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1. Увод

Експанзиjа обjављивања научних радова у електронскоj форми
донела jе велике промене и изазове за 21. век. Потпуна промена концепта
умножавања научних радова са jедне стране jе олакшала цео процес
jер jе електронску верзиjу лакше дистрибуирати, али са друге стране
jе знатно умањила права аутора и равнотежу у погледу финансирања.
Лакше дистрибуирање радова може да буде и привид jер од врсте
публикациjе зависи и њена евентуална доступност. Чести су случаjеви
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да аутори типским уговором преносе права на издавача, а када до тога
дође издавачи одређуjу ниво доступности одређене публикациjе jер су
формално они њени власници. Проблеми са издавачким политикама
уочени су на глобалном нивоу, а решење jе само jедно - отворена наука.

Библиотекари се у Србиjи већ дуги низ година баве промовисањем
отвореног приступа научноj литератури. Конкретне смернице за домаће
издаваче научних часописа представљене су, у наjвећоj мери, у оквиру
проjекта "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Ser-
bia".1 Проjекат jе реализован у Народноj библиотеци Србиjе, а резултати
приказани у студиjскоj монографиjи "Open Access Journals in Serbia:
Policies and Practices". Постоjи око 400 активних научних часописа
у Србиjи коjи су у отвореном приступу,2 већина њих не наплаћуjе
трошкове обjављивања, а читаоцима не ускраћуjе приступ комплетним
текстовима. Имаjући у виду растући броj усвоjених правила за отворени
приступ публикациjама на међународном нивоу, домаћи часописи
би кроз политику отворености могли да постану све атрактивниjи
за међународне ауторе. Услов jе да побољшаjу своjу видљивост и
учинковитост на светскоj мрежи. Већина уредништава традиционално
налаже штампање своjих броjева часописа, али постоjе и она коjа
уjедно имаjу доступну и онлаjн верзиjу на интернету. Часописи коjи
се обjављуjу само електронским путем ретки су у Србиjи (Ševkušić
et al., 2017). Када су инострани издавачи у питању, аутори се често
сусрећу са нелагодностима преноса права и недоступности рада за
jавност. Са поjавом дигиталних репозиториjума аутори су препознали
значаj зеленог отвореног приступа као легалног модела представљања
свог научног рада jавности. Зелени отворени приступ, како се често
назива и пут „самоархивирања“, подразумева да аутори предаjу рукописе
часописима коjи су доступни посредством претплате, часописима у
отвореном приступу или хибридним часописима, али задржаваjући
право да jедну верзиjу свог рада поставе у дигитални репозиториjум
отвореног приступа (Fry et al., 2016). Како би самоархивирање текло у
правно коректном смеру неопходна jе дозвола издавача са прописаним
ембарго периодом за верзиjу коjа се поставља. Предност коjу аутор
добиjа постављањем рада у режим отвореног приступа jесте већа

1 Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia, (преузето
17.11.2020).

2 На основу података коjи се прикупљаjу у Одељењу за научне информациjе
Народне библиотеке Србиjе. Броj ниjе прецизан због промена уређивачких
политика часописа и не увек правовременог начина обавештавања о истим.
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видљивост истраживања на коjем jе радио, што може утицати на
цитираност.3 Предност за институциjу у коjоj jе аутор запослен односи се
на лакшу проверљивост веродостоjности и етичку исправност научног
рада. Када су научни резултати транспарентни, развиjа се критички
став и размена мишљења, што jе полазна тачка истине као jедином
путу ка знању. Ту предност препознао jе и Хемиjски факултет
Универзитета у Београду и успоставио CHERRY (CHEmistry Reposi-
toRY) институционални дигитални репозиториjум.

2. Отворена наука и улога издавача

Министарство просвете, науке и технолошког развоjа4 сваке
године опредељуjе одређена средства за приступ иностраноj научноj
литератури. Претплата обухвата око 35.000 часописа и 180.000 књига
у електронскоj форми доступних преко КоБСОН сервиса (Ђенадић
et al., 2020). Поред база комплетних текстова, научно-истраживачкоj
заjедници Србиjе на располагању су и индексне базе. Ови драгоцени
извори пружаjу велике могућности за успех поjединаца, али и за
целокупан успех науке у нашоj земљи, што се и те како препознаjе
у свету. Броj радова коjе су наши аутори обjавили у наjутицаjниjим
светским часописима видљив jе у бази Наши у WoS, имплементираноj
у Одељењу за научне информациjе Народне библиотеке Србиjе. Сам
назив говори да се ради о бази чиjи jе главни критериjум одабир радова
са афилиjациjом аутора из Србиjе из базе Web of Science. Она нуди
податке о радовима проистеклим из научних истраживања од 2000.
године до данас, а на основу статистичких података од 2000. до 2019.
године, броj обjављених радова jе порастао за скоро шест пута.5 Ниво
доступних информациjа у електронскоj форми jе на високом нивоу
на териториjи Србиjе, а резултати коришћености лако проверљиви.
Милионски броj приступа показуjе да jе КоБСОН-ов портал од великог
значаjа за кориснике. Истовремено указуjе на то да ниjедна, па чак ни
наjвећа библиотека на свету, физички не би могла услужити толики
3 Кроз тебеле на краjу рада закључуjе се да су наjпосећениjи радови из
Cherry-а у режиму отвореног приступа. Цитираношћу у односу на ниво
доступности докумената бави се велики броj студиjа на глобалном нивоу
у пољу библиотекарства и информатике.

4 У даљем тексту МПНТР.
5 Броj радова jе 2000. године износио 1.352, а 2019. године 7.868. Naši u WoS,
(преузето 17.11.2020).
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броj корисника (Тимотиjевић et al., 2016). Треба имати у виду да
КоБСОН дозвољава удаљени приступ само за запослене у државним
научно-истраживачким институциjама, али не и ван граница Србиjе.6 У
тренуцима када истраживачи не могу да приступе сопственим радовима
у иностранству, већ би формално морали да их купе, постаjу свесниjи
да омогућен приступ у Србиjи ниjе бесплатан, а да су своjа права као
аутора пренели на издавача коjи продаjе радове свуда по свету. Додатно,
поред годишње претплате на КоБСОН сервисе, МПНТР у одређеноj
мери омогућава средства и за проjекте коjима се покриваjу трошкови
обjављивања (енг. Article Processing Charges). Услед двоструког плаћања
и оптерећења буџета за науку, усвоjене су разне промене у целом
свету у кратком временском периоду, а о коjима се дуги низ година
говорило. Jедан од модела промене покренула jе група националних
установа коjе финансираjу истраживања уз подршку Европске комисиjе
и Европског савета за истраживања са инициjативом да се од 2021.
године обезбеди потпуни и непосредни отворени приступ научним
публикациjама.7 Инициjатива под називом „кОАлициjа С“ проглашена
je 4. септембра 2018. године са jедним jасним циљем отворености науке,
уз коjи стоjи десет принципа:

1. Аутори би требало да задрже ауторска права над своjим
публикациjама обjављеним под Creative Commons лиценцама
отвореног типа;

2. Чланови коалициjе треба да успоставе строже критериjуме и захтеве
за издаваче часописа поводом платформи отвореног приступа;

3. Они би такође требало да даjу подстицаj за стварање усклађених
политика за часописе и платформе у отвореном приступу, ако их
jош увек немаjу;

4. Накнаде за издавање треба да покриваjу финансиjери или
универзитети, а не истраживачи као поjединци;

5. Накнаде за публикациjе треба да буду стандардизоване и
ограничене;

6. Универзитети, истраживачке организациjе и библиотеке треба да
ускладе своjе политике и стратегиjе;

7. Омогућавање отвореног приступа монографских публикациjа може
да се продужи након 2021. године;

6 Студенти имаjу приступ само из државних институциjа коjима jе омогућена
Академска рачунарска мрежа (библиотеке, факултети, институти).

7 cOAlition S, (преузето 17.11.2020).

8 Инфотека, год. 20, бр. 1–2, децембар 2020.
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8. Отворене архиве и складишта признаjу се због њихове важности;
9. Хибридни часописи8 са отвореним приступом нису у складу са

главним принципом;
10. Чланови коалициjе требало би да надгледаjу и санкционишу

непридржавање принципа.

Придружуjући се међународним инициjативама у овоj области,
МПНТР jе усвоjило Платформу за отворену науку,9 коjом се дефинишу
правила и смернице за нашу земљу, а коjа jе намењена свим учесницима
у научно-истраживачкоj делатности. Платформа се односи на резултате
истраживачких проjеката и програма финансираних у целини или
делимично из буџета Републике Србиjе, односно од стране МПНТР-а. На
оваj начин jе уведена обавеза депоновања публикациjа у репозиториjуме,
а препоручуjе се отворени приступ примарним подацима.

Усваjањем Платформе 9. jула 2018. године убрзао се процес
формирања дигиталних репозиториjума коjи испуњаваjу све техничке
захтеве. Повећање броjа репозиториjума у Србиjи примећено jе у
институциjама коjе су се определиле за сарадњу са Рачунарским
центром Универзитета у Београду.10 Кроз добру досадашњу праксу
разлози за оваj избор налазе се у следећа три аспекта: одређена
институциjа пре успостављања репозиториjума добиjа све записе коjи
су до датума успостављања могли да се преузму кроз метаподатке из
других база (заjедно са комплетним текстовима), интероперабилност
и већа видљивост - првенствено кроз Google Scholar (Kosanović et
al., 2020). Поред разлога за успостављање, важни су и разлози за
постизање функционалности jедног институционалног репозиториjума:
дигитални садржаj треба да буде припремљен у дигиталноj форми
или скениран, заjедница треба да буде одговорна и фокусирана на
учествовање при депоновању радова, подршка институциjе jе неминовна,
а техничка издржљивост и траjност, приступачност и садржаjност
такође су неопходни услови (Gibbons, 2004).

Први факултетски репозиториjум у Србиjи развиjен од стране
Рачунарског центра Универзитета у Београду11 jе CHERRY (CHEmis-
8 Аутори имаjу правo да у одређеним часописима комерциjалних издавача,
доступним само преко претплате, плате накнаду за публиковање научног
рада у отвореном приступу. Ови часописи се зову хибридни часописи,
(преузето 17.11.2020).

9 Платформу за отворену науку, (преузето 17.11.2020).
10 Списак од деветнаест реализованих репозитриjума, (преузето 17.11.2020).
11 У даљем тексту РЦУБ.
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try RepositoRY), заjеднички репозиториjум Универзитета у Београду -
Хемиjског факултета и Иновационог центра. Уз прилагођеност DSpace
софтверу, где су метаподаци структурисани и где постоjи усклађеност
са OAI-PMH (енг. Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harves-
ting) за прикупљање и размену метаподатака, Cherry испуњава техничке
захтеве Платформе за отворену науку. Основни циљ репозиториjума jе
да повећа видљивост научно-истраживачких резултата и проjеката коjи
се у институциjи реализуjу, а све у складу са европским и националним
смерницама за отворену науку. Поред повећане видљивости, запажена
jе и већа цитираност радова, о коjоj се у тренутноj фази истраживања
не може са прецизношћу говорити. Своjеврсна виртуална библиотека
окупља монографиjе, научне радове, примарне податке, докторске
дисертациjе, мастер и дипломске радове, као и сва остала документа
коjа запослени и студенати желе да поделе. Необичан захтев коjи jе
усвоjен тиче се уноса свих броjева студентског часописа Позитрон.12 При
успостављању репозиториjума, инициjалним уносом РЦУБ-а преузето jе
2.599 записа из индексних база, од коjих jе 1.804 било са комплетним
текстом. Данас Cherry садржи 4.150 записа са 3.540 комплетна текста.13
Циљ jе да сваки запис има своj одговараjући документ. Нови уноси
без пуног текста се избегаваjу, а стари се допуњуjу у комуникациjи са
ауторима.

DSpace jе софтверски пакет отвореног кода, коjи нуди алатe за
управљање дигиталним средствима. Углавном га користе академске и
корпоративне непрофитне организациjе за стварање и управљање своjим
институционалним репозиториjумима (Kurtz, 2010). Оваj наjчешће
коришћени софтвер за репозиториjуме чини 43% свих репозиториjума
коjи су регистровани у OpenDOAR14 (Rajović et al., 2018). Сви
библиотечки системи теже за универзалношћу у прикупљању и
дељењу метаподатака. Предност овог софтверског решења наjвише
се огледа у слободном коду, али и у компатибилности са другим
репозиториjумима, што се остваруjе кроз OAI-PMH. Ако се метаподаци
за одређени обjекат jедном унесу, требало би да буду лако претраживи,
приступачни, читљиви и преносиви. Платформе отвореног приступа
усваjаjу OAI-PMH као стандард комуникациjе и интероперабилности.

12 Pozitron, (преузето 17.11.2020).
13 Период од 28.11.2018. године, када jе Cherry успостављен, до 17.11.2020.

године.
14 Увид у актуелну статистику коришћености доступан je на званичном саjту:

Статистика коришћења софтверског пакета DSpace

10 Инфотека, год. 20, бр. 1–2, децембар 2020.
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На примеру Cherry-а, то значи да се jедном унети метаподаци
лако раздељуjу на платформе Google Scholar, BASE, CORE, Ope-
nAire, WorldCat и Unpaywall. Довољно jе да администратор jедном
приjави репозиториjум како би се подаци, у релативно правилним
временским интервалима, аутоматски поjавили на другим порталима,
од коjих тренутно само CORE врши функциjу преузимања комплетних
текстова, поред метаподатака, из режима отвореног приступа. То jе
принцип коjи омогућава већу видљивост научних резултата. Cherry
jе приjављен и у регистре репозиториjума отвореног приступа, као
што су OpenDOAR,15 коjи пружа информациjе о веб локациjама у
потпуности прихватаjући отворени приступ изворима пуног текста за
истраживаче (Kruesi et al., 2019), и ROAR,16 коjи такође садржи на
хиљаде активних репозиториjума различитих софтвера са различитих
географских подручjа. DSpace представља сложен систем са три
целине, у оквиру коjих jе интерфеjс прилагођен кориснику: jедне за
администраторе, друге за оне коjи похрањуjу материjал и треће за
краjње кориснике коjи претражуjу информациjе.

3. Структура корисничког и администраторског
Cherry интерфеjса

Доступност интерфеjса на енглеском и српском jезику (ћирилица и
латиница) са кратким описом и упутством за кориснике,17 прво jе што
се запази на почетноj страни Cherry репозиториjума. Претрага радова
врши се по институциjи у оквиру коjе су колекциjе. Хемиjски факултет
има шест колекциjа (Публикациjе, Примарни подаци, Докторати,
Мастер радови, Дипломски радови и Позитрон), а Иновациони центар
две (Публикациjе и Примарни подаци). Могућ jе другачиjи избор и
распоред колекциjа у складу са потребама Факултета. У оквиру сваке
колекциjе претрага радова се сужава применом филтера на нивоу
основног и напредног претраживања по години обjављивања, типу
документа, верзиjи записа, категориjи МПНТР или по теми. Претрага
може да се врши и по имену аутора уносом презимена па имена, наслову

15 OpenDOAR, (приступљено 17.11.2020).
16 ROAR, (приступљено 17.11.2020).
17 Упутство за кориснике представљено jе на тродневним обукама за све

запослене коjи се баве научним радом на Хемиjском факултету и у
Иновационом центру: Упутство за кориснике, (преузето 17.11.2020).
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или по кључним речима. Главна карактеристика претраге система jе
могућност да се, поред поља са метаподацима, претражуjу и комплетни
текстови уносом одређеног поjма или фразе у поље за претрагу под
наводницима. Кориснички и администраторски део Cherry-а се у основи
не разликуjу, али администратор има веће привилегиjе у следећим
функциjама:

1. Организациjа и распоред колекциjа – могућност провере
и верификациjе уноса, контрола приступа пуном тексту и
метаподацима, организациjа и брисање колекциjа;

2. Контрола регистрациjе и приступа нових корисника – управљање
корисничким групама, регистрациjа jе могућа за све запослене на
Хемиjском факултету и у Иновационом центру. Након регистрациjе
кориснику стиже имеjл са верификационим линком преко коjег
попуњава своjе податке. Кориснику администратор додељуjе
привилегиjе само прегледа и депоновања нових радова;

3. Измена рада – с обзиром на то да постоjеће записе радова у
репозиториjуму корисници не могу да мењаjу, администратор за
сваки запис има опциjе њихове измене коjе садрже додавање
датотеке (наjчешће PDF-a), додавање нових метаподатака, брисање
или измену старих, премештање записа из jедне у другу колекциjу,
као и брисање комплетног записа;

4. Мапирање – ако су аутори jедног рада и са Хемиjског
факултета и из Иновационог центра, неопходно jе мапирати га.
Мапираjу се комплетни метаподаци, те су записи на оваj начин
подjеднако видљиви у обе институциjе. Оваj корак jе важан, поред
прегледности, и због комплетности библиографиjе коjа се кроз
екстерну апликациjу може формирати за сваку институциjу посебно;

5. Статистика – администратору су на располагању статистике укупног
броjа посета одређеном запису, преглед наjчешће претраживаних
поjмова за одређени временски период и статистика процедура
прихватања, одбиjања или измене метаподатака, коjе администратор
предузима након депоновања од стране истраживача.

Приступ опциjи за депоновање нових радова имаjу само
регистровани корисници. Након избора колекциjе, корисник попуњава
следећа поља описа публикациjе:

– Ауторе - у форми „Презиме, Име“, редоследом како jе наведено у
оригиналу рада,

12 Инфотека, год. 20, бр. 1–2, децембар 2020.
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– Наслов - наслов рада или поглавља у књизи,
– Извор - назив часописа или зборника ако се уноси рад, односно

наслов књиге ако се уноси поглавље,
– Датум публиковања,
– Колациjу - волумен, броj, почетну страницу или броj чланка и

завршну страницу,
– Идентификаторе - DOI броj, ISSN или ISBN, PubMed, COBISS-ID,

ArXiv, Scopus и WoS. На основу DOI броjа омогућен jе приказ
цитата и обjава у коjима jе поменут конкретан рад кроз Altme-
tric18 и Dimensions19. Altmetric jе платформа за алтернативни начин
метрике научних радова праћењем извора на интернету, а нарочито
друштвених мрежа, блогова, Википедиjе и других веб страница.
Мери се броj поменутих обjава кроз пондерисану аритметичку
средину у коjима jе наведен DOI броj рада и приказуjе се графичком
илустрациjом у различитим боjама (свака боjа представља засебну
платформу у коjоj jе рад поменут). У зависности од извора,
свако помињање се множи одређеним коефициjентом.20 Dimensions
jе проjекат цитатне базе у одређеноj мери слободног приступа,21
преко коjег се прате подаци истраживачких и академских
институциjа са укупним броjем од преко 100 милиона претраживих
публикациjа. Поред научних чланака могу се наћи и информациjе
o сетовима примарних података, патентима, проjектима, клиничким
студиjама и документима из сфере jавне политике. Scopus и WoS
идентификатори су од значаjа због приказа података о броjу цитата
у оквиру записа.

– Проjекат - уноси се у форми машински читљивог кода на основу
препорука22 и преноса податка у OpenAIRE европску платформу
проjеката и финансиjера истраживања,

– Тип публикациjе - чланак у часопису, монографиjа, поглавље у
монографиjи, конференциjски прилог, предавање, докторска теза,
приказ, радни документ, препринт, извештаj, анотациjа, дипломски
рад, мастер/магистарски рад, информативни прилог, патент и
остало, као избор када се документ не сврстава у неку од наведених
типологиjа,

18 Altmetric, (приступљено 17.11.2020).
19 Dimensions, (приступљено 17.11.2020).
20 Altmetric Attention Score, (приступљено 17.11.2020).
21 Dimensions, (приступљено 17.11.2020).
22 OpenAIRE Guidelines, (приступљено 17.11.2020).
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– Верзиjу публикациjе - обjављена, радна, нерецензирана, рецензирана
и коригована,

– Jезик - могућ jе избор више jезика публикациjе,
– Сажетак,
– Кључне речи - у форми слободног стила, без контролисаних речника,
– Остала ауторства - у форми „Презиме, Име“, редоследом како jе

наведено у оригиналу рада,
– Издавачи - у форми "место : издавач",
– Евентуалне напомене - о садржини рада,
– Степен доступности - отворени приступ, затворени приступ, приступ

са лозинком и одложени приступ,
– Тип лиценце - Creative Commons лиценце.

Приликом уноса метаподатака треба обратити пажњу на унос пуног
текста публикациjе. У зависности од типа публикациjе нису сва поља
обавезна.

Cherry тренутно има осамдесет осам регистрованих корисника коjи
могу да депонуjу своjе нове радове, а сам процес уноса jедног рада траjе
од пет до двадесет минута, у зависности од информатичких способности
корисника. Софтвер jе приступачан и jасан, те се поља попуњаваjу
незахтевним прелажењем преко три етапе уноса. Сваки сегмент уноса
представља се на групним и поjединачним обукама у циљу усмеравања
веће пажње ка неопходноj активности истраживача при депоновању
своjих радова.

4. Верзиjе докумената и лиценце

Како би се испуниле обавезе коjе прописуjе национална Платформа
за отворену науку, библиотекари подсећаjу истраживаче на првобитну
функциjу репозиториjума и постављање комплетних текстова у року од
дванаест месеци од обjављивања публикациjа. Решење за случаjеве када
аутори због права издавача не могу да дозволе приступ публикованим
верзиjама, проналази се у такозваном зеленом отвореном приступу.
Ауторима jе дозвољено постављање своjих рецензираних верзиjа у
институционални репозиториjум одмах или након ембарго периода коjи
прописуjе издавач часописа у коjем су обjавили рад.23 С обзиром на

23 Подаци о политици сваког часописа могу се пронаћи на SHERPA/RoMEO,
(приступљено 17.11.2020).

14 Инфотека, год. 20, бр. 1–2, децембар 2020.
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то да аутори са Хемиjског факултета наjвише обjављуjу код страних
издавача попут Elsevier-a, Wiley-a, Springer-a и других, чиjи су часописи
високо рангирани, администратор Cherry-a посебно води рачуна о
нивоу доступности таквих радова пре него што верификуjе унос и
метаподатке са пуним текстом учини доступним. У таквим случаjевима
се постављаjу две верзиjе документа, jедна публикована, коjа ће бити
траjно закључана и доступна само регистрованим корисницима, и друга,
коjа jе прошла рецензиjу, али ниjе формално обjављена (не садржи
податке о издавачу). На саjтовима издавача често су закључани и
прилози уз чланке за коjе аутори нису у обавези да предаjу права.
Из тог разлога формира се и трећи запис са примарним подацима
кад год jе могуће у режиму отвореног приступа. Поменуте две верзиjе
рада и прилог, уколико га рад садржи, администратор повезуjе кроз
линкове у напомени.24 Када аутори обjаве рад у часопису отвореног
приступа или у часопису коjи подржава хибридни отворени приступ
уз њихову накнаду, депонуjу се обjављена верзиjа и примарни подаци
без рецензиране верзиjе и чине jавно доступним. Поред радова из
часописа постављаjу се и монографиjе, поглавља из монографиjа,
информативни и конференциjски прилози, а за сваку публикациjу
неопходно jе установити ниво доступности и лиценцу тако да се не
крше ауторска права. Сваки запис садржи машински читљиве Creative
Commons лиценце на основу OpenAire смерница за репозиториjуме.25 У
зависности од типа обjављене публикациjе и њеног извора, аутори уносе
оваj податак, а администратори у процесу одобрења рада врше додатну
проверу у оригиналу рада, на саjтовима издавача или на помоћноj
платформи SHERPA/RoMEO.

5. Екстерне апликациjе за администратора

У овом делу рада представљене су екстерне апликациjе, коjе jе развио
РЦУБ, са начином њиховог функционисања у комбинациjи са DSpace
софтвером. С обзиром на то да се jедном унети метаподаци записа од
стране корисника не могу мењати, имплементиране су функциjе коjе
нису могле да се успоставе у самом софтверу. Циљеви и предности
апликациjа су контрола квалитета метаподатака, уштеда времена, већа

24 Пример публикациjе коjа садржи повезане записе ка рецензираноj верзиjи
и примарним подацима, (приступљено 17.11.2020).

25 OpenAIRE Guidelines - License Condition, (приступљено 17.11.2020)
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прецизност у манипулациjи метаподацима и комплетност података кроз
њихов jедноставан експорт.

5.1 Аутори, проjекти, публикациjе (APP)

Годинама уназад праћење научног рада свих запослених захтевало
jе много времена, с обзиром на то да ниjе постоjао jединствен систем
у коjем би се груписали комплетни подаци. Примарна функциjа
апликациjе Аутори, проjекти, публикациjе26 jе креирање страна на
коjима би се излиставали сви записи везани за jедног аутора или проjекат
са могућношћу преузимања метаподатака за jедан или за групу радова.
DSpace софтвер верзиjе 5 и 6 не нуди наведено решење, а 7 jе jош
увек у бета верзиjи. У складу са великим броjем захтева аутора, РЦУБ
jе развио екстерну апликациjу за преузимање података по различитим
параметрима.

Претрагом по имену аутора или ORCID броjу добиjаjу се комплетне
библиографиjе аутора са Хемиjског факултета и из Иновационог
центра.27 ORCID jе платформа за регистрациjу истраживача ради
доделе jединствене алфанумеричке ниске везане за различите вариjанте
имена jедног аутора. Своjе профиле истраживачи могу допуњавати
новим радовима ручно или преузимањем метаподатака из других база.
Избор радова jе могуће ограничити на основу године обjављивања, типа
документа, верзиjе (рецензиране или обjављене) и на основу категориjе
МПНТР коjоj рад припада - приказано на слици 1. Записи радова се
експортуjу поjединачно или групно у RIS или BibTeX формату. Формат
се затим уноси у библиографски алат одакле се формира библиографиjа
по одређеном стилу цитирања. Додатно, у оквиру библиографиjе
ауторских радова приказани су и проjекти на коjима jе аутор учествовао,
али и они коjи се само помињу у публикациjи. У поље за претрагу
проjеката довољно jе унети само броj проjекта/броj уговора, назив или
део назива како би се излистао целокупан списак аутора и коаутора,
учесника одређеног проjекта. Избор радова ограничава се на основу
године обjављивања, типа документа, верзиjе и категориjе МПНТР, као
код претраге у оквиру ауторских радова.

Трећи део апликациjе чине публикациjе и подаци о њиховоj
цитираности. Ако су цитирани записи опремљени WoS и Scopus
идентификаторима, jасно ће се видети њихова утицаjност на листи
26 Апликациjе Аутори, (приступљено 17.11.2020).
27 Комплетност зависи од ажурности истраживача при депоновању радова.
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наслова радова у апликациjи коjи садрже цитате, али и на самим
страницама записа у репозиториjуму. Поред наведена два наjзначаjниjа
извора цитираности, приказуjе се и алтернативна метрика кроз Alt-
metric и Dimensions. Помињања на друштвеним мрежама, блоговима,
страницама могу се аутоматски израчунати за сваки рад посебно ако
jе у запису рада наведен DOI. Могуће jе комплетно експортовање
свих записа из Cherry-а, такође у RIS или BibTeX формату, а додатно
сужавање избора радова за експорт jеднако jе експорту по имену аутора
или по називу проjекта (применом филтера). Апликациjа се развиjа
у складу са потребама истраживача, а кроз последње измене могуће
jе сагледати и експортовати радове у оквиру посебних институциjа и
у оквиру колекциjа унутар институциjа. Значаj апликациjе се наjвише
препознаjе у време писања извештаjа о научно-истраживачком раду jер
jе jавно доступна.

5.2 Ellena

Приступ апликациjи Ellena28 има само библиотекар, особа одговорна
за проверу исправности метаподатака. Оваj метод се показао као
добра пракса jер на таj начин постоjи ограничење и контрола против
потенциjалне злоупотребе. Апликациjа се састоjи из три дела: Me-
tadata Editor, Multiload и Administration. Први део Metadata Editor
служи за масовне измене метаподатака, а наjчешће се врши нормирање
имена аутора чиjи су радови депоновани. Различите верзиjе имена
(написане различитим писмима, са и без наведеног средњег слова,
двоjна презимена са и без цртице, промењено презиме итд.) повезуjу
се уз помоћ jединственог идентификатора у виду алфанумеричке ниске.
Ако аутор има отворен ОRCID профил, додељуjе му се ОRCID уместо
генерисаног броjа из апликациjе. На таj начин, поред имена у Cherry-у,
приказуjе се и знак за ОRCID, коjи хипертекстуалном везом води до ОR-
CID профила истраживача. Администратори ове податке континуирано
допуњуjу проналазећи их на саjту ORCID-a, у комуникациjи са ауторима
и уз подршку РЦУБ-а у виду повремених обавештења новоотворених
налога са афилиjациjом Хемиjског факултета и Иновационог центра.
Код честих имена технички jе могуће унети и средње слово аутора, а
свако име се у Cherry-у уноси латиничним писмом, без обзира на то како
jе наведено у оригиналу рада. Повезивање имена jе додатно значаjно за
ауторке коjе су мењале презиме jер повезивањем имаjу све радове на
28 Ellena, (приступљено 17.11.2020).
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Слика 1. Пример приказа библиографиjе аутора
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jедноj листи, одакле могу да експортуjу своjе комплетне библиографиjе.
Неопходна jе комуникациjа између истраживача и администратора jер
jе консолидациjа ауторских имена увек у току.

Сваки депоновани запис има своj интерни идентификатор у виду
целог броjа, на основу коjег администратор може да врши измену
метаподатака конкретног записа. Идентификатори се додељуjу редом,
аутоматски, те наjновиjе унети записи имаjу наjвеће броjеве, сортирање
по опадаjућоj вредности уноса користан jе алат за администратора због
боље прегледности и измене података. Поред поља за претрагу где се
врши претраживање из било ког поља Dublin Core-a, могуће jе сузити
избор на претрагу одређене колекциjе у оквиру коjе се избором поља
мењаjу конкретни подаци.

Други део апликациjе Multiload омогућава унос нових радова коjи
већ имаjу формиране метаподатке. Наjзначаjниjе опциjе су DSpace
Replicator, где се копирањем URL адресе записа из неког другог
репозиториjума софтвера DSpace могу пренети комплетни подаци у
Cherry, и RIS, где се метаподаци преузимаjу из других база посредством
библиографских алата. Када се врши унос преко репликатора, доступан
jе приказ свих метаподатака коjи су преузети из другог репозиториjума
са могућношћу њихове измене. При уносу метаподатака из индексних
база или саjтова издавача води се више рачуна jер библиографски
алати често не препознаjу сва поља или у тим записима не постоjе
сви подаци коjи се уносе у репозиториjум. Поља за унос jедног
рада треба да буду правилно испуњена и комплетна у Dublin
Core дефинисаном формату, како би се омогућила недвосмислена
идентификациjа публикациjе, а корисницима и агрегаторима пружили
детаљни, квалитетни и тачни метаподаци. Неправилан унос може да
створи забуну и неправилно цитирање. Нека од карактеристичних поља
за Cherry и друге репозиториjуме коjе jе развио РЦУБ, а коjа су
усклађена са OpenAIRE смерницама за репозиториjуме,29 приказана су
у табели 1 и односе се на ниво доступности комплетног текста, лиценце,
тип и верзиjу документа.

У делу Administration екстерне апликациjе Ellena дозвољена jе
могућност за администратора да прихвати нове чланове и ажурира
унете податке. На Хемиjском факултету за сада нема заинтересованих
истраживача коjи би се прикључили административном процесу рада,
али би се оваj недостатак могао надоместити ангажовањем већег броjа
библиотекара. Принцип рада би могао да се формира по катедрама, где
29 OpenAIRE Guidelines - Publication Type , (приступљено 17.11.2020).
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dc.rights Уноси се у поље
Отворен, слободан приступ openAccess

Затворен приступ closedAccess
Ограничен приступ restrictedAccess

Одложен отворен приступ embargoedAccess
dc.rights.license Уноси се у поље

CC BY BY
CC BY-SA BY-SA
CC BY-ND BY-ND
CC BY-NC BY-NC

CC BY-NC-SA BY-NC-SA
CC BY-NC-ND BY-NC-ND

CC0 0
All rights reserved ARR

dc.type Уноси се у поље
Чланак у часопису article
Дипломски рад bachelorThesis

Мастер/магистарски рад masterThesis
Докторска дисертациjа doctoralThesis

Монографиjа book
Поглавље у монографиjи bookPart

Приказ review
Конференциjски прилог conferenceObject

Предавање lecture
Радни документ workingPaper

Препринт preprint
Извештаj report
Анотациjа annotation

Информативни прилог contributionToPeriodical
Патент patent
Остало other

dc.type.version Уноси се у поље
Радна верзиjа draft

Нерецензирана верзиjа submittedVersion
Рецензирана верзиjа acceptedVersion
Обjављена верзиjа publishedVersion
Коригована верзиjа updatedVersion

Табела 1. Ниво доступности пуног текста
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би за сваку био одређен по jедан или више обучених администратора коjи
би пратили динамику обjављивања на годишњем нивоу, у циљу стварања
комплетне слике научног рада Хемиjског факултета и Иновационог
центра. Тренутна ситуациjа jе таква да истраживачи уносе само своjе
радове директно у репозиториjум, а обjашњења и подршку добиjаjу из
Библиотеке.

5.3 NomadLite

Апликациjа NomadLite30 има за циљ да олакша унос метаподатака
за проjекте, Scopus и WoS идентификаторе и категориjе МПНТР коjе
се користе у евалуациjи научно-истраживачког рада на националном
нивоу. Истраживачи при депоновању нових радова уносе проjекте
у одређеноj форми кодова на основу њихових броjева.31 Због врсте
података и прецизности коjа се захтева, РЦУБ jе развио помоћне
алате за администратора. Помоћни алат jе приказан на слици
2, а функционише по принципу ишчитавања комплетних текстова
депонованих радова, након чега се подаци проналазе и уз одобрење
администратора усваjаjу у оквиру сваког записа посебно.

Scopus и WoS идентификатори не мораjу да се уносе претходном
претрагом ових база jер jе апликациjа NomadLite уз контролу
администратора повезана са њима. Администратор jедним кликом
одобрава идентификатор на основу упоредне анализе података из
индексне базе и Cherry-a, a коjи су наведени jедни испод других -
наслов рада, аутори и годинa. Кроз депоновање се истраживачима
не нуди опциjа за додавање категориjа МПНТР jер то поље
ниjе предвиђено у софтверу за репозиториjуме. Категоризациjа
научно-истраживачких резултата коjа jе приказана у Cherry-у лако
jе проверљива у информационом сервису ProRef32. Библиотекар-
администратор примењуjе постоjећу категоризациjу преносећи податке
30 NomadLite, (приступљено 17.11.2020).
31 Подаци се преузимаjу са адресе Nardus ProjectData.xml, (приступљено

17.11.2020).
32 ProRef омогућава увид у категориjе часописа у коjима су часописне

референце обjављене. Информациону основу чине три извора података: Jo-
urnal Citation Report годишња издања, категоризациjу домаћих часописа
коjу сваке године на предлог Матичних научних одбора усваjа МПНТР и
листе часописа коjе су предложили факултети Универзитета у Београду
из области друштвено-хуманистичких наука: Листа часописа, (преузето
17.11.2020).
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Слика 2. Испис машински читљивих проjеката

из релевантних извора, а избор врши прегледом понуђених категориjа
у апликациjи - приказано на слици 3. Када се уносе категориjе за
новиjе радове из часописа коjима jе тренутно непознат импакт фактор,
администратор кроз апликациjу додељуjе категориjу са знаком тилда
(˜) све до обjављивања нових импакт фактора. Оваj податак jе значаjан
због могућности раздваjања радова са додељеним категориjама од оних
за коjе jе коначна категориjа jош увек непозната. По обjављивању нових
импакт фактора на саjту Journal Citation Report, администратор врши
jош jедну контролу са избором коначне категориjе.

5.4 REPORTmakER (RM)

Листе коjе се приказуjу у апликациjи REPORTmakER33 служе
администратору за контролу квалитета метаподатака коjи воде до
њихове комплетности:

– Записи радова коjима недостаjе PDF;
33 REPORTmakER, (приступљено 17.11.2020).
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Слика 3. Испис понуђених категориjа МПНТР

– Записи коjима недостаjе назив верзиjе документа;
– Радови из часописа коjима недостаjе ISSN;
– Записи коjима недостаjе поље за идентификациjу доступности рада

у пуном тексту;
– Записи коjима недостаjе поље за Creative Commons лиценце;
– Mонографиje, поглавља из монографиjа и конференциjски прилози

без ISBN-a;
– Поглавља из монографиjа и чланци без поља за идентификациjу

извора;
– Записи радова без наведене године обjављивања.

Наведена два податка, ISSN и доступност PDF-а, значаjни су због
експорта радова и повезаности са другим базама. Конкретно, без ISSN-
a, у наjвећем броjу случаjева, апликациjа NomadLite не би повезала
податак о категориjи МПНТР, што би касниjе довело до тога да
при експортовању радова по категориjама одређени записи недостаjу.
Доступност комплетних текстова jе наjважниjа у овом систему jер
они доприносе већоj видљивости и цитираности. REPORTmakER jе
наjновиjа апликациjа, коjа ће се усавршавати у складу са потребама
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администратора како би се добили што комплетниjи постоjећи записи.
Садашње опциjе су развиjене на основу запажања везаних за наjчешће
грешке и пропусте приликом депоновања.

6. Google Analytics

Праћење посећености Cherry-а врши се преко бесплатне верзиjе Go-
ogle Analytics алата. Информациjе коjима администратори располажу
су:

– Извештаj у реалном времену – тренутно активни корисници, прикази
претраживаних страница и наjактивниjе странице;

– Броj корисника, броj сесиjа, броj посета само jедне странице, траjање
сесиjе;

– Канал саобраћаjа, извор одакле се приступа репозиториjуму;
– Тренд активности током времена коришћења;
– Приказ задржавања корисника;
– Корисници према добу дана;
– Сесиjе према земљи;
– Сесиjе на основу уређаjа са коjег се приступа;
– Странице коjе посећуjу корисници.

Свака од информациjа може се ограничити на одређени период
коjи се ручно подешава. Приказани подаци у табели 4 односе се на
целокупан учинак од априла 2019. до октобра 2020. године. Прва
четири наjпосећениjа рада коjима jе приступано означена су броjевима.34
Записи су представљени примарно са укупним броjем цитата из WoS и
Scopus база у табели 2, такође за период од априла 2019. до октобра
2020. године. Занимљив приказ промене броjа цитата и посећености
записа огледа се у табели 3 jер се подаци односе на период до jуна 2020.
године. У временском размаку од само четири месеца код свих записа
се примећуjе повећање броjа цитата као и броjа посета репозиториjуму.
34

1. Microbial fertilizers: A comprehensive review of current findings and future
perspectives

2. Antifungal and antibacterial activities of Petroselinum crispum essential oil
3. Design of coiled-coil protein-origami cages that self-assemble in vitro and

in vivo
4. Equilibrium solubility measurement of ionizable drugs - consensus recom-

mendations for improving data quality
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Google Analytics не прати посећеност депонованих датотека, већ само
страна са метаподацима, те се у том смислу закључуjе да jе укупна
посећеност знатно већа од оне коjу приказуjе. У наредном периоду ће
бити посвећена већа пажња развоjу система за праћење посећености
садржаjа у репозиториjуму.

Запис WoS Scopus Altmetric Dim. Посете Време Година Приступ
1. 12 14 - 18 243 00:02:50 2018 Gold ОА
2. 9 16 1 20 209 00:03:25 2016 Gold ОА
3. 51 54 121 51 192 00:01:34 2017 Restricted
4. 32 34 3 21 134 00:01:24 2016 Gold ОА

Табела 2. Анализа цитираности наjпосећениjих записа од априла 2019. до
октобра 2020. године

Запис WoS Scopus Altmetric Dim. Посете Време Година Приступ
1. 9 13 - 14 185 00:02:25 2018 Gold ОА
2. 6 12 1 17 185 00:04:07 2016 Gold ОА
3. 36 43 124 42 183 00:01:35 2017 Restricted
4. 27 31 3 20 132 00:01:24 2016 Gold ОА

Табела 3. Анализа цитираности наjпосећениjих записа од априла 2019. до
jуна 2020. године

7. Закључак

Приказана достигнућа указуjу на свеобухватност репозиториjума
научних радова коjи има jасно дефинисане смернице и правила коjих
се придржава. Свако правило jе пре успостављања тестирано како би
пружило наjвише од могућег учинка по угледу на развиjене европске и
светске репозиториjуме истог софтвера. С обзиром на то да се унос нових
записа врши на свакодневном нивоу, у будућности ће слика научног
рада Хемиjског факултета и Иновационог центра бити jош комплетниjа.
Усавршавање система, праћење и примена новитета у комуникациjи
између библиотекара и програмера утичу на целокупан учинак коjи
Cherry доноси институциjи.
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Броj корисника Укупно око 6.722
5.577 преко рачунара

1.118 преко мобилних телефона
46 преко таблет уређаjа

Броj сесиjа Укупно око 14.551
12.499 преко рачунара

2.003 преко мобилних телефона
49 преко таблет уређаjа

Броj посета само
jедне странице

48,37%

Траjање сесиjе 35 мин. 47 сек.
Нови посетиоци 87%
Посетиоци коjи се
враћаjу

13%

Посете из првих
десет земаља

Србиjа: 3.097 корисника (45,73%)

Немачка: 437 корисника (6,45%)
Велика Британиjа: 347 корисника (5,12%)

Индиjа: 185 корисника (2,73%)
Кина: 177 корисника (2,61%)
Турска: 157 корисника (2,32%)
Бразил: 131 корисник (1,93%)

Босна и Херцеговина: 115 корисника (1,70%)
Иран: 96 корисника (1,42%)
Jапан: 91 корисник (1,34%)

Прегледачи Chrome: 4.799 корисника (71,19%)
Firefox: 820 корисника (12,16%)
Safari: 362 корисника (5,37%)
Edge: 196 корисника (2,91%)
Opera: 111 корисника (1,65%)

Остали: 6,02%
Оперативни системи Windows: 5.018 корисника (74,43%)

Android: 931 корисник (13,81%)
Macintosh: 320 корисника (4,75%)

iOS: 224 корисника (3,32%)
Linux: 116 корисника (1,72%)

Остали: 0,07%
Сесиjе по уређаjу Рачунари: 82,73%

Мобилни телефони: 16,59%
Таблет уређаjи: 0,68%

Наjактивниjи
корисници

Средом од 10 до 15 часова.

Табела 4. Анализа посећености записа
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