Сал Фралпзсио Деийарапзја о мропелз зснраезвариог рада
Све је зжраеелзјз мрзнзсаи леомуодал да се мобољсајт ларзлз мропеле латрлозснраезваризу режтйнана од снрале озлалсзјера зснраезвања, аиадексизу
злснзнтпзја з дртгзу злнереслзу гртма. У пзљт ресавања овог мробйека, ла
Годзсњек сасналит Акерзриог дртснва жа бзойогзјт ћейзја (ASCB), 16.12.2012.
годзле т Сал Фралпзсит (Кайзоорлзја) саснайа се гртма тредлзиа з зждавара
латрлзу расомзса. Гртма је ражвзйа лзж мремортиа, лажвалзу Сал Фралпзсио
Деийарапзја о мропелз зснраезвариог рада. Пожзвако жазлнересовале снрале зж
свзу латрлзу дзспзмйзла да дајт својт модрсит додавањек својзу зкела овој
Деийарапзјз.
Режтйнанз латрлог зснраезвања ст бројлз з ражлойзиз з тиљтртјт: зснраезварие
рйалие о ловзк сажлањзка, модание, реагелсе з соонвер; злнейеинтайлт својзлт з
взсоио обтреле кйаде латрлзие. Свз, тиљтртјтћз озлалсзјере, злснзнтпзје иоје
жамосљавајт латрлзие з сакз латрлзпз, зкајт еељт з монребт да мропеле ивайзнен
з тнзпај латрлзу режтйнана. Снога је зкмеранзв да се латрлз режтйнанз мрепзжло
зжкере з ктдро мропеле.
Фаинор тнзпаја расомзса ресно се иорзснз иао мрзкарлз маракенар иојзк коее да
се тморедз режтйнан латрлог рада моједзлапа з злснзнтпзја. Првобзнло је Фаинор
тнзпаја расомзса, мо зжрартлавањт агелпзје Токсол Ројнерс (Thomson Reuters)*,
снворел иао айан жа мокоћ бзбйзонеиарзка мрзйзиок одабзра расомзса жа лабавит
серзјсизу мтбйзиапзја, а ле иао керзйо ивайзнена латрлог зснраезвања т рйалит.
Икајтћз но т вздт, ваело је ражткенз да Фаинор тнзпаја расомзса зка лзж добро
зснраеелзу ледоснанаиа иада се москанра иао айан жа мропелт зснраезвања. Ова
огралзрења тиљтртјт: А) дзснрзбтпзје пзнана тлтнар расомзса ст веока
леравлокерле [1–3], Б) иараинерзснзие оаинора тнзпаја ст смепзозрле жа сваио
моље (зснраезвања): оле ст саснављеле од взсе, веока ражйзрзнзу нзмова
рйалаиа, тиљтртјтћз мрзкарле зснраезварие радове з мрегйедле радове [1, 4], В)
Фаинор тнзпаја расомзса коее бзнз зжкалзмтйзсал (“зжзграл”) тређзвариок
мойзнзиок [5], з Г) модапз иорзсћелз жа одређзвање Фаинора тнзпаја лзст лз
нралсмарелнлз лзнз јавло доснтмлз [4, 6, 7]. У ласнавит долосзко лзж мремортиа жа
тламређзвање ларзла опењзвања ивайзнена режтйнана зснраезвања. Режтйнанз,
мре лего зснраезвариз рйалпз зкаће све већз жларај т мропелз еозиаслоснз
зснраезвања т бтдтћлоснз, айз ће репелжзралз зснраезвариз рйалаи оснанз
пелнрайлз режтйнан зснраезвања иојз моиажтје мропелт зснраезвања. Снога, ласе
мремортие се мрвелснвело ооитсзрајт ла сйтрајеве иојз се одлосе ла зснраезварие
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рйалие објављеле т репелжзралзк расомзсзка, айз се когт мросзрзнз
мреможлавањек доданлзу мрозжвода, иао сно ст ситмовз моданаиа, иао ваелзу
режтйнана зснраезвања. Ове мремортие тскереле ст ла агелпзје жа озлалсзрање,
аиадексие злснзнтпзје, расомзсе, оргалзжапзје иоје се баве кенрзиок з
злдзвздтайле зснраезваре.
Вейзиз број нека моиреће ове мремортие:
-

монреба да се ейзкзлзсе тмонреба кенрзие жасловале ла расомзст, иао
сно ст Фаинорз тнзпаја расомзса, мрзйзиок озлалсзрања, зкеловања з
тламређења;
монреба да се мропелз зснраезвање ла ословт сомснвелзу жасйтга, а ле ла
ословт расомзса т иоке је зснраезвање објављело; з
монреба да се твећајт когтћлоснз иоје мртеа олйајл мтбйзиапзја (иао сно
је зжоснављање лемонреблзу огралзрења ла број рерз, зйтснрапзја з
реоерелпз т рйалпзка, иао з мролайаеење ловзу злдзианора жлараја з
тнзпаја).

Преможлајеко да клоге агелпзје жа озлалсзрање, злснзнтпзје, зждаварз з
зснраезварз већ модснзрт мобољсале мраисе т мропелз зснраезвања. Оваивз
иорапз морзњт да добзјајт ла жакаут иа соозснзпзралзјзк з скзсйелзјзк
мрзснтмзка евайтапзје зснраезвања, иојз сада когт да бтдт зжграђелз з тсвојелз
од снрале свзу иљтрлзу аинера.
Понмзслзпз Сал Фралпзсио Деийарапзје о мропелз зснраезвања, модреавајт
тсвајање сйедеће мраисе т мропелз зснраезвања:
Омсна мремортиа
1. Не иорзснзнз кенрзие жасловале ла расомзст, иао строган керт ивайзнена
моједзларлзу зснраезваризу рйалиа, иаио бз се мропелзо злдзвздтайлз домрзлос
одређелог латрлзиа т алгаеовањт, тламређењт зйз т одйтиака о озлалсзрањт.
За агелпзје жа озлалсзрање
2. Бтдзне јаслз т вежз ирзнерзјтка иојз се иорзсне т мропелз латрле
мродтинзвлоснз треслзиа иојз амйзпзрајт ла иолитрс, з јасло зу лажларзне,
ларорзно жа зснраезваре иојз ст т моренлој оажз зснраезвања, да је латрлз
садреај рада клого ваелзјз од кенрзие мтбйзиапзје зйз зделнзнена расомзса т
иоке је рад објављел.
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3. У сврут мропеле зснраезвања, ражконрзнз вредлосн з тнзпај свзу режтйнана
зснраезвања (тиљтртјтћз ситмове моданаиа з соонвер) моред зснраезваризу
мтбйзиапзја з ражконрзнз сзрои смеинар кера тнзпаја, тиљтртјтћз ивайзнанзвле
моиажанеље тнзпаја зснраезвања, иао сно је тнзпај ла снранегзјт з мраист.
За злснзнтпзје
4. Бтдзне јаслз т могйедт ирзнерзјтка иојз се иорзсне да бз се долейа одйтиа о
жамосљавањт, зжборт т жвање зйз мроковзсање, ларорзно лагйасавајтћз
зснраезварзка моренлзпзка, да је латрлз садреај рада жларајлзјз од кенрзие
мтбйзиапзје зйз зделнзнена расомзса т иоке је објављел.
5. У сврут мропеле зснраезвања, ражконрзнз вредлосн з тнзпај свзу режтйнана
зснраезвања (тиљтртјтћз ситмове моданаиа з соонвер) моред зснраезваризу
мтбйзиапзја з ражконрзнз сзрои смеинар кера тнзпаја тиљтртјтћз ивайзнанзвле
моиажанеље тнзпаја зснраезвања, иао сно је тнзпај ла снранегзјт з мраист.
За зждаваре
6. Зланло скањзнз зснзпање Фаинора тнзпаја расомзса иао айана жа мрокопзјт,
лајбоље мресналиок његовог мроковзсања зйз мредснављањек кенрзие т
иолнеиснт лзжа ражйзрзнзу опела расомзса (лмр. меногодзсњз Фаинор тнзпаја,
EigenFactor [8], SCImago [9], h-index, врекелсиз злнервай монребал жа тређзвање з
објављзвање) иојз мртеајт бољз мрзиаж мерооркалсз расомзса.
7. Урзлзнз доснтмлзк лзж кенрзиа жасловалзу ла рйалит, да бз се оурабрзо мрейаж
ла мропелт жасловалт ла латрлок садреајт рйалиа, ткесно ла кенрзпз расомзса т
иоке је објављел.
8. Подснзпанз одговорле мраисе атнора з мртезнз злооркапзје о иолиренлзк
домрзлосзка сваиог атнора.
9. Бзйо да је расомзс т онворелок мрзснтмт зйз се жаслзва ла мренмйанз, тийолзнз
сва огралзрења жа моловлт тмонребт рйалиа са реоерелнлзу йзсна з трзлзнз зу
доснтмлзк тж мосновање CC (Creative Commons Public Domain Dedication) йзпелпз.
[10].
10. Уийолзнз зйз скањзнз огралзрења ла број реоерелпз т зснраезваризк
радовзка, з нако где је мрзийадло, лайоезнз пзнзрање мрзкарло објављелзу
радова мре лего мрегйедлзу, иаио бз се дайо мрзжлање гртмз (гртмака) иојз ст мрвз
мрзјавзйз онирзће.
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За оргалзжапзје иоје се баве кенрзиок
11. Бтдзне онворелз з нралсмарелнлз т доснављањт моданаиа з кенода иојзка се
иорзснзне т зжрартлавањт свзу вздова кенрзие.
12. Доснавзнз модание т оивзрт йзпелпе иоја дожвољава леогралзрелт тмонребт з
дожвойзнз рартлсиз мрзснтм модапзка нако где је но когтће.
13. Бтдзне јаслз т мрзснтмт да се лемрзийадла кенрзиа леће нойерзсанз, бтдзне
еисмйзпзнлз о ноке сна је лемрзийадла калзмтйапзја з иоје ће се кере мредтженз т
борбз мронзв нога.
14. Уженз т обжзр варзјапзје т нзмовзка рйалаиа (лмр. мрегйедле радове т одлост ла
зснраезварие) з т ражйзрзнзк некансизк обйаснзка, иада се кенрзие иорзсне,
зжрартлавајт зйз мореде.
За зснраезваре
15. Када се тиљтртјене т одборе иојз одйтртјт о озлалсзрањт, жамосљавањт,
калдант зйз тламређењт, зжврсзне мропеле жасловале мре ла латрлок садреајт
лего ла кенрзиака мтбйзиапзје.
16. Када год је мрзийадло, пзнзрајне мрзкарлт йзнерантрт т иојзка је зснраезвање
мрвз мтн објављело, а ле мрегйедле радове иаио бз се дао жларај жасйтелзк.
17. Корзснзнз рзнав лзж кенрзиа з моиажанеља злдзвздтайлзу зжјава модрсие, иао
доиаж тнзпаја моједзларлзу објављелзу рйалаиа з дртгзу режтйнана зснраезвања.
[11].
18. Стмронснавзне се мраисз мропеле зснраезвара иојз се лемрзийадло осйањајт ла
Фаиноре тнзпаја расомзса з мроковзсзне з моиаезне лајбоље ларзле ооитсзрања
ла вредлоснз з тнзпаје смепзозрлзу режтйнана зснраезвања.
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* Фаинор тнзпаја расомзса сада објављтје Clarivate Analytics
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