатељима Националног 
индекса у својој области наука налази у последњих 
40%) 



Листа категорисаних домаћих часописа 



Категоризација домаћих часописа 



Импакт фактор часописа 

 Импакт фактор се израчунава тако што се за 
посматрану годину број цитата који добију сви 
чланци објављени у том часопису у претходне две 
године (или пет година) подели са бројем 
објављених радова у те две године (или пет 
година).  

 Импакт фактор представља просечну 
очекивану цитираност чланака 
објављених у датом часопису. 
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ЕлеЧас страница, одабир 
области 



83 часописа у области Water 
Resources 



Impact Factor  Water Research 



Импакт фактор за 2014 



Journal Citation Reports онлајн 

Да бисмо могли да видимо ранију 

верзију Journal Citation Reports 

морамо да се региструјемо. 

Регистрација је бесплатна; на тај 

начин можемо да користимо друге 

додатне опције (Alerts). 



Water Resources Research 



Основни подаци о часопису 



Самоцитираност часописа 



Претрага по земљи 



Босна и Херцеговина 



Само један часопис у 2014. 



4 часописа у 2011.  



TTEM 



TTEM самоцитираност 2011. 



TTEM самоцитираност 2012. 



HealthMED самоцитираност 2011 



SCImago Journal Ranking 

 

• Рангирање часописа према SCOPUS-у 

 

• Journal Citation Reports за WoS је исто што и 
SCImago Journal Ranking за SCOPUS 

 

• http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 



SCImago Journal Ranking 



Претрага по земљи 



Thermal Science 



Могу да се упоређују земље или 
области 



Цитати у Србији, Хрватској и 
 Словенији 



Предаторски часописи 

 

• Три аспекта научног издаваштва: 

– Недоступност публикација 

– Дуги период до објављивања  

– Нагласак не унапређењу знања већ на постизању 
што бољег скора (објављивање у часописима који 
су високо рангирани) 



Предаторски часописи  

 

• https://scholarlyoa.com/ 

 

Такви издавачи спамују професионалне мејлове, 
отворено траже чланке са јасним финансијским 
мотивом, имају ниске критеријуме прихватања чланака, 
лажни или непостојећи процес рецензирања   
 

(Beall, J., 2009) Наведено према http://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/03/06/predatory-open-
access-publishers-the-natural-extreme-of-an-author-pays-model/  
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Карактеристике предаторских часописа 

• 1) Креирање илузије о легитимитету, најчешће подацима о 
томе да ће часопис добити ИФ 

• 2) Широка област коју покрива, не фокусирају се на одређену 
дисциплину (на тај начин повећавају број приспелих чланака) 

• 3) Уредници са непотврђеним кредибилитетом или ниском 
цитираношћу  

• 4) Уредништво и аутори из читавог света (мада често из 
одређене групе земаља) 

• 5) Мистериозна седишта  

• 6) Веома кратак период од предаје рада до његовог 
прихватања  

 

Према: Harzing, A. W., & Adler, N. (2014). DISSEMINATING KNOWLEDGE: FROM POTENTIAL 
TO REALITY-NEW OPEN-ACCESS JOURNALS COLLIDE WITH CONVENTION. Academy of 
Management Learning & Education, amle-2013. 



Додатни проблеми 

 

• Слаба видљивост 

• Не обраћају пажњу на архивирање, па се може 
десити да чланак врло брзо не буде видљив (J. 
Beall) 

• Многи нису претраживи преко Гугл академика 

• Заправо нису много утицајни 


