
Комуникација на 
интернету: Отворена 

наука у служби друштва 
 

мај 2019. 

Aлександра Поповић 
Миле Стијеповић 
Весна Абадић 
Марија Гордић  
Горан Петровић  



Идентификација истраживача на различитим платформама   

• Више истраживача са истим презименом и именом (у истој области) 

• Више истраживача са истим презименом и иницијалом имена – Петровић 
М. (Мирко, Марко, Милош...) у цитатним базама 

• Недефинисана или нетачна афилијација (Александра Петровић – на сваком 
факултету универзитета у Србији) 

• Промена афилијације у каријери 

• Два презимена – различито наведена  

• Постојање више профила исте особе 

 



Примери истраживачких профила 

Đurđević Jelena 



  Oсновне информације о ORCID-у 

• Непрофитна организација настала 2012.  

• мото: Connecting Research and Researchers 

• https://orcid.org 

• Више од 6.400.000 регистрованих корисника 
(појединци и институције) – мај 2019. 

• 7.394.000 – октобар 2019  https://orcid.org/statistics 

• Open Researcher and Contributor Identifier 

• ISO standard -International Standard Name Identifier 

• 0000-0001-2345-6789 

• Обавезан идентификатор приликом публиковања  

• Платформа за отворену науку (МНТР) га наводи као 
стандард 

 

https://orcid.org/statistics




Дефинисање свих облика имена, ћирилицом и латиницом 

Обавезан унос афилијације 

 и државе 

Закључани профили нису опција 



Пример аутора са ORCID идентификатором  

Web of Science 

 

SCOPUS 

Миграција профила на Publons 



      НаРДУС 



Српски цитани индекс, E-CRIS.SR 

E-CRIS 

 - Ажурирање истраживача у бази CONOR.SR 



 
Пример добре праксе – истраживачи Факултета 
 медицинских наука у Крагујевцу  

 
Извор – сајт Факултета 



Претраживање – “University of Belgrade” 





Отварање налога 



Подешавање параметара 



Отварање налога за корисника са истим именом – 
потвда да се налог не дуплира  

 



Верификација email адресе 



   Пријављивање након верификације 



Унос података 



Уређивање варијантних облика имена 



Додавање података - избор државе 



Додавање афилијација 





 Додавање података о образовању 



Унос основних биографских података 



Додавање радова – унос библиографије 



Различити начини додавања радова у ORCID профил 





Aуторизација – повезивање са SCOPUS базом 



Преузимање радова из SCOPUS базе 



Бирање жељеног аутора 



Потврда избора профила аутора 





Преглед и одабир понуђених публикација  

 



Претходни преглед 

 

 



 



Верификација ауторства 



Пребацивање публикација из Scopus базе у ORCID профил 



Повратак у ORCID профил – извор рада 



Додавање радова из Crossref базе података  



Прелазак у Crossref - ауторизација 



Претрага и преузимање радова преко DOI броја 



Потврда преноса 



Повратна информација и промена oзнаке – 
обавештење да је рад у ORCID профилу 



Повратак у ORCID и ознака извора 



Случај када је рад пренесен из два или више извора  

Укупан број 
радова се не  
 увећава! 



Избор жељеног извора 

• I 



Додељивање администраторске привилегије 



Додавање email адресе администратора 



Верификација 



Потврда администратора 



BibTex 

За увоз метаподатака радова које не можете 
пренети из WoS-a, CrossRef-a или Scopusa 
користите библиографске алате – цитатне 
менаџере: 

Zotero, Mendeley, Endnote, Refworks... 

Библиографски метаподаци се преносе у неком 
од формата BibTex, RIS, RDF... 

Библиографски алати могу конвертовати 
метаподатке из једног формата у други, служити 
за допуну метаподатака или организовање 
референци 



Google Scholar – Извоз референце 



Инсталација додатака за претраживаче 

Након инсталације на   
toolbar-у се додају 
иконице  



Пријава у сервис Мој COBISS 



Пријава преко чланског броја или Google налога 



Пренос референци из COBISS-a у ORCID 

      Претраживање – избор референци 

 



Пренос изабраних записа у „кошарицу“ 

Експорт записа у RIS формату 



Извоз података на екран 

Изабрани записи 

се могу штампати 

или снимити као 

pdf документ 



Изабрани записи се могу директно пребацити  
у Zotero (други начин) 

Изабрани записи се могу приказати на екрану (у едитору), након тога селектовати,  
копирати и пренети у  Zotero 

 



Пренете референце у Zotero 



Евентуална корекција и допуна метаподатака  

Преглед метаподатака, 
корекција, допуна 
недостајућих података, 
исправка врсте ауторства... 

Додавање или брисање 
имена 



Извоз метаподатака у BibTex формат 

Селектовати у Zoteru 
све референце које се 
преносе у ORCID 

Изабрати  bibTex 
формат 



Пренос података у ORCID 

Формирање фајла са 
изабраним 
референцама 
 

Add works,  
choose file,  
Учитавање 
креираног фајла 
 



Евалуација научног рада 

• Од шездесетих година прошлог века у евалуацији научног 

рада преовлађују квантитативни критеријуми (цитатне базе и 

индекси...) 

 

• Интернет доводи до веће доступности цитатних база 

 

• Крајем 2004. године појављују се две нове цитатне базе: 

 - Scopus (комерцијална, издавачка кућа Elsevier) 

 - Google Scholar (некомерцијална, компанија Google) 



Google Scholar 

• Google Scholar је претраживач научне литературе у електронском 
облику која се налази на интернету (публикована од стране 
академских издавача, стручних друштава, универзитета, ...) или у 
репозиторијумима са отвореним приступом. С обзиром на начин 
рада, Google Scholar не представља класичну библиографску и 
цитатну базу, већ претраживач научне литературе основан у оквиру 
компаније Google. 

• Исту референцу можемо наћи у више верзија, тако да Google 

Scholar 
 не може бити једини извор за евалуацију научног рада, али је 

веома користан као допуна у изради цитатне анализе. 

• Истраживачи могу да креирају Google Scholar профил уколико имају 
публикације индексиране у Google Scholar цитатној бази. Профилна 
страна аутора обухвата податке о публикацијама, личне податке и  
библиометријске податке, укључујући h-индекс. 

 



• Креирањем профила запослени на Универзитетима знатно 
доприносе видљивости Универзитета на ранг листама, али и 
својој личној видљивости као научника и истраживача 

• Важан предуслов - активан Google mејл, тј. Gmail налог 

• Иницијално прављење Google Scholar профила 

• Уређивање профила (My profile) 

• Profile: име и презиме како се потписујемо на радовима, 
радно место - звање, обавезно додати и Универзитет са ког 
долазимо, пожељно институционални мејл, подручје рада, 
службену страницу 

 



Профил 



Чланци 



Подешавања 



• обавезно означити Make my profile public 

 

• све што се креира може да се накнадно промени, исправи, 

уреди!!! 



Верификација мејла, додавање 
фотографије 





Накнадно додавање чланака 



Додавање групе чланака 



Додавање чланака 



Ручно додавање чланака 



Конфигурисање ажурирања чланака 



Брисање чланака 



Грешком обрисан чланак 



Враћање обрисаног чланка 



Трајно брисање чланка 



Спајање дупликата 



Поправка описа чланка 



Поправка описа чланка 



Поправка описа чланка 



Додавање коаутора 



Додавање коаутора 



• Коаутор мора имати креиран Google 
Scholar профил 



Попис цитата 



Попис цитата 



Графикон цитата чланка 



Графикон цитата чланка 



Праћење неког профила 



Праћење неког профила 



Експорт чланака 



Креирање личне библиотеке 



Креирање личне библиотеке 



Креирање личне библиотеке 



Креирање личне библиотеке 



Google Scholar користи 

• уређен профил претражив на Google Scholar-у 

• сакупља  Ваше радове на једном месту да би их други 

истраживачи лакше пронашли 

• аутоматска цитираност радова 

• омогућава корисницима да прате неки профил 

 



ResearcherID 

• Профил на платформи EndNote 

• Jединствен идентификациони број 
истраживача 

• Једноставно преузимање из Web of Science 



 



Регистрација 

• Обавезна је регистрација на платформи Web 
of Science 

• Са том регистрацијом се користи и платформа 
EndNote и Publons 



Кључна реч: biology 



Oбележе се референце за пребацивање 



Изабере се формат метаподатака 



База аутоматски обележи референце које су 
пребачене у EndNote 



Обележи се најновије додато у библиотеку 



Пребацује се у одабрани фолдер или формира нови 



Пребачене референце у одређеном фолдеру 



PUBLONS 



Метрике 



Убачене публикације 



ResearcherID 



ResearcherID 

• ResearcherID је прешао на платформу Publons 

• На новој платформи може и да се поставе 
рецензије у отвореном приступу. 

 

• Од 15. априла Publons је ново окружење за 
истраживаче са бенефитом који пружа Web of 
Science ResearcherID. 



Нове погодности 

• Метрике 

• Библиографија истраживача 

• Цитати 



Шта се десило са старим подацима 

• Стари подаци су само пребачени аутоматски 
на нову платформу 

• Веће погодности за истраживаче 

• Аутоматска метрика која се добија на врло лак 
начин 



Онлајн подаци 

• Сви подаци су доступни онлајн 

• Управља се преко платформе Publons 



Колико се брзо појављују нове метрике 

• Подаци у Web of Science ажурирају се 5 дана у 
недељи 

• Чим се појаве нове метрике, оне се аутоматски 
виде и у вашем профилу 



Match 

• EndNote има опцију и да понуди списак од 10 
часописа на основу сажетка и наслова рада 



Match 



Убачени подаци са конференције у Прагу 



Препоручено где публиковати 



Списак од 10 часописа 



Препорука 

• Немојте заборавити да је то само препорука 
машинског програма, а не савет стручњака.  

• Морају се све сугестије проверити. 

• Али, можда ће нека понуђена сугестија и да 
одговара. 


