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Сажетак 
Друштвене мреже савременог доба саставни су део свакодневног живота и рада људи, један од основних начина 
комуникације. Жеља за брзом разменом информација о научним достигнућима те потреба да за њиховом већом 
видљивости довела је до појаве друштвених академских мрежа. Како у свакодневном, тако и у сфери научног живота, 
комуникација на друштевним мрежама има своје позитивне и негативне аспекте. Губи се потреба за интеракцијом „лице 
у лице”, али се остварује повезивање и сарадња истраживача, без обзира на место и време на коме се налазе, као и 
транспарентност и доступност научних резултата.  

Ове могућности су основне карактеристике и покрета Отворена наука. Наука савременог доба зависи од видљивости, 
доступности и могућности ширења резултата научних истраживања.

У овом раду начињен је покушај да се прикажe и анализира један број академских друштвених мрежа које су 
истраживачима на располагању, као и какав је њихов утицај на видљивост научних резултата у академској заједници.

Кључне речи: академске друштвене мреже, отворена наука, резултати научних истраживања, истраживачи, утицајност, 
видљивост

Увод 

У екс пан зи ји на уч не про дук ци је ва жи пра ви ло “pu blish or pe rish” – об ја ви или про пад ни. 
При ти сак на ис тра жи ва че да об ја ве што ве ћи број ра до ва је до вео до по ра ста бро ја об ја вље-
них пу бли ка ци ја и то та квог да се сва ких 15 го ди на њи хов број дво стру ко по ве ћа ва.1

Ме ђу тим, пре ма не ким ис тра жи ва њи ма, је дан на уч ни рад про чи та тек 6 љу ди.2 Ви дљи вост 
и ути цај ност ис тра жи ва ча за ви си од ви ше фак то ра, пре све га од ути цај но сти пу бли ка ци је у 
ко јој је рад об ја вљен, као и од ње не до ступ но сти ши рој на уч ној за јед ни ци. Мо же се ре ћи да 
ци ти ра ност не ког на уч ног ра да ви ше за ви си од ње го ве ви дљи во сти не го од ње го вог ква ли те та. 
Оту да су ис тра жи ва чи на не ки на чин при мо ра ни да об ја вљу ју у ре ла тив но ма лом бро ју ча со-
пи са у не кој на уч ној обла сти ко ји ће им до не ти бо љу ви дљи вост ре зул та та ра да. Ауторка овог 
рада је ми шље ња да су ис тра жи ва чи при мо ра ни да ра де на „лич ном мар ке тин гу”, од но сно на 
са мо про мо ци ји те да „при сут ност” мо же од но си ти пре ва гу над ква ли те том. 

Да нас ин тер нет, од но сно ака дем ске дру штве не мре же (у да љем тек сту: АДМ), омо гу ћа ва ју 
по ве зи ва ње ис тра жи ва ча, при ку пља ње, раз ме њи ва ње и де ље ње на уч них ин фор ма ци ја, као и 
ин тен зи ви ра ње ко му ни ка ци је ме ђу на уч ни ци ма. Са мим тим до во де до то га да њи хов на уч-
ни рад бу де до сту пан и ви дљив ве ћем кру гу за ин те ре со ва них ли ца. Раз ли чи та ис тра жи ва ња 

1  Да мјан Кр ста јић, „Хи пер про дук ци јом ра до ва до за си ће ња у на у ци”, Re se arch Cen tre for Che min for ma tics, пре у зе то 22. 11. 
2018, http://www.rcc.org.rs/Ob ja vljuj.pd f.

2  MCOn li ne Re dak ci ja, „In ter net plat for me za na uč ni ke i is tra ži va če”, Me dia Cen tar On li ne, 27. 3. 2017, pre u ze to 22. 11. 2018, 
https://www.me dia.ba /bs /ma ga zin-mre ze-i-web/in ter net-plat for me-za-na uc ni ke-i-is tra zi va ce.
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по ка зу ју да је овај на чин при сту па ин фор ма ци ја ма од су штин ског зна ча ја ка ко за на уч на ис-
тра жи ва ња, та ко и за раз вој на уч не ка ри је ре ис тра жи ва ча.

При сут ност ис тра жи ва ча на АДМ, по ред то га што пру жа мо гућ ност бр зе и јед но став не на-
уч не ко му ни ка ци је, уве ли ко ути че и на ве ћу ви дљи вост и ути цај ност ње го ве на уч не про дук ци је.

Има ју ћи у ви ду све прет ход но ре че но, рад има за циљ да ука же на мо гућ но сти по ве ћа ња 
ви дљи во сти на уч но и стра жи вач ког ра да ко ри шће њем АДМ. Ово је ура ђе но кроз три сег мен та: 
до во ђе ње у ве зу са вре ме них трен до ва у на у ци у ви ду Отво ре не на у ке и АДМ, при каз иза бра-
них АДМ, њи хо вих пред но сти и не до ста та ка, као и њи хов ути цај на на уч ну про дук ци ју и ка ри-
је ру ис тра жи ва ча.

Отво ре на на у ка и отво ре ни при ступ 

Отво ре на на у ка (eng. Open Sci en ce) под ра зу ме ва сло бо дан при ступ на уч ном зна њу, по да ци-
ма и ре зул та ти ма на уч них ис тра жи ва ња до ко јих су ис тра жи ва чи до шли у свом ра ду. На тај на-
чин се на уч ни про цес чи ни тран спа рент ним и пру жа мо гућ но сти да на у ка по ста не до ступ ни ја, 
ан га жо ва ни ја и ра зу мљи ви ја сви ма.3 Овај при ступ је уве ли ко раз ви јен у Евро пи, а сва ког да на 
је све при сут ни ји и у Ре пу бли ци Ср би ји. У при лог то ме го во ри и Плат фор ма о отво ре ној на у ци 
ко ју је до не ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС у ју ну 2018. го ди не,4 
ко ја се за сни ва на прин ци пи ма отво ре не на у ке, а ре а ли зу је се кроз отво рен при ступ на уч ним 
пу бли ка ци ја ма и при мар ним по да ци ма.

Отво ре на на у ка (Open Sci en ce) је усло вље на отво ре ним при сту пом (Оpen Ac cess). Он ко ри-
сни ци ма омо гу ћа ва сло бо дан и бес пла тан при ступ на уч ним пу бли ка ци ја ма на ин тер не ту (у 
пу ном тек сту), уз нео гра ни че ну мо гућ ност ди стри бу ци је и ко ри шће ња (чи та ње, пре у зи ма ње, 
чу ва ње, штам па ње), са оба ве зом на во ђе ња тач ног из во ра ин фор ма ци ја. Та ко ђе под ра зу ме ва 
и по ста вља ње на уч них пу бли ка ци ја у ди ги тал не ре по зи то ри ју ме5 (ин сти ту ци о нал не или те мат-
ске), од но сно елек трон ске ча со пи се са отво ре ним при сту пом.

У за ви сно сти од ко ри снич ких пра ва, по сто ји не ко ли ко мо де ла отво ре ног при сту па. Мо де ли 
о ко ји ма се нај че шће го во ри су зе ле ни (Green Road) и злат ни (Gol den Road). Зе ле ни отво ре ни 
при ступ под ра зу ме ва по ста вља ње на уч ног де ла у ди ги тал ни ре по зи то ри јум са сло бод ним при-
сту пом уз до зво лу из да ва ча (на ко јег је ау тор пре нео ау тор ска пра ва), док злат ни под ра зу ме ва 
об ја вљи ва ње на уч ног де ла у ча со пи си ма или књи га ма ко ји су бес плат но до ступ ни пре ко ин-
тер не та, а тро шко ве при пре ме за об ја вљи ва ње сно се ау то ри или уста но ве.

Ди ги тал ни из во ри отво ре ног при сту па: 

•	  RO AR6 (Re gi stry of Open Ac cess Re po si to ri es) об у хва та ар хи ве отво ре ног при сту па ко је 
је мо гу ће пре тра жи ва ти по ге о граф ској ре ги ји или ти пу са др жа ја (те зе, ча со пи си, ба зе 
по да та ка);

•	  Open DO AR7 је ди рек то ри јум ко ји оку пља пре ко 2900 ака дем ских ре по зи то ри ју ма у 
Open Аc cess ре жи му, из це лог све та;

3  Сне жа на Сме де ре вац и др., Отво ре на на у ка: прак са и пер спек ти ве (Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 2020), 8.
4  Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Плат фор ма за отво ре ну на у ку, пре у зе то 19. 11. 2018, 

http://www.mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2018/07/Plat for ma-za-otvo re nu-na u ku.pd f .
5  Ди ги тал ни ре по зи то ри ју ми су ор га ни зо ва не зби р ке раз ли чи тих до ку ме на та (књи га, чла на ка у ча со пи си ма, сли ка и др.) у ди ги-

тал ном об ли ку. До ку мен ти су или ори ги нал но на ста ли у ди ги тал ном об ли ку (born di gi tal) или су на кнад но ди ги та ли зо ва ни. – Уни-
вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић”, „Шта су ди ги тал ни ре по зи то ри ју ми“, пре у зе то 9. 12. 2020, https://uni lib.lib gu i des.
com /c.php?g=660498&p=4664241.

6  Re gi stry of Open Ac cess Re po si to ri es, pre u ze to 17. 11. 2018, http://ro ar.eprints.org/.
7  Open DO AR, pre u ze to 17. 11. 2018, http://www.open do ar.org/.
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•	  DO AJ8 (Di rec tory of Open Ac cess Jo ur nals) је сер вис ко ји об у хва та пре ко 15.000 ча со-
пи са из 134 зе ма ља. У ње му су за сту пље ни и срп ски на уч ни ча со пи си са ме та по да ци ма9 
ра до ва и лин ком до пу ног тек ста;

•	  The Eu ro pean Li brary10 (TEL) обез бе ђу је ди рек тан при ступ до око 160 ми ли о на про ве-
ре них из во ра из 48 европ ских на ци о нал них би бли о те ка. У окви ру пор та ла мо гу се про-
на ћи не са мо тек сту ал ни, већ и ве ли ки број мул ти ме ди јал них са др жа ја;

•	  DART Eu ro pe11 је ди ги тал ни ре по зи то ри јум ди сер та ци ја од бра ње них на пре ко 600 уни-
вер зи те та из 28 зе ма ља Евро пе;

•	  DO AB12 (Di rec tory of Open Ac cess Bo oks). На ње му су до ступ ни лин ко ви ка пу ним тек-
сто ви ма за пре ко 32.000 књи га из свих обла сти на у ке.

Ди ги тал ни ре по зи то ри ју ми у Ср би ји:

•	  do i Ser bia13 (са др жи 66 на сло ва до ма ћих на уч них ча со пи са), ко ји одр жа ва Цен тар за 
на уч не ин фор ма ци је На род не би бли о те ке Ср би је;

•	  CRIS UNS14 (ин фор ма ци о ни си стем на уч не де лат но сти Уни вер зи те та у Но вом Са ду ко ји 
са др жи ди ги тал ну би бли о те ку док тор ских ди сер та ци ја од бра ње них на Уни вер зи те ту у 
Но вом Са ду);

•	  Ди ги тал ни ре по зи то ри ју ми Уни вер зи те та у Бе о гра ду15, Ни шу16 и Кра гу јев цу17 (си сте ми за 
ду го роч но по хра њи ва ње, ин дек си ра ње и ко ри шће ње ди ги тал них обје ка та. Они омо гу-
ћа ва ју да се ре зул та ти ра да њи хо вих ис тра жи ва ча си сте мат ски ар хи ви ра ју, трај но чу ва ју 
и учи не при сту пач ним свет ској јав но сти);

•	  NaR DUS18 (за јед нич ки пор тал свих док тор ских ди сер та ци ја и из ве шта ја ко ми си ја о њи-
хо вој оце ни, на уни вер зи те ти ма у Ср би ји).

Ва жност по кре та Отво ре не на у ке и отво ре ног при сту па на у ци пре по зна је се и у ака дем ским 
дру штве ним мре жа ма ко је има ју ва жан ути цај за на уч ну ко му ни ка ци ју у 21. ве ку.19

Ака дем ске дру штве не мре же

У на став ку ће би ти пред ста вље но не ко ли ко АДМ ко је ис тра жи ва чи нај че шће ко ри сте. Ко-
јим ће се мре жа ма ис тра жи вач при дру жи ти, за ви си од мо гућ но сти ко је оне ну де, а ко је за до-
во ља ва ју њи хо ве по тре бе или оче ки ва ња. Оно што усло вља ва из бор сва ка ко је су и огра ни че ња 
ко је мре же по ста вља ју сво јим ко ри сни ци ма.

8  DO AJ (Di rec tory of Open Ac cess Jo ur nals), pre u ze to 17. 11. 2018, https://do aj.or g/.
9  Ме та по да ци су струк ту ри ра не ин фор ма ци је ко је опи су ју, об ја шња ва ју, ло ци ра ју или на дру ги на чин чи не лак шим про на ла же-

ње, ко ри шће ње или упра вља ње не ким из во ром ин фор ма ци ја. Че сто се де фи ни шу као по да ци о по да ци ма или ин фор ма ци је о 
ин фор ма ци ја ма. – Гејл Хоџ, „Ме та по да ци на лак на чин: во дич за би бли о те ке“, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је Го ди на VI, бр. 
1 (2004): 157, пре у зе то 11. 10. 2018, http://www.nb.rs/vi ew_fi le.ph p?fi le_id =860.

10  The Eu ro pean Li brary, Last up da te 2020, pre u ze to 17. 10. 2020, http://www.the e u ro pe an li brary.org /tel 4/.
11  DART-Eu ro pe E-the ses Por tal, pre u ze to 17. 10. 2020, http://www.dart-eu ro pe.eu /ba sic-se a rch.ph p .
12  Di rec tory of Open Ac cess Bo oks, pre u ze to 17. 10. 2020, https://www.do a bo oks.or g /.
13  do i Ser bia, po sled nja pro me na 19. 10. 2020, pre u ze to 20. 10 2020, http://www.do i ser bia.nb .rs /.
14  CRIS UNS (Cur rent Re se arch In for ma tion System Uni ver sity of No vi Sad), pre u ze to 20. 11. 2018, https://www.cris.uns.ac.rs/in-

dex.js f.
15  PHA I DRA – Ди ги тал ни ре по зи то ри јум Универзит етa у Бе о граду, пре у зе то 20. 11. 2018, https://pha i drabg.bg.ac.rs/.
16  PHA I DRA – Ди ги тал ни ре по зи то ри јум Универзит етa у Ни шу, пре у зе то 20. 11. 2018, https://pha i dra ni.ni.ac.rs/.
17   PHA I DRA – Ди ги тал ни ре по зи то ри јум Универзит етa у Кра гу јев цу, пре у зе то 20. 11. 2018, https://pha i drakg.kg.ac.rs/.
18  NaR DuS – На ци о нал ни Ре по зи то ри јум Ди сер та ци ја у Ср би ји, пре у зе то 18. 10. 2020, http://nar dus.mpn .gov .rs/.
19  Сме де ре вац и др., Отво ре на на у ка: прак са и пер спек ти ве, 8.
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Јед на од пр вих дру штве них ака дем ских мре жа ко ја се по ја ви ла је Aca de mia.edu .20 Осно вао 
ју је Ри чард Прајс 2008. го ди не и пред ста вља нај ма сов ни ју дру штве ну мре жу за ис тра жи ва че. 
На Aca de mia.edu  тре нут но је при ја вље но пре ко 139 ми ли о на ака де ма ца ко ји су по ста ви ли 39 
ми ли о на ра до ва.

На овој АДМ омо гу ће но је по ста вља ње на уч них ра до ва и ис тра жи ва ња, пра ће ње и ана ли-
ти ка њи хо вог ути ца ја и њи хо во пре у зи ма ње. Ко ри сни ци мо гу да кре и ра ју соп стве не стра ни це, 
об ја вљу ју ин фор ма ци је ве за не за сво ја на уч на ин те ре со ва ња, по ста вља ју лин ко ве до пу них 
тек сто ва ра до ва ко је су об ја ви ли, пра те ак тив но сти по је ди них ко ле га, њи хо ву про дук ци ју и 
сл. Про фил на стра ни ца омо гу ћа ва увид у то ко ли ко ко ри сни ка пра ти ак тив но сти од ре ђе ног 
ис тра жи ва ча.

Оп ци ја, спе ци фич на са мо за ову мре жу, ну ди мо гућ ност ис тра жи ва чи ма да, ко ри сте ћи 
функ ци ју Ses si ons, ди ску ту ју са ко ле га ма о ру ко пи су/ис тра жи ва њу у тра ја њу од 20 да на. На 
тај на чин до би ја ју ко ри сне по врат не ин фор ма ци је о свом ра ду, пре не го што га по ша љу на 
об ја вљи ва ње.

Не до ста так ове мре же пред ста вља то што је за тво ре ног ти па и не функ ци о ни ше у пот пу-
но сти са прин ци пом отво ре ног при сту па. Да би се при сту пи ло ма те ри ја лу ко ји је у отво ре ном 
при сту пу, ис тра жи вач се мо ра ре ги стро ва ти, од но сно на пра ви ти ко ри снич ки на лог, ко ји је, 
до ду ше, бес пла тан. За при сту па ње ма те ри ја ли ма ко ји ни су у отво ре ном при сту пу пла ћа се 
од ре ђе на нов ча на на док на да на го ди шњем ни воу. Та ко ђе, ау то ри ко ји же ле да њи хо ви ра до-
ви бу ду пре по ру че ни дру гим ис тра жи ва чи ма мо ра ју за то да пла те од ре ђе ну на док на ду. Ово 
на во ди на за кљу чак да ко мер ци јал ни при ступ, од но сно же ља за сти ца њем про фи та, и да ље 
има ве ли ку пред ност у од но су на до бро бит ко ју до но си отво рен при ступ на уч ним са др жа ји ма 
и сло бод но ши ре ње на уч ног зна ња.

Re se ar chGa te21 је осми слио не мач ки ви ру со лог др Ијад Ма диш 2008. го ди не. У то ку ра да на 
екс пе ри мен ту из ра ди о ло ги је, би ла му је по треб на раз ме на ис ку става и ми шље ња са ко ле га ма 
из дру гих на уч них обла сти, ко ја би му умно го ме олак ша ла рад. До шао је на иде ју да на пра ви 
дру штве ну мре жу за на уч ни ке и та ко је на стао Re se ar chGa te. Као и Aca de mia.edu  и ова мре жа 
је на ме ње на бр зој и јед но став ној раз ме ни на уч них ин фор ма ци ја и на уч них ра до ва. Мо то ове 
мре же гла си: „От криј те на уч на са зна ња и учи ни те ис тра жи ва ње ви дљи вим“.22

Re se ar chGa te по на чи ну функ ци о ни са ња ве о ма под се ћа на нај по пу лар ни ју дру штве ну мре-
жу Fa ce bo ok.23 Ко ри сник мо же да кре и ра свој про фе си о нал ни про фил и уре ђу је га по свом 
из бо ру, у сми слу ин фор ма ци ја о сво јим ин те ре со ва њи ма, обра зо ва њу, ис ку стви ма, кон так ту 
и још мно го то га. По сто ји мо гућ ност до да ва ња кон та ка та, пра ће ња ко ри сни ка истих ин те ре-
со ва ња и њи хо вих ак тив но сти, при ка зи ва ња хро но ло ги је об ја вље них са др жа ја итд. При том 
ко ри сник увек има пот пу ну кон тро лу над ви дљи во шћу по да та ка и ин фор ма ци ја ко је пру жа на 
свом про фи лу.

Оно што је за ис тра жи ва че ва жно, ова мре жа ну ди функ ци ју ди ску си о них фо ру ма (ко ри-
сни ци мо гу да фор ми ра ју гру пе у ко ји ма ра де за јед но у ин тер ак тив ном окру же њу, раз ме њу ју-
ћи са ве те и ис ку ства). Омо гу ће но је пра ће ње ста ти стич ких по да та ка о бро ју пре гле да ра до ва 
ис тра жи ва ча, пре у зи ма ња, ци та та у окви ру си сте ма. С об зи ром на то да по др жа ва OAI-PMH 
про то кол,24 дру ги си сте ми мо гу да пре у зи ма ју по дат ке о по ста вље ним ра до ви ма. Re se ar chGa te 

20  Aca de mia, pre u ze to 17. 10. 2020, https://www.aca de mia.edu /.
21  Re se ar chGa te, pre u ze to 1. 10. 2020, https://www.re se ar chga te.ne t/
22  Re se ar chGa te, „Di sco ver sci en ti fic know led ge, and ma ke your re se arch vi si ble”, pre u ze to 1. 10. 2020, https://www.re se ar chga te.ne t/.
23  Fa ce bo ok – јед на од нај по пу лар ни јих бес плат них дру штве них или со ци јал них мре жа ко ја пред ста вља он лајн веб-сер вис ко ји 

ко ри сни ци ма омо гу ћа ва ра зно вр сне ви до ве ко му ни ка ци је и мо гућ ност лич не пре зен та ци је. – Сла ђа на Кр стић, „Шта су дру-
штве не мре же?”, ATEC Tec hno lo gi es, пре у зе то18. 1. 2018, https://atec.rs/sta-su-dru stve ne-mre ze/.

24  OAI-PMH (Open Ar chi ve Ini ti a ti ve – Pro to col for Me ta da ta Har ve sting) је про то кол, од но сно ме ђу на род ни стан дард ин тер о пе ра-
бил но сти ар хи ва и ре по зи то ри ју ма за сно ван на при ку пља њу, об ра ди и раз ме ни ме та по да та ка. – Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, Реч
ник тер ми на ве за них за отво ре ну на у ку, пре у зе то 14. 10. 2020, https://www.kg.ac.rs/otvo re nost_na u ke_VI II.ph p?pi smo=la ti ni ca.
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ко ри сти се ман тич ко пре тра жи ва ње (исто вре ме но се ана ли зи ра ши ри низ пој мо ва у од но су на 
стан дард не ме то де пре тра ге), што да је пре ци зни је ре зул та те. Ова пре тра га се вр ши у окви ру 
соп стве них ин тер них ре сур са, као и у спољ ним на уч но и стра жи вач ким ба за ма по да та ка.

На свом про фи лу ис тра жи вач мо же по ста ви ти рад у пу ном тек сту, или на ве сти са мо ре фе-
рен цу, а да рад ша ље ко ле га ма на њи хов зах тев. Ис тра жи ва чи мо гу да по ве жу сво ја оба ве ште-
ња и нај но ви је ве сти са ра зним дру гим мре жа ма или плат фо р ма ма за бло го ва ње, као што су 
Lin ke dIn i Twit ter, ка ко би до шли до што ши ре пу бли ке.

Ипак, Re se ar chGa te-u се за ме ра то што се „спо ро кре ће“. По ми шље њу по је ди них ис тра жи-
ва ча, про те кло вре ме од тра же ња до до би ја ња ин фор ма ци је је су ви ше ду го. Та ко ђе, по сто је 
ми шље ња да је ма ње „при ја тељ ског“, а ви ше кор по ра тив ног окру же ња те да је Re se ar chGa te 
пре све га про фит на ор га ни за ци ја. Још јед на за мер ка овој мре жи је та да се не ба ви до вољ но 
ау тор ским пра ви ма.

Go o gle Scho lar25 се по ја вио 2004. го ди не и за пра во ни је АДМ, већ пре тра жи вач ко ји ин-
дек си ра на уч не ра до ве ис тра жи ва ча у пу ном тек сту ко ји су до ступ ни на ин тер не ту. То мо гу 
би ти ре цен зи ра ни ра до ви, члан ци у ча со пи си ма, књи ге, са же ци, као и дру ги ма те ри ја ли ко ји 
пред ста вља ју ре зул та те на уч ног ра да. Као и прет ход ни, и овај сер вис омо гу ћа ва кре и ра-
ње про фи ла ко ри сни ка. Јед ном кре и ран, он се мо же ау то мат ски ажу ри ра ти члан ци ма ко ји 
при па да ју про фи лу сход но по да ци ма ко ји су уне ти. Go o gle Scho lar да је ста ти стич ке по дат ке 
о бро ју ци та та и X-индексу,26 та ко да се мо же сма тра ти не ко мер ци јал ном ци тат ном ба зом. 
Уко ли ко ис тра жи вач има кре и ран про фил на Go o gle Scho lar-у, ње го во ран ги ра ње у Go o gle 
пре тра зи ће би ти бо ље. То је пре по зна то као од ли чан на чин за по ве ћа не ви дљи во сти не са-
мо ис тра жи ва ча, већ и ин сти ту ци ја.27 У Go o gle Scho lar-у не по сто ји мо гућ ност де по но ва ња 
на уч них ра до ва у пу ном тек сту. Ме ђу тим, уко ли ко је рад јав но до сту пан на ин тер не ту, он ће 
га у ве ћи ни слу ча је ва ре ги стро ва ти, што зна чи да ће по ред на сло ва ста ја ти линк до пу ног 
тек ста ра да. 

Men de ley28 је про грам за упра вља ње би бли о граф ским ре фе рен ца ма и ака дем ска дру штве-
на мре жа. Ди зај ни ран је за ис тра жи ва че, сту ден те и на уч ни ке и слу жи за про на ла же ње, чу-
ва ње, ор га ни зо ва ње и упра вља ње би бли о граф ским по да ци ма, од но сно ли те ра ту ром, ко ји су 
ко ри шће ни то ком про це са ис тра жи вач ког ра да и ства ра ња на уч ног де ла.

Men de ley је бес пла тан про грам ко ји ко ри сни ку, на кон ре ги стро ва ња, пру жа мо гућ ност да 
кре и ра сво ју лич ну би бли о те ку у ко јој мо же да чу ва не са мо би бли о граф ске ре фе рен це, већ и 
са ме ра до ве. Сво ју би бли о те ку мо же да пре тра жу је пре ко кључ них ре чи (по на сло ву, ау то ру, 
пу бли ка ци ји). Текст на ко ме ра ди мо же да ано ти ра (озна ча ва, пра ви бе ле шке). По сто је оп ци је 
из бо ра раз ли чи тих ци тат них сти ло ва ко је Men de ley по др жа ва, укљу чу ју ћи оне по пу лар не као 
што су АПА, Хар вард, Чи ка го, АМА и Ван ку вер, ко ји се нај че шће при ме њу ју у на уч ним ча со-
пи си ма. Мо гу ћа је раз ме на ра до ва и фор ми ра ња гру па ко је мо гу би ти јав не (при кљу чу је се 
сва ко ко же ли), по по зи ву (при кљу чу ју се они ко ји ма се упу ти по зив) и при ват не. 

У бес плат ној вер зи ји, Men de ley на свом пор та лу ну ди 2GB про сто ра за лич ну би бли о те ку и 
мо гућ ност кре и ра ња јед не при ват не гру пе са до три ко ри сни ка. Свом на ло гу се мо же при сту-
пи ти са раз ли чи тих уре ђа ја (PC ра чу на ра, та бле та, те ле фо на) и сви уре ђа ји мо гу да се син-
хро ни зу ју. По ред бес плат не вер зи је, мо гу ћа је на до град ња уз пла ћа ње ко ја обез бе ђу је ви ше 
про сто ра за чу ва ње, ве ћу ви дљи вост у дру штве ним ака дем ским мре жа ма итд.

25  Go o gle Scho lar, pre u ze to 1. 10. 2020, https://scho lar.go o gle.co m /
26  Х–ин декс је по ка за тељ на уч не успе шно сти ис тра жи ва ча ко ји се из ра чу на ва на осно ву бро ја об ја вље них ра до ва и њи хо ве ци-

ти ра но сти у ра до ви ма дру гих ис тра жи ва ча.
27  При ме ра ра ди, Рек тор ски ко ле ги јум Уни вер зи те та Цр не Го ре је у фе бру а ру 2018. го ди не до нео пре по ру ку да ака дем ско осо-

бље на пра ви свој Go o gle Scho lar про фил као „до при нос по ди за њу ви дљи во сти Уни вер зи те та на ранг ли стама, а та ко ђе и сво јој 
лич ној ви дљи во сти као на уч ни ка и ис тра жи ва ча”. – Рек то рат, „Go o gle Scho lar про фи ли”, Уни вер зи тет Цр не Го ре, по след ња 
про ме на 27. 5. 2020, пре у зе то 17. 10. 2020, https://www.ucg.ac.me/ob ja va/blog/1029/ob ja va/79266-go o gle-scho lar-pro fi li.

28  Men de ley, pre u ze to 1. 10. 2020, https://www.men de ley.com /?in ter ac tion_re qu i red=true
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Пре у зи ма ње по да та ка и по пу ња ва ње би бли о те ке је јед но став но, као и са мо ци ти ра ње и 
из ра да би бли о гра фи је. По да ци се мо гу пре у зи ма ти пре ко он лајн ба за по да та ка (нпр: Go o-
gle Scho lar, PDF до ку мен ти до ступ ни у пу ном тек сту, он лајн би бли о теч ких ка та ло га), пре у-
зи ма њем по да та ка из дру гих про гра ма за упра вља ње ре фе рен ца ма ко ји су ком па ти бил ни са 
Men de ley-ем или руч но. По да ци би бли о те ке се чу ва ју на сер ве ру пор та ла и до ступ ни су са мо 
ре ги стро ва ном ко ри сни ку.29

Сво јим ко ри сни ци ма ну ди ве о ма до бру тех нич ку по др шку и да је крат ка и ја сна упут ства на 
свом YouTu be ка на лу.

Men de ley је од 2013. го ди не у вла сни штву ком па ни је El se vi er. Ово је иза зва ло кри ти ке јед-
ног де ла на уч не јав но сти ко ји се за ла же за отво ре ни при ступ, с об зи ром да се ра ди о јед ној 
од нај про фи та бил ни јих из да вач ких ку ћа (пр вен стве но на уч них ча со пи са) са огром ним го ди-
шњим при хо дом.30 Ви со ке це не прет пла та на на уч не ча со пи се ком па ни је El se vi er су иза зва ле 
ве ли ко не за до вољ ство ши ре на уч не за јед ни це и учи ни ле је јед ним од најкон трoверзнијих из-
да ва ча на уч не ли те ра ту ре.

У мно штву по да та ка и ин фор ма ци ја ко ји се мо гу на ћи на дру штве ним мре жа ма и ин тер не ту 
уоп ште, че сте су гре шке ко је се по ја вљу ју у пре по зна ва њу тач ног име на и пре зи ме на ау то ра. 
Оне се нај че шће ја вља ју због не до след но сти са мих ау то ра у на во ђе њу име на (ди ја кри тич ки 
зна ци vs. „оши ша на ла ти ни ца”31; дј уме сто ђ; до да ва ње сред њег сло ва; ини ци ја ли уме сто пу-
ног име на и пре зи ме на). До за бу не и не пре по зна ва ња ис тра жи ва ча мо же до ћи и због про ме не 
пре зи ме на, про ме не или не до след ног на во ђе ња афи ли ја ци је, као и због број них дру гих раз-
ло га тех нич ке при ро де. Због то га се по ја ви ла по тре ба за ства ра њем сер ви са ко ји ће на пра ви ти 
је дин стве ни си стем за иден ти фи ка ци ју ис тра жи ва ча. Сер вис OR CID32 је по кре нут у но вем бру 
2012. го ди не, упра во да би се мо гућ но сти гре ша ка све ле на ми ни мум. Овај сер вис омо гу ћа ва 
ис тра жи ва чу да бес плат но кре и ра и уре ђу је про фил у ко ји уно си сво је лич не по дат ке, обла сти 
на уч ног ин те ре со ва ња, кључ не ре чи, спи сак об ја вље них на уч них ра до ва, афи ли ја ци ју итд. Он 
по том до би ја OR CID broj (Open Re se ar cher and Con tri bu tor ID) ко ји пред ста вља је дин стве ни и 
трај ни иден ти фи ка тор ис тра жи ва ча фор ми ран у ви ду ал фа ну ме рич ког ко да. С об зи ром на то 
да OR CID број омо гу ћа ва раз ме ну по да та ка ши ро ког кру га ин фор ма ци о них си сте ма, ње го во 
ко ри шће ње ис тра жи ва чи ма омо гу ћу је бо љу ви дљи вост.

По ред ака дем ских дру штве них мре жа, ис тра жи ва чи се по ве зу ју и пу тем дру гих по слов них 
и со ци јал них дру штве них мре жа. Нај по пу лар ни је ме ђу њи ма су сва ка ко Lin ke dIn (по слов на 
дру штве на мре жа ко ја по ве зу је про фе си о нал це свих про фи ла а не са мо на уч ни ке) и со ци јал-
ни мeдији Fa ce bo ok, Twit ter, In sta gram… Не ки ис тра жи ва чи их сма тра ју иде ал ним ме ди ји ма 
за про ши ре не на уч не раз го во ре и бр зе ди ску си је о нај но ви јим те ма ма. На рав но, има и оних 
ко ји до жи вља ва ју тра ди ци о нал не дру штве не мре же као не про фе си о нал не плат фор ме ко је би 
мо гле да ком про ми ту ју и угро зе го ди не озбиљ ног ис тра жи вач ког ра да.33

У не та ко дав ној про шло сти, ко му ни ка ци ја из ме ђу ис тра жи ва ча и раз ме на њи хо вих на-
уч них ре зул та та је би ла огра ни че на ис кљу чи во на лич ни кон такт, уче шће на кон фе рен ци ја-
ма, пра ће ње на уч не ли те ра ту ре у штам па ном об ли ку, што је у ве ли кој ме ри би ло усло вље но 
фи нан сиј ским мо гућ но сти ма (од ла сци у ино стран ство на на уч не ску по ве, ску пе прет пла-
те на на уч не ча со пи се…). Исто та ко, по је ди ни тра ди ци о нал ни на чи ни на уч не ко му ни ка ци је 

29  Ана Чо рић Са мар џи ја, Осно ве ра да с ала ти ма за упра вља ње ре фе рен ца ма: Word, Zo te ro, Men de ley: D 500 (За греб: Све у чи ли шни 
ра чун ски цен тар, 2017), пре у зе то 10. 10. 2018, https://www.sr ce.unizg.hr/fi les/sr ce/docs/edu/osnov ni-te ca je vi/d501_po la znik.
pd f

30  Би ља на Ко са но вић, „На ци о нал на плат фор ма отво ре не на у ке – но ви за да ци и иза зо ви“ (рад пред ста вљен на Кон фе рен ци ји 
Да ни отво ре не на у ке, Бе о град, Ср би ја, 18–19. ок то бар 2018).

31  Оши ша на ла ти ни ца – ла ти нич на сло ва без ди ја кри тич ких зна ко ва (č-c, š-s, ć-c, ž-z)
32  OR CID, Last up da te 17. 10. 2020, pre u ze to 18. 10 2020, https://or cid.or g/
33  La u ra Van Epe ren and Fran ce sco M. Ma rin co la, “How sci en tists use so cial me dia to com mu ni ca te the ir re se arch“. Jo ur nal of Tran

sla ti o nal Me di ci ne, No. 9 (2011): 199, pre u ze to 19. 10. 2018, doi:10.1186/1479-5876-9-199.
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под ра зу ме ва ју пре зен та ци је на уч них ре зул та та без по врат не ин фор ма ци је (рад се из ла же на 
кон фе рен ци ји или об ја вљу је у штам па ној на уч ној пу бли ка ци ји, а ау тор вр ло рет ко до би је по-
врат ну ин фор ма ци ју). 

Да нас је у ака дем ској за јед ни ци ја сно из ра же на по тре ба да на уч ни ра до ви бу ду до ступ ни 
што ве ћем бро ју чи та ла ца јер то ди рект но ути че на ви дљи вост и ути цај ност ра до ва, а што је 
опет уско по ве за но са на пре до ва њем у ка ри је ри ис тра жи ва ча. При су ство на АДМ упра во то 
омо гу ћа ва јер олак ша ва ко му ни ка ци ју ис тра жи ва ча из раз ли чи тих де ло ва све та, ме ђу соб но 
по ве зи ва ње и са рад њу на ни воу по је ди на ца или гру пе. Ова на уч на ко ре спон ден ци ја усло вље-
на је ко ри шће њем не ких од свет ских је зи ка и пи са ма. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да ра до ви об ја-
вље ни на ен гле ском је зи ку има ју ве ћу ци ти ра ност.34

Та ко ђе, мо гућ ност ак тив ног уче шћа ко ле га из истих или срод них на уч них обла сти у свим 
фа за ма ства ра ња на уч ног ра да је од ве ли ке ко ри сти. 

Иа ко су пред но сти по сто ја ња АДМ ве ли ке, оне са со бом но се и од ре ђе на спо р на пи та ња. 
Пре све га се ми сли на кр ше ње ау тор ских пра ва, о че му би ис тра жи ва чи тре ба ло да во де ра чу-
на и до бро се упо зна ју са ти ме шта сме ју (ле гал но) да по ста вља ју на сво јим про фи ла на АДМ.35 
Ау то ри ко ји же ле да по ста ве сво је ра до ве у пу ном тек сту мо ра ју прет ход но да се упо зна ју 
са по ли ти ком из да ва ча јер од мо мен та пре да је ра да ау тор ска пра ва се пре но се из да ва чи ма. 
Ве ћи на ко мер ци јал них из да ва ча не до зво ља ва да се члан ци у ча со пи си ма за ко је се пла ћа 
прет пла та ста вља ју у отво рен при ступ, би ло на про фи лу ау то ра у АДМ или ре по зи то ри ју ми ма.

По ста вља се пи та ње да ли се на ре зул тат на уч ног ра да мо же гле да ти као на не што што при-
па да људ ској за јед ни ци, што пред ста вља оп ште до бро и ка кав је од нос из ме ђу тих оп штих до-
ба ра, ко мер ци јал них ин те ре са из да ва ча и са мих ис тра жи ва ча. Тре нут но, ко мер ци јал ни при-
ступ сма њу је ви дљи вост ре зул та та на уч них ра до ва. Мо же де ло ва ти на ив но, али по треб но је 
раз ми сли ти о то ме да ли по сто ји ре ше ње ко је свим уче сни ци ма на уч не ко му ни ка ци је до но си 
до бро бит.

У по је ди ним обла сти ма љу ског ства ра ла штва, на ро чи то у обла сти умет но сти (му зи ка, 
филм), ау то ри се све сно од ри чу ау тор ских пра ва по ста вља ју ћи сво ја де ла на дру штве не мре-
же или ин тер нет стра ни це уз сло бо дан при ступ са др жа ји ма. Из вор при хо да са про да је ау-
тор ских пра ва по ме ра се на при хо де од огла ши ва ча ко ји се ре кла ми ра ју на тим мре жа ма и 
стра ни ца ма. Ова ква прак са мо же да по слу жи као ин спи ра ци ја ко мер ци јал ним из да ва чи ма за 
отво ре ни ји при ступ на уч ним ра до ви ма.

На кра ју, оста ју два кључ на пи та ња ква ли те та и кон тро ле са др жа ја ко ји се по ста вља ју на 
АДМ. У кон тек сту на мет ну те хи пер про дук ци је на уч но и стра жи вач ких ре зул та та, ра ди бр жег на-
пре до ва ња у ка ри је ри, мо гу ћа је по ја ва не е тич ког по на ша ња ис тра жи ва ча у ви ду по ста вља ња 
не ква ли тет них или пла ги ра них ра до ва на сво јим про фи ли ма. По сле ди це одсуства  кон тро ле и 
по сто ја ња са др жа ја та квог ква ли те та мо гу иза зва ти раз ли чи те ре ак ци је на уч не за јед ни це. Да ле-
ко се жни је су по сле ди це на раз вој на уч не ми сли и кре ди би ли тет ње них но си ла ца. Иа ко, ови слу-
ча је ви ни су ка рак те ри стич ни ис кљу чи во за АДМ, већ се ја вља ју и у штам па ним пу бли ка ци ја ма. 

Да ли се са АДМ ре ша ва про блем не ви дљи во сти или се ства ра но ви про блем – ви дљи вост, 
али без кон тро ле? Мо жда је од го вор у кон ста та ци ји Ау ду на Фар бу та да ће на уч ни ци сво јим 
зна њем и спо соб но си ма за ра ди ти по ве ре ње ко ле га и на уч не за јед ни це, али ће га оправ да ти 
са мо при ме ном основ них вред но сти ака дем ског ин те гри те та.36

34  Ma rio S. Di Bi tet ti and Ju lian A. Fer re ras, “Pu blish (in En glish) or pe rish: The ef fect on ci ta tion ra te of using lan gu a ges ot her than 
En glish in sci en ti fic pu bli ca ti ons”, Am bio No. 46 (2017): 121, pre u ze to 18. 10. 2020, doi: 10.1007/s13280-016-0820-7.

35  Више о томе: Ми ли ца Шев ку шић, „Шта сме те да по ста ви те на дру штве не мре же”, Сек ци ја би бли о те ка ра и књи жни ча ра, 
Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, пре у зе то 18.10. 2020, http://www.itn.sa nu.ac .rs /sek ci ja/in dex.ph p/st a-sme te-da-po sta vi te-na  
-dru stve ne-mre ze-za-na uc ni ke.

36  Ау дун Фар брут, Дру штве не мре же за ис тра жи ва че, ПР кон сул тан те и екс пер те, пре вод Је ле на Кре кић и Ми лош Бел че вић (Бе о-
град: Ко вач ни ца при ча, 2017), 128.
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За кљу чак

Фор ми ра ње ака дем ских дру штве них мре жа је до при не ло ства ра њу и ус по ста вља њу ба-
за ис тра жи ва ча и њи хо вих на уч них са зна ња. Оне, са јед не стра не, по ма жу ис тра жи ва чи ма 
у ства ра њу на уч них ра до ва кроз до ступ ност и раз ме ну ли те ра ту ре и на уч них до стиг ну ћа, док 
им са дру ге стра не омо гу ћа ва ју пла си ра ње на уч них ре зул та та ши рој на уч ној за јед ни ци, а да 
при том не мо ра ју би ти фо р мал но об ја вље ни. Све је че шћа по ја ва да су по је ди не пу бли ка ци је 
до ступ не је ди но у елек трон ском об ли ку и то на АДМ. Је дан од основ них раз ло га за што се ис-
тра жи ва чи при дру жу ју АДМ је мо гућ ност при сту па члан ци ма у ча со пи си ма за ко је се ина че 
пла ћа прет пла та из да ва чи ма.

Иа ко део на уч не јав но сти још увек сма тра да је по сто ја ње, од но сно уче шће дру штве них 
мре жа у на у ци су ви шно, да има ис тра жи ва ча ко ји су не скло ни ова квом на чи ну ши ре ња и ди-
стри бу ци је на уч них са зна ња, тре ба ло би узе ти у об зир озбиљ ност и ва жност овог фе но ме на 
са вре ме ног до ба.

Дру штве не ака дем ске мре же су не сум њи во ве о ма сна жан алат ко ји ис тра жи ва чи мо гу да 
ис ко ри сте за по ве ћа ње сво је ви дљи во сти а са мим тим и ути цај но сти. Они ко ји се од лу че да 
кре и ра ју на лог на не кој од АДМ не би тре ба ло да оста ну па сив ни по сма тра чи, већ да ак тив но 
до при но се раз ме ни на уч них ин фор ма ци ја и свој на лог ре дов но ажу ри ра ју.
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In flu en ce of Aca de mic So cial Net works on the Vi si bi lity  
of Sci en ti fic Re se arch Pa pers

Sum mary
Social networks are an integral part of everyday life and work of modern people and one of the basic ways of 
communication and exchange of information among them. The desire for a quick exchange of information regarding 
scientific achievements and the need for their greater visibility have led to the emergence of social academic 
networks. Communication on social networks has its positive and negative aspects in both everyday and scientific 
lives. The need for face-to-face interaction is lost, but the connection and cooperation of researchers can be achieved 
regardless of place and time. Transparency and availability of scientific results are also provided. These possibilities 
are the basic characteristics of the Open Science movement. The science of the modern age depends on the visibility, 
accessibility and possibility of disseminating the results of scientific research. In this paper, an attempt has been 
made to present a number of academic social networks available to researchers, as well as to analyze their impact on 
the visibility of scientific results in the academic community.
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