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Сажетак
Од успостављања концепта мегачасописа (Megajournal), као модела одрживог научног часописа који је искључиво у режиму 
отвореног приступа, научна јавност је подељена. Са једне стране, они се посматрају као будућност академског издаваштва у 
коме је омогућена бржа доступност истраживачких резултата, па самим тим и лакша комуникација између истраживача, док 
су са друге стране, за известан број аутора велика непознаница којој обазриво приступају када бирају крајње исходиште за 
објављивање својих радова. Поред очигледних критика и јавних оспоравања, мегачасописи су описивани као „сметлиште“ за 
радове непровереног квалитета, са добром зарадом њихових издавача, што их, по аутоматизму, карактерише као предаторске. 
У раду је, поред основних карактеристика, дат преглед пет утицајних мегачасописа, укључујући и њихове библиометријске 
показатеље. Пораст броја објављених радова и импакт фактора у почетним годинама издавања указује да су мегачасописи 
препознати и прихваћени као модел пословања. Последњих година, при анализи различитих метрика објављених 
мегачасописа, уочена је извесна стагнација, што указује на хиперпродукцију нових радова у све већем броју наслова.

Кључне речи: мегачасописи (megajournals), отворена наука, метрика часописа, научни рад, библиометријски 
показатељи, ОАМJ, импакт фактор

Увод

Пр ви на уч ни ча со пи си на ста ли су сре ди ном 17. ве ка, да би ка сни је ево лу и ра ли и за др жа ли 
се у ре ла тив но стан дард ном об ли ку тек у 20. ве ку.1 Иа ко се об ли ци на уч них ча со пи са раз-
ли ку ју, ве ћи на сле ди IMRaD (In tro duc tion, Met hod, Re sults and Di scus sion) ше му,2 ко ју пре-
по ру чу је Ин тер на ци о нал ни ко ми тет уред ни ка ме ди цин ских ча со пи са (IC MJE – In ter na ti o nal 
Com mit tee of Me di cal Jo u r nal Edi tors for stan dar di sing the et hics, pre pa ra tion and for mat ting 
of ma nu scripts sub mit ted to bi o me di cal jo ur nals for pu bli ca tion).3 Да нас сва ки на уч ни ча со-
пис ко ји се ре дов но об ја вљу је у јед ном или ви ше бро је ва го ди шње има оба ве зу да при ла го ди 
члан ке стан дар ди зо ва ним фор ма ти ма, у за ви сно сти од ди сци пли не ко ју про у ча ва, као и на-
чин ре цен зи ра ња ко јим се про це њу је ње гов ква ли тет. Још јед на ка рак те ри сти ка штам па них 
вер зи ја на уч них ча со пи са је ви со ка це на ко ју би чи та лац тре ба ло да пла ти за свој при ме рак. 
По је ди нач на прет пла та омо гу ћа ва при ступ ча со пи су са мо јед ној осо би. Прак са је по ка за ла 

1  Bo-Chri ster Björk, “Ha ve the “me ga-jo u r nals” re ac hed the li mits to growth?“, Pe erJ Vol. 3 (2015): 1–11, pre u ze to 4. 3. 2020, https://
pe e rj.co m /ar tic les/981.

2  Lu ci a na B. Sol la ci and Ma u ri cio G. Pe re i ra, “The in tro duc tion, met hods, re sults, and di scus sion (IMRAD) struc tu re: a fifty-year 
sur vey“, Jo ur nal of the Me di cal Li brary As so ci a tion Vol 92, is sue 3 (2004): 364–371, pre u ze to 14. 9. 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/ar tic les/PM C442179/.

3  IC MJE, pre u ze to 14. 9. 2020, http://www.ic mje.or g/re com men da ti ons/brow se/ro les-an d-re spon si bi li ti es/de fi ning-th e-ro le-of -aut-
hors-and -con tri bu to rs.html.



TEMA	 Читалиште	37	(новембар	2020)	 13
 
 Абадић В. и др. „Мега часопис – нови стандард научних часописа у науци 2.0“, 12–25

да су прет пла те на ча со пис ма тич них ин сти ту ци ја нај бо љи и нај јеф ти ни ји на чин да ве ћи број 
за ин те ре со ва них ис тра жи ва ча стиг не до ин фор ма ци је.

По ја вом ин тер не та, из да ва чи на уч них ча со пи са су, уз оба ве зну прет пла ту, омо гу ћи ли он-
лајн при ступ сво јим чи та о ци ма. Овај ко рак је олак шао увид у но во сти на уч них до стиг ну ћа, 
али за пра во тек по ја ва отво ре ног при сту па (OA – Open ac cess) омо гу ћа ва пот пу ну сло бо ду у 
ака дем ској ко му ни ка ци ји.4 Тре нут но, Ди рек то ри јум ча со пи са у отво ре ном при сту пу (DO AJ – 
Di rec tory of Open Ac cess Jo ur nals) бро ји пре ко 15.000 ре цен зи ра них ча со пи са са ви ше од пет 
ми ли о на чла на ка.5 Нео гра ни че но ко ри шће ње са др жа ја на ин тер не ту и умре же ност број них 
плат фор ми до но се но ве мо гућ но сти из да ва чи ма да екс пе ри мен ти шу на чи ни ма об ја вљи ва ња 
ко ји ни су у скла ду са кон вен ци о нал ним ме то да ма. Раз ли ке из ме ђу тра ди ци о нал ног и но вог 
на чи на из да ва штва јед ног на уч ног ча со пи са ко је се уо ча ва ју су ве ли ке. Огле да ју се у по ве ћа-
ном бро ју ре дов них из да ња са ве ћим бро јем ра до ва, раз ли ка ма у основ ном по слов ном мо де-
лу фи нан си ра ња на уч ног из да ва штва и раз ли чи том на чи ну ре цен зи ра ња. Све на ве де но на ла зи 
се у кон цеп ту ме га ча со пи са.

Ме га ча со пи си

Me ga jo ur nal (та ко ђе и me gajo ur nal и me ga jo u r nal) je ко ва ни ца ко ја озна ча ва ре цен зи ра ни 
на уч ни ча со пис ис кљу чи во у ре жи му отво ре ног при сту па, усво је ног акро ни ма OAMJ (Open 
ac cess me ga jo ur nals).6 По оби му об у хва та ју ве ли ки број ра до ва, ор га ни зо ва них у те мат ске ко-
лек ци је. Пре фикс ме га не ука зу је са мо на обим ност ча со пи са и ве ли ки број ра до ва ко је он 
до но си, већ ука зу је на број не, при мар не и се кун дар не кри те ри ју ме.7

Нај ва жни је за јед нич ке при мар не ка рак те ри сти ке ко је од ли ку ју ОАМJ су: 
•	 пот пу но отво рен при ступ, не ма ју штам па ну вер зи ју,
•	 ве ли ки број ра до ва у јед ном бро ју,
•	 спек тар те ма ко ји по кри ва ви ше на уч них обла сти – мул ти ди сци пли нар ност,
•	  ре цен зи ја је ди но на уч не ис прав но сти, без кри те ри ју ма „ва жно сти“ и „но во сти“  

(од су ство ви со ке се лек тив но сти),
•	  члан ци при хва ће ни за об ја вљи ва ње су аде кват ног, стан дар ди зо ва ног фор ма та, укљу чу ју де-

та ље о ау то ри ма, ко мен та ре на рад, ве зе са дру гим ра до ви ма и из дво је не де ло ве ра да (сли ке, 
ди ја гра ми и та бе ле) ко ји се мо гу пре у зи ма ти у раз ли чи тим фор ма ти ма (PPT, PNG, TIFF...),

•	  тро шко ви об ја вљи ва ња за сно ва ни су на уво ђе њу на кна де ко ји пла ћа ју ау то ри – APC 
(Аrticle pro ces sing cha r ges).8

Се кун да р не ка рак те ри сти ке ко је их од ли ку ју су:
•	  обич но ни жа APC на док на да не го код тра ди ци о нал них ча со пи са,
•	 ви со ко пре сти жни из да вач,
•	 до ступ на алт ме три ја9 члан ка,
•	 кра ће вре ме од при ја ве ра да до ње го вог об ја вљи ва ња,
•	  отво ре на ре цен зи ја (so und nessba sed pe er re vi ew) – по сле об ја вљи ва ња омо гу ће но је  

ши ро кој по пу ла ци ји за ин те ре со ва них кон зу ме на та да да ју свој суд – тран спа рент ни  
ко мен та ри чи та ла ца,

•	 мо гућ ност да се по да ци да ље нео гра ни че но упо тре бља ва ју (re u sa ble da ta).

4  Pe ter Su ber, Open Ac cess (Cam brid ge: MIT Press, 2012), pre u ze to 1. 8. 2020, https://mit press.mit .edu /bo oks/open-ac cess.
5  DO AJ Di rec tory of Open Ac cess Jo ur nals, pre u ze to 10. 8. 2020, https://do aj.or g/.
6  OAMJ Open Ac cess Me ga jo ur nals, pre u ze to 8. 2. 2020, https://me ga jo ur nals.in fo.
7  Björk, “Ha ve the ‘me ga-jo ur nals’ re ac hed the li mits to growth?”. 
8  Аrticle pro ces sing cha r ges (APC), pre u ze to 5. 10. 2020, https://bu si nes sper spec ti ves.or g/pu blis hing-po li ci es2/ar tic le-pro ces sing-char ges.
9  Алт ме три ја пред ста вља апли ка ци је отво ре ног при сту па ко је при ку пља ју по дат ке о ко ли чи ни од гле да них, по де ље них или са чу-

ва них на уч них ра до ва за јед но са по да ци ма о бро ју ко мен та ра, ди ску си ја и ци ти ра њу на уч них ин тер нет из во ра.
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Прак са да се уз рад одво је но де по ну ју гра фич ки по да ци и ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста вља 
ква ли та тив ни по мак ко ји омо гу ћа ва тач ни ју про це ну, пре у зи ма ње на уч них ре зул та та, или њи хо-
во по нов но ко ри шће ње у дру гим ис тра жи ва њи ма.Ча к и об ја вљи ва ње сту ди ја ко је ни су до не ле 
оче ки ва не ре зул та те (тзв. не га тив ни ре зу лат) ште ди вре ме и ре сур се бу ду ћим ис тра жи ва чи ма. 
За хва љу ју ћи све му на ве де ном, као кон цепт бу дућ но сти у ака дем ском из да ва штву, ОАМЈ убр за-
ва ју на уч ни про грес, па се на ме ће пи та ње да ли су већ по ста ли стан дард у ери отво ре не на у ке.

Пр ви ме га ча со пис PLoS ONE10 по кре нут је 2006. го ди не и не сме та но се раз ви ја до да нас. Он 
и са да пред ста вља ре пер за све ка сни је фор ми ра не ме га ча со пи се. Ма да се 2013. у све ту из да-
ва штва на уч них ча со пи са11 сма тра кри зном го ди ном (због на глог па да бро ја об ја вље них чла на-
ка), овај ме га ча со пис је имао ре кор дан број ра до ва (32.992).12 Тај по да так је про из вео мно га 
кон тро верз на пи та ња. Отво ре не су ди ску си је и на пи сан је ве ли ки број струч них ра до ва на те-
му од но са ко мер ци јал них („ре гу лар них“) и ме га ча со пи са, као и из бо ра ау то ра ко јој се стра ни 
при кло ни ти. Је дан од за ни мљи ви јих чла на ка под на зи вом “Me ga-jo ur nals: the fu tu re, a step ping 
sto ne to it or a le ap in to the abyss?“,13 ди рект но от кри ва раз ли ке, по зи тив не и не га тив не ефек те 
ве за не за оба кон цеп та из да ва ња на уч них ча со пи са. По је ди ни ау то ри сма тра ју да су ме га ча со-
пи си ве ли ки ге не ра то ри са др жа ја или да те же да то по ста ну,14 као и да су то ен ти те ти сме ште ни 
не где из ме ђу ча со пи са и веб-ар хи ва. Са дру ге стра не, мно ги ау то ри не же ле да бу ду „та о ци“ 
ре цен зи је у ко мер ци јал ном из да ва штву, од но сно да то ле ри шу ду го тра јан про цес ко ји се не-
рет ко про ду жи до го ди ну да на од по зи тив не или не га тив не од лу ке из да ва ча. Та ко ђе се сма тра 
да је тра ди ци о нал но ре цен зи ра ње у ви со ко се лек тив ним ча со пи си ма ису ви ше „су бјек тив но“ и 
да „објек ти ван“ на чин ре цен зи је ко ју пру жа ју ме га ча со пи си има по зи ти ван ути цај на ши ре ње 
и „де мо кра ти за ци ју“15 но вих ис тра жи ва ња у на у ци уоп ште. С об зи ром да за вр шну реч о ква-
ли те ту ра да да је ши ра ака дем ска за јед ни ца на кон ње го вог об ја вљи ва ња, по ка за те љи, по пут 
ме три ке на ни воу члан ка, слу же као по моћ но сред ство за та кву про це ну. Иа ко је циљ „пу сти ти 
за јед ни цу да од лу чу је“ на из глед јед но став но до сти ћи, по ку ша ји да се тај по сту пак у пот пу но сти 
спро ве де по ка за ли су се про бле ма тич ним.16 Тре ба ло би на по ме ну ти и да је уко ре ње но ми шље-
ње да од су ство стро ге се лек ци је и „бе жа ње“ од ње об ја вљи ва њем у до ме ну „ла га не ре цен зи је“ 
(pe er re vi ewli te),17 до во ди до „ка скад не“18 упо тре бе чла на ка.19 Про тив ни ци ме га ча со пи са сма-
тра ју да ау то ри на ла зе ал тер на ти ву за сво је од би је не ра до ве об ја вљи ва њем у мул ти ди сци пли-
нар ним ОАМЈ. Ми шље ња су да ова ква прак са под се ћа на ону у хи брид ним и пре да тор ским 
ча со пи си ма, на ро чи то уко ли ко се обра ти па жња и на ва ри ра ју ћу APC на док на ду. 

10  PLoS ONE, pre u ze to 7. 8. 2020, https://jo ur nals.plos.org/plo so ne/.
11  Va le rie Spe zi, et al., “Open-ac cess me ga-jo ur nals: The fu tu re of scho larly com mu ni ca tion or aca de mic dum ping gro und?: A re-

vi ew“, Jo u r nal of Do cu men ta tion Vol 73, No. 2 (2017): 263–283, pre u ze to 4. 3. 2020, https://www.eme rald.com /in sight/con tent/
doi /10.1108/JD-06-2016-0082/full/pdf?ti tle=open-ac cess-me ga-jo ur nals-th e-fu tu re-of -scho larly-com mu ni ca tion-or-aca de mic-
dum ping-gro und-a-re vi ew.

12  Open Ac cess Me ga jo ur nals: The fu tu re of aca de mic jo u r nal pu blis hing, pre u ze to 4. 8. 2020. https://me ga jo ur nals.in fo/.
13  Step hen Pin fi eld, “Me ga-jo ur nals: the fu tu re, a step ping sto ne to it or a le ap in to the. abyss?“, The World Uni ver sity Ran kings, 

Oc to ber 13th 2016, pre u ze to 4. 8. 2020, https://www.ti mes hig he re du ca tion.co m/blog/me ga-jo ur nals-fu tu re-step ping-sto ne-it-or 
-le ap-ab yss .

14  Ca tri o na J. МacCallum, “Why ONE is mo re than 5”, PLoS Bi o logy Vol. 9 No. 12 (2011): 1–4.4, pre u ze to 28. 3. 2020, https://jo ur nals.
plos.org/plos bi o logy/ar tic le?id =10.1371/jo u r nal.pbio.1001235.

15  Kent An der son, “PLoS’ squ an de red op por tu nity – the ir pro blems with the path of le ast re si stan ce”, The Scho larly Kitchen 
(2010), pre u ze to 23. 2. 2020, https://scho larlykitchen.sspnet.org/2010/04/27/plos-squ an de red-op por tu nity-th e-pro blem-with- 
pur su ing-the -path-of-le ast-re si stan ce/.

16  Va le rie Spe zi, et al., “Let the com mu nity de ci de? The vi sion and re a lity of so und ness-on ly pe er re vi ew in open-ac cess me ga-jo-
ur nals”, Jo u r nal of Do cu men ta tion Vol. 74, No. 1 (2018): 137–161, pre u ze to 5. 3. 2020, https://www.eme rald.com /in sight/con tent/
doi /10.1108/JD-06-2017-0092/full/pdf?ti tle=le t-th e-com mu nity-de ci de-th e-vi sion-an d-re a lity-of -so und ness-on ly-pe er-re vi ew-
in -open-ac cess-me ga-jo ur nals.

17  Pin fi eld, “Me ga-jo ur nals: the fu tu re, a step ping sto ne to it or a le ap in to the abyss?“.
18  „Ка скад на“ упо тре ба чла на ка је под сти ца ње ау то ра да пре да ју ру ко пи се ко ји су од би је ни у ме га ча со пис ко ји је об ја вио исти из да вач.
19  Da vid J. So lo mon, “A sur vey of aut hors pu blis hing in fo ur me ga jo ur nals”, Pe e rJ, Vol. 2, e365 (2014): 1–15, pre u ze to 4. 3. 2020, 

https://doi.org/10.7717/pe e rj.365.
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Ви си на тро шко ва об ја вљи ва ња ра до ва, ау то ри ма је че сто при мар ни фак тор ко ји ути че 
на из бор ча со пи са ко ме ну де чла нак. Ко мер ци јал ни ча со пи си за др жа ва ју сво је ви со ке це не 
прав да ју ћи се сто па ма од би ја ња и уред нич ким стан дар ди ма. Ме ђу тим, за ака дем ску јав ност 
су ве о ма ди ску та бил ни ни вои тро шко ва и ва ри ја бле ко је на њих ути чу, јер су не до вољ но тран-
спа рент но до ку мен то ва ни. Сем то га, фи нан сиј ске оба ве зе ва ри ра ју у раз ли чи тим ди сци пли на-
ма (сред ства за фи нан си ра ње ис тра жи ва ња у обла сти ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка су 
мно го ма ња у по ре ђе њу са сред стви ма ко ја се до де љу ју ди сци пли на ма ко је по кри ва ју тех ни ка, 
би о ме ди цин ске и при род не на у ке) и у раз ли чи тим зе мља ма, сход но њи хо вим фи нан сиј ским 
спо соб но сти ма. Ре зул тат је све ве ћи по раст бро ја ау то ра из Ки не, др жа ве бр зог еко ном ског 
раз во ја. Уку пан про це нат свих ау тор ских иден ти фи ка то ра из Ки не у ци тат ној ба зи Sco pus био 
је 16% у 2013, а 20% у 2017. го ди ни, док је удео ки не ских ау то ра у во де ћим ме га ча со пи си ма 
око 25%.20

Ви со ка це на APC на док на де (од про сеч них 1.500 $ до 5.200 $ за Na tu re Com mu ni ca ti ons21 
ча со пи са из у зет но ре стрик тив не ре цен зи је) да ла је по во да да се ме га ча со пи си по сма тра ју као 
на чин оства ри ва ња бр зе и ве ли ке за ра де у по љу ака дем ског из да ва штва.22 Из да ва чи по том уво-
де и не ке флек си бил ни је мо де ле на пла те ау тор ске на док на де, пр во бес плат но обjављивање, 
или си стем “Pay what you can“, уз де фи ни са ни пре по ру че ни из нос ко ји би ау то ри тре ба ло да 
упла те. Ме ди цин ски ча со пис Cu re us23 са др жи сво је вр сни кал ку ла тор оче ки ва них тро шко ва, у 
за ви сно сти од др жа ве ау то ра, ти па ра да, ње го ве ду жи не и слич но.

20  Bo-Chri ster Björk, “Evo lu tion of the scho larly me ga-jo ur nal, 2006–2017”, Pe erJ 6, e4357 (2018), pre u ze to 7. 8. 2020, https://doi.
org/10.7717/pe erj.4357.

21  Na tu re Com mu ni ca ti ons, pre u ze to 8. 6. 2020, https://www.na tu re.co m/ncomms/abo ut/ar tic le-pro ces sing-cha r ges.
22  Björk, “Ha ve the ‘me ga-jo ur nals’ re ac hed the li mits to growth?”.
23  Cu re us Jo u r nal of Me di cal Sci en ce, pre u ze to 5. 3. 2020, https://www.cu re us.co m/.

Слика 1. Калкулатор часописа Cureus, показатељ очекиваних трошкова публиковања

Преузето са https://www.cureus.com/about_publishing
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Ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто ји по ве за ност из ме ђу ви си не APC на док на де и ква ли те та ко-
ји се ме ри сто пом ци та та и фак то ром ути ца ја ча со пи са, као ње го вом по сле ди цом.24 Ко мер ци-
јал ни из да ва чи ин си сти ра ју на овој по ве за но сти, ве ру ју ћи да је об ја вљи ва ње у мeгачасописима 
„ка ри јер но са мо у би ство“,25 по себ но за по чет ни ке –и стра жи ва че. Из да ва чи ме га ча со пи са, као 
пот пи сни ци Де кла ра ци је о про це ни ис тра жи вач ког ра да из Сан Фран ци ска (DO RA),26 гле да ју 
на фак тор ути ца ја ча со пи са као на зло у по тре бље ну ме три ку, где се фа во ри зу је сам на уч ни 
ча со пис, а не ква ли тет по је ди нач ног ра да.

Ме три ка27 ко ју по др жа ва ју ОАМЈ ни је још увек оп ште при хва ће на, иа ко укљу че на ме три ка 
на ни воу члан ка, по сле ње го вог об ја вљи ва ња, де фи ни ше ва лид ност и ути цај ност ра да. Алт ме-
три ја, као не тра ди ци о нал ни вид про це не и оце не на уч ног по стиг ну ћа, оправ да ва сво је по сто-
ја ње као дру штве на мре жна ме три ка (so cial web me trics). Су штин ски је до пу на стро гог би бли о-
ме триј ског при сту па, јер се сти че ши ра сли ка ди се ми на ци је на уч ног ра да и ко ри сте пред но сти 
отво ре ног при сту па. Тран спа рент ност у са мом про це су пу бли ко ва ња ра да, об ја вљи ва ње из ве-
шта ја ре цен зе на та, прет ход не вер зи је члан ка, број пре гле да, он лајн ала ти за ор га ни за ци ју би-
бли о граф ских ре фе рен ци, укљу че но ко мен та ри са ње на дру штве ним мре жа ма и бло го ви ма су 
еле мен ти ко ји се узи ма ју у об зир. Ме три ка на ни воу члан ка не иг но ри ше ци тат не ана ли зе, ко је 
су и да ље ак ту ел ни по ка за те љи ути ца ја, али пру жа ин фор ма ци је ко ли ко пу та је рад по гле дан и 
учи тан на ин тер нет стра ни ци из да ва ча, или у ди ги тал ним ре по зи то ри ју ми ма, ци тат ним ме на-
џе ри ма (Men de ley, Zo te ro, Ci te U Li ke) и слич но. Има ју ћи ово на уму, ве ли ки број ау то ра би ра 
ме га ча со пи се као ко нач ну де сти на ци ју за об ја вљи ва ње сво јих ис тра жи ва ња, јер је ин тен ци ја 
да фо кус бу де на члан ку, а не на ча со пи су у ко ме је об ја вљен. 

Пре глед нај у ти цај них ме га ча со пи са

Пр ви, нај о бим ни ји и нај зна чај ни ји ча со пис овог ти па је PLOS ONE,28 не про фит ног из да ва ча 
Pu blic Li brary of Sci en ce, ко ји је по чео да из ла зи 2006. го ди не. Са сло га ном Open for Di sco very, има 
ми си ју да убр за про грес на у ке уво де ћи тран фор ма ци ју у ис тра жи вач ку ко му ни ка ци ју, ка ко би се 
што бр же де ли ли ре зу ла ти ра да и би ли до ступ ни дру штву у це ли ни. Ча со пис об ја вљу је при мар на 
ис тра жи ва ња из при род них на у ка и ме ди ци не, а сви члан ци су у пот пу но сти до ступ ни и мо гу се 
пре у зи ма ти у раз ли чи тим фор ма ти ма (HTML, PDF, XML). Од 2010. го ди не, укљу чен је у Jo ur nal 
Ci ta tion Re ports29 и до би ја фак тор ути ца ја (IF 4,351) за 2009. го ди ну,30 у обла сти биoлогије (де се та 
по зи ци ја од 76 ча со пи са). Сре ди ном 2020. го ди не, у окви ру PLOS ONE до ступ но је 237.431 ра до-
ва,31 по де ље них у шест ко лек ци ја ко је об у хва та ју раз ли чи те обла сти (би о ло ги ја, ме ди ци на, ге не-
ти ка и др.), што пред ста вља тре ћи ну од укуп ног бро ја ра до ва у свим ОАМЈ ча со пи си ма. 

У та бе ли 1. дат је пре глед фак то ра ути ца ја ча со пи са PLOS ONE – са страницe KoB SON-a,32 где 
је при ме тан пад вред но сти фак то ра ути ца ја по след њих го ди на, што је де ли мич но и по сле ди ца 
све ве ћег бро ја ча со пи са у окви ру јед не ди сци пли не.

24  Bo-Chri ster Björk and Da vid So lo mon, “Ar tic le pro ces sing cha r ges in OA jo ur nals: re la ti on ship bet we en pri ce and qu a lity”, Sci
en to me trics, Vol. 103, No. 2, (2015): 373–385, pre u ze to 5. 3. 2020, https://link.sprin ger.com/ar tic le/10.1007/s11192-015-1556-z.

25  An drew Tre den nick, “Why I pu blis hed in PLoS ONE. And why I pro bably won’t again for aw hi le”, Early Ca re er Eco lo gists (2013), 
pre u ze to 20. 6. 2020, https://earlyca re e re co lo gists.wor dpress.com /2013/03/21/why-i-pu blis hed-in -plos-one-and-why-i-pro bably- 
wont-again-for-aw hi le/.

26  DO RA San Fran ci sco Dec la ra tion on Re se arch As ses sment, pre u ze to 20. 6. 2020, https://sfdo ra.org/read/rs/.
27  Ме три ка – мо де ли ко ји се ко ри сте за ра чу на ње ути цај но сти (им пак та) раз ли чи тих на уч них ен ти те та: ча со пи са, ау то ра чла на ка, 

афи ли ја ци ја и фи на си је ра. – SCIn deks: Srp ski ci tat ni in deks, pre u ze to 14. 9. 2020, https://scin deks.ceon.rs/sta tic/abo ut.aspx.
28  PLOS ONE – ра ни је PLoS ONE, ISSN1932-6203.
29  Jo u r nal Ci ta tion Re ports (JCR), pre u ze to 7. 8. 2020, https://cla ri va te.com /we bofsci en ce gro up/so lu ti ons/jo u r nal-ci ta tion-re ports/.
30  Sci en ce Jo u r nal Im pact fac tor, pre u ze to 7. 8. 2020, https://www.sci jo ur nal.org /im pact-fac tor-of-plos-one.shtml.
31  PLOS ONE.
32  KoB SON, pre u ze to 22. 6. 2020, https://kob son.nb.rs/ser vi si/pre tra zi va nje_ca so pi sa.84.html 
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Веб-стра ни ца сва ког об ја вље ног ра да са др жи це ли не (увод, ре зул та те, ди ску си ју, до дат не 
ин фор ма ци је, спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре), по да ци се мо гу пре у зи ма ти пар ци јал но, у раз-
ли чи тим фор ма ти ма.

Основ на ме три ка ко ја при ка зу је ко ли ко је пу та рад: сни мљен, ци ти ран, пре гле дан или по-
де љен при ка за на је у гор њем де сном углу екра на. По себ не це ли не, осим ра да, су и де та љи о 
ау то ри ма, струк ту ра ме три ке, евен ту ал ни ко мен та ри и ме диј ска по кри ве ност. Ме три ка ра-
да при ка за на на сли ци 3 (об ја вље ног мар та 2019) да је гра фи кон пре гле да за по след њих го-
ди ну да на (одво је но по ти пу пре у зе тог до ку мен та), као и број ци та та. По да ци се ажу ри ра ју 
сва ко днев но.

година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Импакт фактор 4,441 4,092 3,730 3,534 3,234 3,057 2,806 2,766 2,776 2,740

биологија 12/86 12/85

Мул ти дис ци пли-
нар не нау ке

7/56 8/55 9/57 11/62 15/63 15/64 24/69 27/71

Табела 1. Преглед фактора утицаја часописа PLOS ONE

Слика 2: Изглед чланка на страници PLOS ONE

Preuzeto sa https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000171
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Sci en ti fic Re ports33 по кре нут 2011. го ди не, пред ста вља нај ве ћи ме га ча со пис из да ва ча Sprin-
ger, ко ји об у хва та сва по ља на у ке и тех но ло ги је, са око 117.000 об ја вље них ра до ва и фак то-
ром ути ца ја (IF 3,998 за 2019). Овај ме га ча со пис, као сви оста ли из Na tu re гру пе, пот пи сник 
је Де кла ра ци је о про це ни ис тра жи вач ког ра да DO RA, па у фо кус ста вља рад, а не ча со пис у 
ко ме је об ја вљен. У окви ру сва ког члан ка, на па не лу за на ви га ци ју са де сне стра не из дво је ни 
су де ло ви ра да (увод, ре зул та ти, ди ску си ја, ме то до ло ги ја, ре фе рен це), као до дат не ин фор ма-
ци је, пра ва и оба ве зе, ко мен та ри и др. У де та љи ма о члан ку, из ме ђу оста лог, су по да ци ка да 
је при мљен, одо брен за об ја вљи ва ње и об ја вљен, мо же се пре у зе ти ци тат, DOI број или линк 
пре ко ко га је омо гу ће но де ље ње.

33  Sci en ti fic Re ports (ISSN 2045-2322), pre u ze to 22. 6. 2020, https://www.na tu re.co m/srep/.

Слика 3: Метрика чланка

Preuzeto sa https://journals.plos.org/plosbiology/article/metrics?id=10.1371/journal.pbio.3000171

година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Импакт фактор 0 2,927 5,078 5,578 5,228 4,259 4,122 4.011 3,998

Мултидисци-
плинарне науке

56/56 8/56 5/55 5/57 7/62 10/63 12/64 15/69 17/71

Табела 2. Преглед фактора утицаја часописа Scientific Reports
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Royal So ci ety Open Sci en ce34 ме га ча со пис исто и ме ног из да ва ча, до но си ре зул та те ори ги нал-
них ис тра жи ва ња у при род ним на у ка ма, ин же њер ству и ма те ма ти ци, по кре нут 2014. го ди не. 
Са др жи око 3.600 ра до ва, а већ за 2016. го ди ну до би ја вред ност IF 2,243.

Бри тан ско ле кар ско удру же ње 2011. го ди не по кре ну ло је из да ва ње свог ме га ча со пи са под 
на зи вом BMJ Open.35 Са др жи ви ше од 17.500 чла на ка из обла сти кли нич ке ме ди ци не, јав ног 
здра вља и епи де ми о ло ги је и об ја вљу је све вр сте би о ме ди цин ских ис тра жи вач ких сту ди ја. 
Фак тор ути ца ја за 2019. је 2,496.

34  Royal So ci ety Open Sci en ce (ISSN 2054-5703), pre u ze to 7. 8. 2020, https://royal so ci etypu blis hing.or g/rsos/.
35  BMJ Open (ISSN: 2044-6055), pre u ze to 7. 3. 2020, https://bmjo pen.bmj.com/.

Слика 4: Изглед чланка на страници Scientific Reports часописа

Preuzeto sa https://www.nature.com/articles/s41598-019-56695-2#Sec13

Година 2016 2017 2018 2019

Импакт фактор 2,243 2,504 2,515 2,674

Мултидисци-
плинарне науке

17/63 17/64 26/69 28/71

Табела 3. Преглед фактора утицаја часописа Royal Society Open Science
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Пре сти жна Sprin ger Na tu re гру па од 2010. го ди не фор ми ра ча со пис Na tu re Com mu ni ca ti
ons36 из у зет но ре стрик тив не по ли ти ке, са ве о ма ви со ком це ном АРС на док на де у из но су од 
5.200 $. Она се оправ да ва гло бал ном до ступ но шћу свих са др жа ја од ја ну а ра 2016. го ди не. Ча-
со пис об ја вљу је нај зна чај ни ја ис тра жи ва ња из свих обла сти при род них на у ка (са око 32.800 
об ја вље них ра до ва). Од ли ку је га бр за ди се ми на ци ја са др жа ја и ши рок сте пен до ступ но сти, 
што се ре флек ту је и ви со ким им пакт фак то ром ко ји об у хва та ју мул ти ди сци пли нар не на у ке.

Упо ред ни при каз бро ја об ја вље них ра до ва по го ди на ма за на ве де них пет ча со пи са да је 
слич ну рас по де лу. За два нај о бим ни ја ме га ча со пи са по сто ји го то во екс по нен ци јал ни раст об-
ја вље них ра до ва у пр вим го ди на ма ра да, уз еви дент ну стаг на ци ју до ко је је до шло услед ве ћег 
бро ја но во на ста лих на уч них ча со пи са у ре жи му отво ре ног при сту па.

Нај ве ћа ин дек сна ба за Sco pus, са пре ко 75.000.000 за пи са37 фор ми ра и одр жа ва сво је по-
ка за те ље ути цај но сти на уч них ча со пи са. На осно ву по да та ка из Sco pus ба зе, ра чу на ју се би-
бли о ме три ски по ка за те љи, да ти на стра ни ци SCI ma go Jo u r nal & Co un try Rank.38 SJR – SCI ma go 
Jo u r nal Rank,39 пан дан им пакт фак то ру, при ка зан је у та бе ли 6. Пре ма вред но сти SJR по ка за-
те ља, сви ча со пи си ко ји се ре фе ри шу по де ље ни су у 4 ка те го ри је, од Q1 (нај пре сти жни ји) до 
Q4. Из дво је ни ме га ча со пи си при па да ју ка те го ри ји Q1. Хир шов фак тор (h–индекс) при ка зан 
ис под на зи ва ча со пи са, ра чу нат је за чи тав пе ри од ње го вог об ја вљи ва ња.

36  Na tu re Com mu ni ca ti ons (ISSN 2041-1723), pre u ze to 7. 8. 2020, https://www.na tu re.co m/ncomms/.
37  Sco pus, pre u ze to 7. 8. 2020, https://www.el se vi er.co m/so lu ti ons/sco pus?dgcid=RN_AGCM_So u r ced_300005030.
38  SCI ma go Jo u r nal & Co un try Rank, pre u ze to 7. 8. 2020, http://www.sci ma go jr.com /.
39  SJR – SCI ma go Jo u r nal Rank, pre u ze to 7. 8. 2020, https://www.sci ma go jr.com /jo ur nal rank.ph p 

година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Импакт 
фактор 

1,583 2,063 2,271 2,562 2,396 2,413 2,376 2,496

Мултидисци-
плинарне 
науке

61/155 41/156 40/154 32/155 38/155 43/155 50/160 52/165

година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Импакт 
фактор 

0 7,396 10,015 10,742 11,470 11,329 12,124 12,353 11,878 12,121

Мултидисци-
плинарне 
науке

28/59 4/56 3/56 3/55 3/57 3/62 3/63 3/64 5/69 6/71

Табела 4. Преглед фактора утицаја часописа BMJ Open

Табела 5. Преглед фактора утицаја часописа Nature Communications
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Дру ги па ра ме тар, ко ји се мо же ту ма чи ти као про се чан број ци та та по об ја вље ном ра ду је 
Ci te sco re. Ра чу на се сва ке го ди не, на осно ву по да та ка из прет ход не че ти ри го ди не об ја вљи ва-
ња.40 Тен ден ци ја стаг на ци је је еви дент на код два нај пре сти жни ја ме га ча со по са, PLOS ONE и 
Na tu re Com mu ni ca ti ons, ма да брз успех и ути цај ност ча со пи са пре сти жне Na tu re гру пе по ста вља 
ви со ке ци ље ве, што се мо же ту ма чи ти као под сти цај ко ји оста ли из да ва чи на сто је да до стиг ну.

У Ре пу бли ци Ср би ји за са да не по сто ји на уч ни ча со пис ко ји има све од ли ке ме га ча со пи са. Ве-
ћи на њих је у ре жи му пла ти на стог отво ре ног при сту па, јер се не на пла ћу је на док на да од ау то ра, 
а трошк овe њи хо вог об ја вљи ва ња сно се уни вер зи те ти, фа кул те ти, ин сти ту ти и дру ге ин сти ту ци је 
и удру же ња ко је их об ја вљу ју. Ве ли ки број при мље них ра до ва у бу ду ћем срп ском ме га ча со пи су, 
пр во бит но би из и ски вао про ме не у бро ју ан га жо ва них ре цен зе на та у уред ни штви ма. Про ме на би 
би ла очи глед на и у сва ко днев ном ра ду на одр жа ва њу ме та по да та ка са ме софт вер ске плат фор ме 

40  Sco pus Ci te sco re, pre u ze to 7. 8. 2020, https://ser vi ce.el se vi er.co m/ap p/an swers/de tail/a_id /14880/sup port hub/sco pus/.

Табела 6. Упоредне вредности SJR фактора

Ди ја грам 1. 

SJR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PLOS ONE                   
H=300 1,379 2,51 2,61 2,705 2,425 1,982 1,772 1,559 1,427 1,236 1,164 1,1 1,023

Scien. 
reports     
H=179

     1,531 1,998 2,163 2,034 1,692 1,533 1,414 1,341

Royal 
Society OS  

H=37
        0,646 1,003 1,237 1,131 0,966

BMJ open    
H=84      0,495 1,137 1,404 1,528 1,472 1,372 1,321 1,247

Nature 
Comm.  
H=298

    3,137 5,866 6,206 6,41 6,287 6,414 6,582 5,992 5,569
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на ко јој по чи ва је дан ме га ча со пис, уз одр жа ва ње број них ве за до дру гих ре ле вант них ба за. Ова-
кви по сло ви пред ста вља ју рад у ве ли ким ти мо ви ма, па је питањe ко ли ко би вре ме на, уса гла ше но-
сти рад њи и нов ца би ло по треб но срп ским ча со пи си ма да усво је овај мо дел.

Од по ја ве кон цеп та ме га ча со пи са 2006. го ди не, за јед нич ки ефе кат је ско ро екс по нен ци јал-
ни раст бро ја об ја вље них ра до ва. Сту ди ја ко ја је укљу чи ла ци тат ну ана ли зу, ста ти сти ку ча со-
пи са и ка рак те ри сти ке ау то ра (зе мља афи ли ја ци је) за 5 ме га ча со пи са из обла сти ме ди ци не,41 
на во ди на за кљу чак да је бр зи раст бро ја ра до ва до нео пад сто пе ци ти ра ња и фак то ра ути ца ја. 
Уве ћа не APC на док на де ре зул ти ра ле су по ве ћа ним бро јем ау то ра из зе ма ља са до ми нант ним 
еко ном ским раз во јем, као што су Ки на, Тај ван и др. Ни је из ве сно да ли ме га ча со пи си, по го-
то во у ме ди ци ни, где до ми ни ра ова кав вид об ја вљи ва ња, за и ста до при но се бр жој при ме ни 
но вих ис тра жи ва ња и ствар ном раз во ју на у ке, осим што убр за ва ју на уч ну ко му ни ка ци ју. У 
члан ку под пре ве де ним на зи вом „Ме га ча оп со пи си у отво ре ном при сту пу: бу дућ ност ака дем-
ске ко му ни ка ци је или ака дем ско сме тли ште?“,42 гру па ау то ра да је пр ви све о бу хват ни пре глед 
по сто је ће ли те ра ту ре ко ја се ба ви те ма ти ком ме га ча со пи са, од њи хо вих ка рак те ри сти ка до 
еко ном ске одр жи во сти. У ана ли зу су укљу че ни и не фор мал ни из во ри ин фор ма ци ја, по пут те-
мат ских бло го ва (The Scho larly Kitchen43), ди ску си о них ли ста или дру штве них мре жа, а као 
за кљу чак се на ме ћу по ла ри зо ва ни ста во ви – ме га ча со пи си су до не ли но ву па ра диг му на уч не 
ко мун ка ци је, али и уна за ди ли из да вач ке стан дар де.

За кључ на раз ма тра ња

Све ве ћа про дук ци ја на уч них ис тра жи ва ња и по ве ћа на тра жња за об ја вљи ва њем у ко мер-
ци јал ним на уч ним ча со пи си ма са ви со ким им пакт фак то ром, до ве ле су до то га да ве ли ки 
број ау то ра че ка по зи ти ван ис ход ре цен зи ја ко је зах те ва ју из да вач ки од бо ри. Ни је нео бич-
но да по врат не ин фор ма ци је стиг ну до ау то ра и по сле ви ше ме се ци. Де ли мич но је то био 
ини ци јал ни раз лог за ау то ре да об ја ве рад у ме га ча со пи су, као бр жем ре ше њу об ја вљи ва ња 

41  Si mon Wa ke ling et al., “Tran si ti o ning from a Con ven ti o nal to a ‘Me ga’ Jo u r nal: A Bi bli o me tric Ca se Study of the Jo ur nal Me di ci-
ne“. Pu bli ca ti ons Vol. 5, is 2, (2017): 7, pre u ze to 9.8.2020, https://www.mdpi.com/2304-6775/5/2/7/htm.

42  Spe zi, et al., „Open-ac cess me ga-jo ur nals...“.
43  The Scho larly Kitchen, pre u ze to 7. 3. 2020, https://scho larlykitchen.sspnet.org/.

Ди ја грам 2 
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на уч но и стра жи вач ког ра да. Од по чет них не га тив них кри ти ка овог кон цеп та и број них по ле-
ми ка, по след ња де це ни ја до но си све еле мен те на осно ву ко јих се мо же да ти њи хо ва про це на. 
Да ља ис тра жи ва ња и пра ће ње ефе ка та ме га ча со пи са до при не ће пра вил ном ра су ђи ва њу о 
њи хо вом ре ал ном учин ку у на уч ној ко му ни ка ци ји. Пи та ње је и да ли ће ве ћи на на уч ног из-
да ва штва пре ћи на мо дел ОАМЈ и ка кве ће то ефек те има ти у дру гим на уч ним обла сти ма, 
по пут ху ма ни сти ке. Од су штин ске ва жно сти је струч на и тран спа рент на ре цен зи ја, ко ја ће се 
до след но при ме њи ва ти у уре ђи вач кој по ли ти ци. Са ми из да ва чи мо гу по сма тра ти де лат ност 
као мо гућ ност оства ри ва ња до бр ог при хо да, пре не го као ин стру мент про ме не ко му ни ка ци је 
у на у ци. Са дру ге стра не, би тан је и став ау то ра пре ма овом мо де лу из да ва штва. На ње му је да 
ис тра жи ре пу та ци ју ме га ча со пи са ко ме ће по сла ти рад, од но сно да бу де упо знат са евен ту ал-
ним про бле ми ма с ко ји ма се су о ча вао у про те клим го ди на ма (нпр. намештени по да ци ко ји ма 
се по ди же ранг ча со пи са или ни во по ву че них ра до ва). Као већ ета бли ра ни део на уч ног из да-
ва штва, ме га ча со пи си оста ју у ко ха би та ци ји са „кла сич ним“ ча со пи си ма, да ју ћи мо гућ ност 
ши ро ког из бо ра ау то ри ма и чи та о ци ма у на сту па ју ћој ери отво ре не на у ке.
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Megajournal - a New Standard of Scientific Journals in Science 2.0?

Summary
Since the megajournal concept was established as a model of a sustainable scientific open access only journal, the 
scientific public has been polarized. On the one hand, these journals are seen as the future of academic publishing, 
enabling faster availability of research results, and thus easier communication between researchers, while on the 
other hand, for a number of authors, this new and non-traditional way of publishing scientific achievements is 
debatable. In addition to obvious criticism and public controversy, megajournals have been described as a dumping 
ground for works of untested quality, with good earnings for their publishers, which automatically characterizes them 
as predatory. Besides the basic characteristics, the paper gives an overview of five influential megajournals, including 
their bibliometric indicators. The increase in the number of published papers and impact factors in the initial years 
of publication, indicates that megajournals have been recognized and accepted as a business model. In the last few 
years, during the analysis of various metrics of published megajournals, a certain stagnation has been noticed, which 
indicates the hyperproduction of new works in an increasing number of titles.
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Последњих година, при анализи различитих метрика објављених мегачасописа, уочена је 
извесна стагнација, што указује на хиперпродукцију нових радова у све већем броју 
наслова. 
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