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Са же так
Репозиторијум Хемијског факултета Универзитета у Београду и Иновационог центра Cherry представља добро 
организовану дигиталну библиотеку научних резултата који се у оквиру тих институција реализују. За потребе овог 
рада истражена је промена броја цитата научних радова садржаних у репозиторијуму на основу екстерне апликације 
Аутори, пројекти, публикације у којој су интегрисани параметри за преглед броја цитата из индексних база Scopus 
и Web of Science. У раду се такође посматра и промена броја цитата код радова из репозиторијума који се појављују 
на платформи за алтернативну метрику Altmetric. Представљена су два метода истраживања, у првом се разматра 
промена броја цитата за све унете и цитиране записе радова у репозиторијуму, док се у оквиру другог промена 
броја цитата проучава на нивоу свих записа радова одређеног аутора. Онај чији су радови изабрани за други метод 
овог истраживања је у извештају Хемијског факултета за 2021. годину проглашен најцитиранијим аутором. Код оба 
метода се посматрају три врсте записа са различитим степеном доступности: трајно закључани, доступни након 
ембарго периода (зелени отворени приступ) и они који су потпуно у отвореном приступу (златни отворени приступ). 
Метаподаци свих врста записа радова у репозиторијуму Cherry су јавно доступни уз строгу контролу библиотекара 
– администратора репозиторијума. Овим истраживањем се запажа разлика која настаје у броју цитита појединачних 
радова у септембру 2021. године и годину дана касније, у септембру 2022. Циљ рада је да се представи начин на који 
би могла да се успостави корелација између нивоа доступности радова и њихове цитираности, са посебним освртом 
на радове у зеленом отвореном приступу, што је полазна тачка за посматрање сврсисходности репозиторијума како 
за Хемијски факултет и Иновациони центар, тако и за друге институције које су део развијене мреже репозиторијума у 
Србији.

Кључне речи: Cherry, институционални репозиторијум, истраживачи, библиотекари, Scopus, Web of Science, Altmetric, 
цитати

Увод

На уч на до стиг ну ћа јед не зе мље се у 21. ве ку све ви ше по сма тра ју кроз при зму њи хо ве 
до ступ но сти на свет ској мре жи. Ра ди уса вр ша ва ња сва ке на уч не ди сци пли не, ди се ми на ци-
ја по да та ка и до ступ ност ре а ли зо ва них на уч них до стиг ну ћа су, уз по што ва ње ау тор ских пра-
ва, од ве ли ког зна ча ја за њи хо во ефи ка сно ко ри шће ње и за даљe истраживањe. У из о би љу 
на уч них ин фор ма ци ја на ин тер не ту нео п ход но је би ло ус по ста ви ти си стем ко јим се, по ред 
до ступ но сти, омо гу ћа ва и јед но став но про на ла же ње од ре ђе них до ку ме на та. Та квих си сте ма 
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под на зи вом „ре по зи то ри ју ми“ да нас у све ту има у зна чај ном бро ју.1 Ин сти ту ци о нал ни ре-
по зи то ри ју ми ра де на ди се ми на ци ји и по бољ ша њу очу ва ња ис тра жи вач ких ре зул та та јед не 
ин сти ту ци је, по ве ћа ва ју ви дљи вост са др жа ја чи јим се ути ца јем де лу је на по тен ци јал на ис тра-
жи ва ња. Они пре ко сво јих отво ре них плат фор ми у пра вом сми слу по ни шта ва ју „јед но стра ни 
на пад“ ко ји ко мер ци јал ни из да ва чи вр ше на ис тра жи вач ку за јед ни цу.2 У ака дем ском ра ду јед-
не ин сти ту ци је или ау то ра по је ди нач но, ре по зи то ри ју ми успе шно де лу ју у окви ри ма за ко ни то 
ис прав них гра ни ца на уч ног и ака дем ског из да ва штва са по што ва њем пра ва и за слу га сва ког 
по је дин ца у ака дем ским кру го ви ма.3 У овом ра ду се из два ја ју ин сти ту ци о нал ни ре по зи то ри ју-
ми TRAP-RCUB мре же4 са по себ ним освр том на ре по зи то ри јум Хе миј ског фа кул те та5 CHE RRY 
(CHE mi stry Re po si toRY)6 ко ји је раз вио Ра чу нар ски цен тар Уни вер зи те та у Бе о гра ду.7 Ме ре ње 
ци ти ра но сти на уч них ра до ва у ре по зи то ри ју му Che rry оства ри во је кроз тра ди ци о нал ну ме три-
ку пре ко ин дек сних ба за Sco pus и Web of Sci en ce8 на ко је је др жа ва Ср би ја прет пла ће на9 и кроз 
ал тер на тив ну ме три ку пре ко пор та ла Alt me tric и Di men si ons.

Ин дек сну ба зу Sco pus је 2004. го ди не по кре ну ла из да вач ка ку ћа El se vi er ко ја на во ди да она 
пру жа нај све о бу хват ни ји пре глед свет ских ре зул та та ис тра жи ва ња,10 чи ме се до во ди у пи та-
ње пр вен ство би бли о ме триј ских по ка за те ља у ба зи WoS.11 Ипак, WoS ви ше од ше зде сет го ди-
на ра ди за на уч но-ис тра жи вач ку за јед ни цу на гло бал ном пла ну по ста вља ју ћи ква ли тет из над 
кван ти те та. Осни вач ба зе WoS, Ју џин Гар филд (енгл. Eu ge ne Gar fi eld, 1925–2017), на вео је у 
сво јој сту ди ји 1971. го ди не да је ве ћи на зна чај не на уч не ли те ра ту ре об ја вље на у ма лом бро ју 
ча со пи са и да би са мо они тре ба ло да се ин дек си ра ју ка ко би се по кри ле све ди сци пли не са 
нај ве ћим учин ком ква ли те та.12 На узор ку од око 70013 срп ских ча со пи са на уч ног ка рак те ра у 
ба зи Sco pus се ре фе ри ше укуп но њих 103, док се у ба зи WoS ре фе ри ше 25 ча со пи са.14 На ве де-
ни по да так го во ри о стро гим кри те ри ју ми ма ко је Cla ri va te Analytics, из да вач ба зе WoS, про пи-
су је на гло бал ном ни воу, об у хва та ју ћи и на ше ча со пи се ви со ког ква ли те та.

1  Тре нут но по сто ји 4725 ре ги стро ва них ре по зи то ри ју ма отво ре ног при сту па, њи хо ва пре тра га је об је ди ње на на сле де ћој 
адре си: Re gi stry of Open Ac cess Re po si to ri es (RO AR), pre u ze to 1. 9. 2022, http://ro ar.eprints.org/.

2  Sa i mah Bas hir et al., “Evo lu tion of In sti tu ti o nal Re po si to ri es: Ma na ging In sti tu ti o nal Re se arch Out put to Re mo ve the 
Gap of Aca de mic Eli tism”, Jo ur nal of Li bra ri an ship & In for ma tion Sci en ce 54, no. 3 (Sep tem ber 2022): 518–531, https://doi.
org/10.1177/09610006211009592.

3  Ibid.
4  Спи сак ре а ли зо ва них ре по зи то ри ју ма: RCUB, Spi sak re a li zo va nih re po zi to ri ju ma, pre u ze to 1. 9. 2022, http://www2.rcub.

bg.ac.rs/spi sak-re a li zo va nih-re po zi to ri ju ma/.
5  У да љем тек сту Фа кул тет.
6  Ре по зи то ри јум Хе миј ског фа кул те та – Che rry: Uni ver sity of Bel gra de – Fa culty of Che mi stry, Fa culty of Che mi stry Re po si tory 

– Che rry, pre u ze to 1. 9. 2022, https://che rry.chem.bg.ac.rs.
7  У да љем тек сту РЦУБ.
8  У да љем тек сту WoS.
9  Прет пла та се вр ши у Оде ље њу за на уч не ин фор ма ци је На род не би бли о те ке Ср би је, по зна ти јем као КоБ СОН.
10  El se vi er, “Sco pus: Con tent Co ve ra ge Gu i de”, 2020, pre u ze to 1. 9. 2022, https://www.el se vi er.co m/__da ta/as sets/pd f_fi-

le/0007/69451/Sco pus_Con tent Co ve ra ge_Gu i de_WE B .pd f .
11  Step han Stahlschmidt and Di mity Step hen, “From In de xa ti on Po li ci es thro ugh Ci ta tion Net works to Nor ma li zed Ci ta tion 

Im pacts: Web of Sci en ce, Sco pus, and Di men si ons as Varying Re so nan ce Cham bers”, Sci en to me trics 127, no. 5 (May 2022): 
2413–2431, https://doi.org/10.1007/s11192-022-04309-6.

12  Еugene Gar fi eld, “The mystery of tran spo sed jo ur nal lists—whe re in Brad ford’s law of scat te ring is ge ne ra li zed ac cor ding 
to Gar fi eld’s law of con cen tra tion“, Cur rent con tent 17. Re prin ted in es says of an in for ma tion sci en tist Vol. 1 (1962–1973): 
222–223, pu blis hed Au gust 4th 1971, pre u ze to 1. 9. 2022, http://gar fi eld.li brary.upenn.edu/es says/V1p222y1962-73.pd f. 

13  Пред ста вљен је окви ран број ча со пи са ко ји се до ста вља На род ној би бли о те ци Ср би је ра ди де по но ва ња у Ди ги тал ни 
ре по зи то ри јум На род не би бли о те ке Ср би је, а за по тре бе МПНТР. Ка те го ри за ци ја на уч них ча со пи са се оба вља по 
про це ду ри про пи са ној „Пра вил ни ком о ка те го ри за ци ји и ран ги ра њу на уч них ча со пи са”, Слу жбе ни гла сник РС бр. 159 
(2020).

14  По да ци до ступ ни на КоБ СОН сај ту: KoB SON, „Re fe ri sa ni ča so pi si“, pre u ze to 1. 9. 2022, https://kob son.nb.rs/na u ka_u_
sr bi ji/re fe ri sa ni_ca so pi si.23.html.
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За умре же ност на ве де них ин дек сних ба за и ре по зи то ри ју ма Che rry за слу жан је тех нич ки 
тим РЦУБ-а ко ји је раз вио екс тер ну апли ка ци ју Ау то ри, про јек ти, пу бли ка ци је (APP)15 за брз и 
ефи ка сан екс порт ве ли ких ко ли чи на по да та ка из ре по зи то ри ју ма. У ра ду се пре ко APP апли-
ка ци је пред ста вља ју до ступ ни ква ли та тив ни би бли о ме триј ски ин ди ка то ри из ба за Sco pus и WoS 
и са плат фор ме Alt me tric ко ји ну де пер спек ти ву за по сма тра ње мо гућ но сти про це не да ли и у 
ко јој ме ри ни во до ступ но сти на уч них ра до ва ути че на њи хо ву ци ти ра ност. По дат ке о ци ти ра-
но сти ра до ва у ре по зи то ри ју му, по себ но за ра до ве до ступ не пу тем зе ле ног отво ре ног при сту-
па, ко ри сти ће мо за ис пи ти ва ње ве зе из ме ђу про ме не бро ја ци та та ра до ва то ком два раз ли чи та 
вре мен ска ин тер ва ла, с јед не стра не, и раз ли чи тих вер зи ја при сту па ко ји ма при па да ју ти ра-
до ви, с дру ге стра не. 

Екс тер на апли ка ци ја Ау то ри, про јек ти, пу бли ка ци је (APP)

Апли ка ци ја APP се са сто ји из три одво је на де ла: ау то ри, про је ка ти и пу бли ка ци је у окви-
ру ко јих су при ка за ни сви за пи си ра до ва де по но ва ни у ре по зи то ри јум Che rry. У де лу Ау то ри 
из ли ста на су сва име на ис тра жи ва ча са OR CID16 бро је ви ма или са иден ти фи ка то ром ко ји се 
ау то мат ски у ба зи до де љу је услед не до стат ка OR CID-а. По ред по ве зи ва ња име на са од ре ђе-
ним иден ти фи ка то ром, ау то ри има ју мо гућ ност до би ја ња и је дин стве не хи пер тек сту ал не ве зе 
за сво је на ло ге у са мој апли ка ци ји. Ову мо гућ ност су ис ко ри сти ли сви за по сле ни по ста вив ши 
сво је на ло ге на веб-стра ни цу Фа кул те та, док их не ки ко ри сте и као ве зу на сво јим лич ним сај-
то ви ма и рад ним би о гра фи ја ма. Ау то ри у окви ру сво јих би бли о гра фи ја има ју и пре глед про-
је ка та на ко ји ма су уче ство ва ли по што се тај по да так оба ве зно на во ди при ли ком де по но ва ња 
ра до ва. Пре тра гом по име ну ау то ра до би ја ју се би бли о гра фи је ко је је мо гу ће сор ти ра ти по 
раз ли чи тим па ра ме три ма. За до би ја ње кон крет них ре зул та та ко ри сте се фил те ри за пре тра гу 
ра до ва по ау то ри ма, го ди ни об ја вљи ва ња, ти пу пу бли ка ци ја, вер зи ји за пи са, ка те го ри ји17 и по 
ни воу до ступ но сти за пи са у ре по зи то ри ју му. Сва ки при ме ње ни фил тер да је ре зул та те ко ји мо-
гу да се из ве зу као тек сту ал не да то те ке у фор ма ту Bib TeX или RIS.

Дру ги део апли ка ци је под на зи вом Про јек ти пред ста вља скуп за пи са ра до ва за сва ки про-
је кат по себ но. Сви про јек ти су из ли ста ни на по чет ној стра ни док се пре тра га кон крет ног про-
јек та вр ши при ли ком уно са бро ја про јек та у по ље за пре тра гу.

У окви ру тре ћег де ла апли ка ци је, Пу бли ка ци је, мо гу ће је сор ти ра ти за пи се и из ве сти ме та-
по дат ке свих пу бли ка ци ја ре по зи то ри ју ма на исти на чин опи сан у де лу Ау то ри. По ред стан-
дард них фил те ра, мо гу ће је огра ни чи ти пре тра гу на са мо оне ра до ве ко ји су ци ти ра ни у ин-
дек сним ба за ма Sco pus и WoS или, пак, на ра до ве за ко је су плат фор ме Alt me tric и Di men si ons 
ре ги стро ва ле да су ци ти ра ни на во ђе њем иден ти фи ка то ра ра да у не ком од из во ра (DOI бро ја, 
на при мер). У овом де лу апли ка ци је је мо гу ће пре у зе ти ком плет не ме та по дат ке свих ци ти ра-
них радовa (Сли ка 1), из сва ке ба зе по себ но, док је за по тре бе овог ра да пре у зе та ци ти ра ност 
из ба за Sco pus и WoS, а ал тер на тив на ме три ка из плат фор ме Alt me tric. Сва ки фајл се јед но став-
но ек пор ту је у фор ма ту вред но сти раз дво је них за ре зи ма (csv) (Сли ка 2).

15  Екс тер на апли ка ци ја Ау то ри, про јек ти пу бли ка ци је ре по зи то ри ју ма Che rry, https://che rry.chem.bg.ac.rs/APP/.
16  OR CID је плат фор ма за ре ги стра ци ју ис тра жи ва ча ра ди до де ле је дин стве не ал фа ну ме рич ке ни ске ве за не за раз ли чи те 

ва ри јан те име на јед ног ау то ра.
17  Ка те го ри ја ра до ва МПНТР ко ја се за сни ва на им пакт фак то ри ма ба зе Jo ur nal Ci ta tion Re port.
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Сли ка 1: При мер пре у зи ма ња по да та ка из APP ко ја је по ве за на са ба зом Sco pus.18

Сли ка 2: При мер пре у зе тих по да та ка из APP ко ја је по ве за на са ба зом Sco pus.

Ин сти ту ци о на ли ре по зи то ри јум Che rry и вер зи је за пи са на уч них ра до ва

Che rry је је дан од три де сет два ин сти ту ци о нал на ре по зи то ри ју ма у окви ру TRAP-RCUB мре же 
ре по зи то ри ју ма осно ва не 2020. го ди не уз по др шку про гра ма RCC.19 До ку мен том под на зи вом 
„TRAP-RCUB IT ре ше ње и ор га ни за ци о ни мо дел за при ме ну ин сти ту ци о нал них или те мат ских 
ре по зи то ри ју ма“ ја сно је де фи ни са но шта је TRAP-RCUB ин фра струк ту ра и под ко јим усло ви ма 
се она ста вља на рас по ла га ње ко ри сни ци ма20. Софт вер у ко јем је Che rry ре а ли зо ван је DSpa ce, 

18  Пре у зи ма ње по да та ка за на ве де ни при мер је до ступ но пре ко адре се: https://che rry.chem.bg.ac.rs/APP/fa ces/ec ho.
xhtml?so ur ce=Sco pus.

19  Про грам RCC до сту пан је на сле де ћој адре си: Re gi o nal Co o pe ra ti on Co un cil, Open Ac cess Re se arch In fra struc
tu re in the We stern Bal kans Sup port Pro gram me, pre u ze to 1. 9. 2022, https://www.rcc.int/wor king_gro ups/60/
open-ac cess-re se arch-in fra struc tu re-in -th e-we stern-bal kans-sup port-pro gram me.

20  Ana Đor de vić, “TRAP-RCUB IT So lu tion and Or ga ni za ti o nal Mo del for the Im ple men ta tion of In sti tu tion or The ma tic 
Re po si to ri es – User Sup port for Li bra ri ans and Re se ar chers”, Pre sen ted at the 1st In ter na ti o nal On li ne Con fe ren ce on Di-
gi tal Tran sfor ma tion in Cul tu re and Edu ca tion, April 14, 2021, pre u ze to 1. 9. 2022, https://www.chem.bg.ac.rs/fa kul tet/
bi bli o te ka/Kon fe ren ci ja_DTCE.pdf. 
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нај за сту пље ни ји софт вер за ре по зи то ри ју ме на уч них ре зул та та у све ту са при ме ном до 39%.21 
DSpa ce је софт вер ски па кет отво ре ног ко да, ко ји ну ди ала те за упра вља ње ди ги тал ним сред-
стви ма. Углав ном га ко ри сте ака дем ске и кор по ра тив не не про фит не ор га ни за ци је за ства ра ње 
и упра вља ње сво јим ин сти ту ци о нал ним ре по зи то ри ју ми ма.22 Упра ва Хе миј ског фа кул те та је по 
ус по ста вља њу ре по зи то ри ју ма уви де ла зна чај и пред но сти софт вер ског ре ше ња и функ ци ја ко је 
ре по зи то ри јум ну ди. Нај ва жни ју уло гу у функ ци о ни са њу Che rry-ја има OAI-PMH (енгл. Open Ar-
chi ves Ini ti a ti ve-Pro to col for Me ta da ta Har ve sting) стан дард ко му ни ка ци је и ин тер о пе ра бил но-
сти. Ко ри снич ки тим РЦУБ-а је за хва љу ју ћи до бро фор ми ра ним ме та по да ци ма при ја вио Che rry 
на плат фор ме Go o gle Scho lar, BA SE, CO RE, Ope nA i re, Wor ldCat и Un paywall ра ди њи хо вог умре жа-
ва ња у пра вил ним вре мен ским ин тер ва ли ма. То је прин цип ко ји омо гу ћа ва ве ћу ви дљи вост на-
уч них ре зул та та, што је ујед но и глав ни мо тив за ус по ста вља ње ре по зи то ри ју ма, по што се сма тра 
да уз ве ћу ви дљи вост са др жа ја пре ко ре по зи то ри ју ма до ла зи и до ве ће ци ти ра но сти.23 Бро јем 
ци та та се при ка зу је ко ли ко пу та је не ки рад ко ри шћен у дру гим члан ци ма, а ци та ти се узи ма ју у 
об зир при ли ком ме ре ња ва жно сти ин фор ма ци ја са др жа них у од ре ђе ном члан ку.24 У за ви сно сти 
од при ме не стан дар да и пре по ру ка за раз вој ре по зи то ри ју ма, не ки су свр сис ход ни ји и по се ће-
ни ји од дру гих. Са вре ме но би бли о те кар ство је из не дри ло ве ли ки број струч ња ка ко ји те сти ра ју 
раз ли чи те ви до ве про мо ци је отво ре не на у ке у це ли ни, а за тим их при ме њу ју на по сто је ће си-
сте ме. Ка ко се сва ким да ном фор ми ра ју но ве иде је за раз вој ре по зи то ри ју ма, све у ци љу ве ће 
ви дљи во сти на уч них ре зул та та на свет ској мре жи, де таљ ном ана ли зом су на TRAP-RCUB мре жу 
ре по зи то ри ју ма при ме ње не пре по ру ке европ ске плат фор ме Ope nA I RE.25

Ка ко би се раз ма тра ла ве за из ме ђу ни воа до ступ но сти на уч них ра до ва у ре по зи то ри ју му и 
њи хо ва ци ти ра ност, нео п ход но је пр во раз гра ни чи ти ко је вер зи је до ку ме на та у ре по зи то ри-
ју му по сто је и са ка квим сте пе ном до ступ но сти ком плет ног тек ста. Сва ка од вер зи ја са др жи 
јав но до ступ не ме та по дат ке.

Трај но за кљу ча на вер зи ја – ње ном ком плет ном тек сту мо же да при сту пи са мо ма ли број 
ре ги стро ва них ко ри сни ка из ин сти ту ци је, уз кон тро лу би бли о те ка ра – ад ми ни стра то ра ре по-
зи то ри ју ма. Текст ове вер зи је не мо же да бу де јав но до сту пан због пра ва ко ја од ре ђе ни из-
да вач има, а ко јег су се ау то ри при ли ком об ја вљи ва ња, тип ским уго во ром, од ре кли. На кон 
об ја вљи ва ња ова вер зи ја је до ступ на на сај ту из да ва ча уз нов ча ну на кна ду.

Од ло же на вер зи ја – ком пле тан текст ове вер зи је је до сту пан у ре по зи то ри ју му на кон ис-
те ка ем бар го пе ри о да (пе ри о да то ком ко јег је због ау тор ских пра ва од ло жен јав ни при ступ 
ком плет ном тек сту ра да) ко ји про пи су је из да вач. Дру ги на зив за од ло же ну вер зи ју је по знат 
ко ри сни ци ма као ре цен зи ра на вер зи ја или при хва ће на вер зи ја за об ја вљи ва ње. Ау то ри де по-
но ва њем ре це ни ра не вер зи је свог ра да, ка да пу бли ко ва на мо ра да бу де трај но за кљу ча на, чи-
не зе ле ни отво ре ни при ступ или пут са мо ар хи ви ра ња. У ре по зи то ри ју му се од ло же не вер зи је 
отва ра ју за јав ност ау то мат ски, оног да ту ма ко ји је при ли ком де по но ва ња озна чен.

Јав но до ступ на вер зи ја – под ра зу ме ва отво ре ни при ступ ком пле та ном тек сту ра да и на сај-
ту из да ва ча и у ре по зи то ри ју му. Овај мо дел об ја вљи ва ња за ко ји не по сто ји огра ни че ње до-
ступ но сти зо ве се злат ни отво ре ни при ступ и у том слу ча ју ни је по треб но да ау то ри чу ва ју и 
де по ну ју сво је рецензи ра не вер зи је ра до ва.

21  На осно ву по да та ка до ступ них на пор та лу Open DO AR: Open DO AR, Open DO AR Sta ti stics – Re po si to ri es by Co un try, 
pre u ze to 1. 9. 2022, https://v2.sher pa.ac.uk/vi ew/re po si tory_vi su a li sa ti ons/1.html.

22  Mary Kurtz, “Du blin Co re, DSpa ce, and a Bri ef Analysis of Three Uni ver sity Re po si to ri es”, In for ma tion Tec hno logy and Li
bra ri es 29, no. 1 (March 1, 2010): 40–46, https://doi.org/10.6017/ital.v29i1.3157.

23  За кљу чак je из ве ден на осно ву број них сту ди ја на гло бал ном ни воу ко је се ба ве овом вр стом ис тра жи ва ња.
24  Na der Ale Ebra him, “Con tri bu tion of In for ma tion and Com mu ni ca tion Tec hno logy (ICT) in Co un try’s H-In dex”, Jo ur

nal of The o re ti cal and Ap plied In for ma tion Tec hno logy 57, no. 1 (No vem ber 10, 2014): 122–127, https://doi.org/10.5281/
ze no do.7715.

25  Тре нут но је у при ме ни тре ћа вер зи ја “Ope nA I RE Gu i de li nes for Li te ra tu re, In sti tu ti o nal, and The ma tic Re po si to ri es”, 
pre u ze to 1. 9. 2022, https://gu i de li nes.ope na i re.eu/en/la test/li te ra tu re/in dex_gu i de li nes-li t _v3.html.
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Осла ња ју ћи се на европ ске ини ци ја ти ве за при ме ну отво ре не на у ке, Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја26 је 2018. го ди не усво ји ло на ци о нал ну Плат фор му за отво ре ну 
на у ку.27 Њо ме је де фи ни сан отво ре ни при ступ на уч ним пу бли ка ци ја ма и при мар ним по да ци-
ма. Под отво ре ним при сту пом на уч ним пу бли ка ци ја ма се под ра зу ме ва пра во сва ког по је дин-
ца да без фи нан сиј ских из да та ка чи та, пре у зи ма, чу ва, штам па и ко ри сти ди ги тал ни са др жај 
пу бли ка ци ја, уз оба ве зу да ко рект но на ве де из вор ин фор ма ци ја, а са др жај ко ри сти ис кљу чи во 
у скла ду са при па да ју ћом Cre a ti ve Com mons28 ли цен цом. Од из бо ра из да ва ча за об ја вљи ва ње 
пу бли ка ци ја за ви си и до ступ ност ма те ри ја ла, по што ве ли ки број из да ва ча на уч них ча со пи са 
ви со ког им пакт фак то ра пре у зи ма сва пра ва на ра до ве од ау то ра. У та квим слу ча је ви ма је мо-
гу ће пре гле да ти об ја вље не вер зи је пу бли ка ци ја са мо на сај то ви ма са мих из да ва ча. С об зи ром 
на то да се од ау то ра оче ку је да омо гу ће отво ре ни при ступ сво јим пу бли ка ци ја ма ка ко је у 
на ци о нал ној плат фор ми де фи ни са но, они та да по ста вља ју сво је ре цен зи ра не вер зи је у ди ги-
тал ни ре по зи то ри јум, под кон тро лом би бли о те ка ра – ад ми ни стра то ра ре по зи то ри ју ма. То ком 
кон тро ле се по себ но обра ћа па жња на по што ва ње на ци о нал не плат фор ме, али и на пра ва 
из да ва ча те се у скла ду са зах те ви ма из да ва ча пу бли ко ва не вер зи је трај но за кљу ча ва ју, а ре-
цен зи ра не де по ну ју са озна че ним од ре ђе ним да ту мом на кон ко јег ис ти че ем бар го пе ри од. 
С об зи ром на то да је Плат фор мом за отво ре ну на у ку де фи ни сан и нај ду жи мо гу ћи ем бар го 
пе ри од, за при род не на у ке два на ест ме се ци од об ја вљи ва ња, ау то ри се че сто кон сул ту ју са 
би бли о те ка ром при ли ком из бо ра ча со пи са за об ја вљи ва ње.

Би бли о те кар је ду жан да вр ши над зор над спро во ђе њем Плат фор ме у са рад њи са ше фо ви-
ма ка те да ра од 2021. го ди не од ка да је усво јен „Пра вил ник о отво ре ној на у ци на Уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду – Хе миј ском фа кул те ту“.29 Пра вил ни ком је де фи ни са но и да Би бли о те ка Фа кул те та 
пру жа по др шку ис тра жи ва чи ма при ли ком де по но ва ња пу бли ка ци ја и при мар них по да та ка у 
Ре по зи то ри јум, да вр ши кон тро лу ква ли те та и ин те гри те та ме та по да та ка и да то те ка де по но ва-
них у Ре по зи то ри јум, да се ста ра о по што ва њу ау тор ских пра ва и усло ва ли цен ци, да ор га ни зу-
је еду ка ци ју ис тра жи ва ча у ве зи са про це ду ра ма де по но ва ња у Ре по зи то ри јум, као и о дру гим 
те ма ма ве за ним за отво ре ну на у ку и спро во ђе ње Плат фор ме. Ова кав вид од го вор но сти је по 
пр ви пут уве ден кроз пра вил ник у јед ну ви со ко школ ску би бли о те ку, што не сум њи во све до чи 
о ви со ким кри те ри ју ми ма ко ју упра ва Фа кул те та по ста вља пред би бли о те ка ре. Кри те ри ју ми 
се до след но ис пу ња ва ју уз стал но струч но уса вр ша ва ње би бли о те ка ра за све ак ту ел не те ме из 
обла сти отво ре не на у ке и елек трон ског на уч ног из да ва штва.

Che rry са 5262 за пи са30 пред ста вља сво је вр сну ди ги тал ну би бли о те ку ко ја у скла ду са ау-
тор ским пра ви ма и ти по ви ма ли цен ци за сва ки за пис по себ но чи ни ре по зи то ри јум отво ре ног 
при сту па са при мар ним ци љем до ступ но сти на уч них ре зул та та. Од 5262 за пи са, 2776 је трај но 
за кљу ча но, док је 2207 за пи са у ре жи му злат ног отво ре ног при сту па.31 Пре о ста лих 279 за пи са 
пред ста вља ју ре цен зи ра не вер зи је по је ди них трај но за кљу ча них до ку ме на та, до ступ не нај че-
шће на кон ис те ка ем бар го пе ри о да, што пред ста вља зе ле ни отво ре ни при ступ. Сва ки за пис 
ко ји је ре фе ри сан у ин дек сним ба за ма Sco pus и WoS са др жи по да так о бро ју ци та та на са мој 
стра ни ци ци ти ра ног за пи са, као и по дат ке о бро ју по ми ња ња на раз ли чи тим вр ста ма бло го ва, 

26  У да љем тек сту МПНТР.
27  „Плат фор ма за отво ре ну на у ку,” 2018, пре у зе то 1. 9. 2022, https://www.mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2018/07/Plat-

for ma-za-otvo re nu-na u ku.pd f .
28  Cre a ti ve Com mons, pre u ze to 1. 9. 2022, https://cre a ti ve com mons.org /.
29  Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Хе миј ски фа кул тет „Пра вил ник о отво ре ној на у ци на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду – Хе миј ском 

фа кул те ту“, пре у зе то 1. 9. 2022, https://www.chem.bg.ac.rs/fa kul tet/pra vil ni ci/Pra vil nik_o_otvo re noj_na u ci-2021.pd f .
30  Број за пи са на дан 27. 9. 2022.
31  „Злат ни“ отво ре ни при ступ под ра зу ме ва об ја вљи ва ње у ча со пи си ма или књи га ма ко ји су бес плат но до ступ ни сви ма 

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 ис тра жи вач ке ин сти ту ци је. – Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, „Отво ре ни при ступ: Уоп ште но“, пре у зе то 1. 9. 2022, https://uni lib.lib gu i des.com /c.
php?g=660496.
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сај то ва, дру штве них мре жа, на Ви ки пе ди ји и слич ним из во ри ма уко ли ко их има. За хва љу ју-
ћи трај ним (пер ма нент ним, пер зи стент ним) лин ко ви ма за пи са, ре по зи то ри јум је по ве зан и са 
плат фор ма ма за ал тер на тив не на чи не ме ре ња ци ти ра но сти Alt me tric и Di men si ons ода кле пре-
у зи ма њи хо ве по дат ке о бро ју по ми ња ња пу бли ка ци је.

При ли ком ус по ста вља ња ре по зи то ри ју ма Che rry и на кон обу ке би бли о те ка ра за ад ми ни-
стра тор ски рад ор га ни зо ван је низ обу ка за све за по сле не на Фа кул те ту и Ино ва ци о ном цен-
тру. На кон пр вих обу ка за ис тра жи ва че и Упра ву Фа кул те та по стиг ну ти су пре го во ри око евен-
ту ал них на чи на за уса вр ша ва ње си сте ма. С об зи ром на зах те ве ко је Упра ва Фа кул те та сва ке 
го ди не по ста вља пред за по сле не, а ко ји се ти чу тран спа рент но сти ком плет ног на уч ног ра да, 
од из у зет ног је зна ча ја би ло да се омо гу ћи из воз по да та ка из Che rry-ја за сва ку пу бли ка ци ју по-
себ но, али и груп но за од ре ђе не ску по ве по да та ка, по што у том по гле ду DSpa ce има од ре ђе на 
огра ни че ња. Ску по ви се углав ном од но се на по тре бе за по сле них да об је ди не све сво је пу бли-
ка ци је при ли ком при пре ме до ку мен та ци је за из бор у ви ша зва ња, као и за го ди шње из ве шта је 
Фа кул те та и Ино ва ци о ног цен тра.

Сви ме та по да ци пу бли ка ци ја са афи ли ја ци јом Хе миј ског фа кул те та и Ино ва ци о ног цен тра 
су пре у зе ти из раз ли чи тих из во ра са ин тер не та, укљу чу ју ћи и ком плет не тек сто ве пу бли ка ци ја 
ка да ни су по сто ја ла огра ни че ња. Овај по ду хват је ре а ли зо вао РЦУБ. При ку пље ни су ме та по-
да ци за пе ри од од 1982. го ди не, ка да је об ја вље на пр ва пу бли ка ци ја у елек трон ској фор ми32 
од ау то ра са Хе миј ског фа кул те та, до по след ње до ступ не пу бли ка ци је у 2018. го ди ни ка да је 
Che rry пу штен у јав ност. Од ус по ста вља ња Che rryја до да нас ње го ва са др жај ност за ви си од 
ак тив но сти ис тра жи ва ча, ак тив них уче сни ка у на уч ном ра ду, као и од би бли о те ка ра – ад ми ни-
стра то ра ре по зи то ри ју ма ко ји пру жа по др шку ис тра жи ва чи ма при ли ком де по но ва ња ра до ва 
и кон ти ну и ра но ор га ни зу је обу ке по во дом свих но ви на у окви ру ре по зи то ри ју ма и це ло куп ног 
кон цеп та отво ре не на у ке. Уз ак тив но де по но ва ње на уч них ре зул та та број за пи са се до да нас 
удво стру чио, с об зи ром на то да је у но вем бру 2018. го ди не би ло укуп но 2599 за пи са,33 док их 
је да нас 5262. Ор га ни зо ван и пре ци зан при ступ ова ко ве ли ком бро ју по да та ка мо гућ је пре ко 
по ме ну те екс тер не апли ка ци је APP.

Ме то до ло ги ја и ре зул та ти ис тра жи ва ња

У окви ру два при ме ње на ме то да у ис тра жи ва њу, пр ви се од но си на све за пи се ра до ва ко ји 
су де по но ва ни у Che rry до сеп тем бра 2022. го ди не и ко ји су ба рем јед ном ци ти ра ни у ба за ма 
Sco pus и WoS док се дру ги од но си на све за пи се ра до ва од ре ђе ног ау то ра, та ко ђе ци ти ра них у 
на ве де ним ба за ма. У за вр шној фа зи ис тра жи ва ња на ве де на је и по ве за ност ци ти ра них ра до ва 
ко ји ујед но има ју од ре ђе ни број пре гле да на плат фор ми Alt me tric. Сви по да ци у та бе ла ма ко је 
сле де пред ста вља ју по ла зи ште за из во ђе ње ци ља пред ста вља ња свр сис ход но сти Che rry-а као 
ре по зи то ри ју ма, ак тив ног чи ни о ца у про мо ци ји на уч ног ра да Хе миј ског фа кул те та.

С об зи ром на ве ћи број ча со пи са ко ји се ре фе ри ше у ба зи Sco pus у од но су на ба зу WoS, 
ве ћи је и број ци та та за по је ди нач не ра до ве у ре по зи то ри ју му Che rry. Без об зи ра на то што су 
број ни ји ра до ви ци ти ра ни у ба зи Sco pus, за по тре бе овог ра да је по сма тран уку пан број за пи са 
ра до ва ко ји су у исто вре ме ци ти ра ни и у јед ној и у дру гој ба зи, ра ди бо ље пре глед но сти и упо-
ред не ана ли зе. По сто ји ве ли ки број ра до ва ко ји су де по но ва ни у Che rry, ре фе ри шу се у ин дек-
сним ба за ма, али ни су ци ти ра ни, та кви за пи си ра до ва ни су узе ти у об зир за ово ис тра жи ва ње. 
У јав но до ступ ној апли ка ци ји APP при ка за ни су бро је ви ци та та из ин дек сних ба за и ре зул та ти 
ал тер на тив не ме три ке са мо за тре нут но ста ње ко је се од но си на тре ну так по ста вља ња упи та. 

32  По да так се од но си са мо на за па же ну до ступ ност ме та по да та ка кон крет ног ра да на ин тер не ту при ли ком пре у зи ма ња 
за Che rry што га чи ни пр вим у од но су на дру ге.

33  Ана Ђор ђе вић, „Ди ги тал ни ре по зи то ри јум Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Хе миј ског Фа кул те та,” Ин фо те ка – Ча со пис за ди
ги тал ну ху ма ни сти ку 20, no. 1–2 (2020): 114–135, https://doi.org/10.18485/in fot he ca.2020.20.1_2.8.
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Ка ко ни је мо гу ће ре тро спек тив но пре у зи ма ње по да та ка из APP апли ка ци је, овом ис тра жи-
ва њу је ме то до ло шки при сту пље но још у сеп тем бру 2021. го ди не ка да је пре у зет пр ви скуп 
по да та ка, а за тим у сеп тем бру 2022. го ди не ка ко би би ло мо гу ће да се ана ли зи ра ју ви дљи ве 
про ме не у ра спо ну од јед не го ди не. За по тре бе овог ра да пре у зе ти су по да ци о ква ли та тив ним 
би бли о ме триј ским ин ди ка то ри ма за раз ли чи те вер зи је за пи са ко је су у прет ход ним по гла вљи-
ма де фи ни са не као: трај но за кљу ча не вер зи је, oдложене вер зи је и jавно до ступ не вер зи је са 
ци љем да се утвр ди ко ли ка је про цен ту ал на ци ти ра ност у сва кој од на ве де них ка те го ри ја. У 
окви ру Та бе ле 1 на во де се тер ми ни RA, EA и OA са де фи ни ци ја ма: 

RA – тер мин “re stric ted ac cess“ пред ста вља ра до ве ко ји су због пра ва из да ва ча трај но за-
кљу ча ни у ре по зи то ри ју му (уда ље ни при ступ ра до ви ма је уз одо бре ње би бли о те ка ра омо гу-
ћен са мо за по сле ним ли ци ма на Фа кул те ту или Ино ва ци о ном цен тру),

EA – тер мин “em bar goed ac cess“ – ра до ви из ча со пи са чи ји су из да ва чи због пре у зе тих пра-
ва од ау то ра за бра ни ли њи хо ву ви дљи вост у ре по зи то ри ју ми ма, до ис те ка ем бар го пе ри о да. 
На кон тог пе ри о да, ко ји та ко ђе про пи су је из да вач, у ре по зи то ри ју му је до зво ље на ви дљи вост 
ком плет ног тек ста оне вер зи је ра да ко ју су ре цен зен ти при хва ти ли за об ја вљи ва ње, али не и 
фор мал но об ја вље на (RA). Ра до ве ко ји спа да ју у ову ка те го ри ју су ау то ри де по но ва ли у Che rry 
што је већ по ме ну то са мо ар хи ви ра ње или зе ле ни отво ре ни при ступ,

OA – тер мин “open ac cess“ – у ову гру пу свр ста ни су ра до ви из ча со пи са ко ји су у ре жи-
му злат ног отво ре ног при сту па (иа ко се тер мин “open ac cess“ од но си и на зе ле ни отво ре ни 
при ступ).

Вер зи ја и збир 
за пи са 

ци та ти (Sco pus) ци та ти (WoS)

сеп тем бар 
2021.

сеп тем бар 
2022.

сеп тем бар 
2021.

сеп тем бар 2022.

RА: 1810 31.565 36.168 29.793 32.102

EA: 228 2.930 3.838 2.852 3.288

OA: 522 5.619 6.986 5.223 5.890

Укуп но: 40.114 46.992 37.868 41.280
 
Та бе ла 1: Упо ред на ана ли за бро ја ци та та у сеп тем бру 2021. и сеп тем бру 2022. го ди не34

По ла зна тач ка за де таљ ни ју ана ли зу ко ја сле ди и ис так ну ти циљ ис тра жи ва ња је при ка за на у 
Та бе ли 1, где је не дво сми сле но ви дљи ва про пор ци о нал но ве ћа ци ти ра ност EA за пи са у од но су 
на RA. Сва ка од три ка те го ри је за пи са (RA, EA и OA) има раз ли чи ту рас по де лу про ме на у бро ју 
ци та та, док се у од ре ђе ном бро ју ра до ва не за па жа ни ка ква про ме на у то ку це ле го ди не (Та бе-
ла 2). До би је ни ре зул та ти по ве ћа ња бро ја ци та та су из ра же ни у про цен ти ма и по де ље ни пре ма 
ве ли чи ни на не ко ли ко раз ред них ин тер ва ла. Ра до ви код ко јих је уо чен по раст бро ја ци ти ра но-
сти, по де ље ни су пре ма про цен ту по ве ћа ња ци ти ра но сти на ин тер ва ле са гра ни ца ма 0%, 25%, 
50%, 75%, 100%, укљу чу ју ћи ин тер ва ле са вред но сти ма ма њим од 0% и вред но сти ма ве ћим од 
100%. При ме ћен је и од ре ђе ни број ра до ва у обе ба зе (Sco pus и WoS) без про ме не бро ја ци та-
та, озна чен са 0%, а у не ким слу ча је ви ма чак и ра до ви код ко јих се број ци та та сма њио, што је 
пред ста вље но озна ком „< 0%“ (про це нат про ме не ци ти ра но сти је не га ти ван). Мо гу ћи раз ло зи 
не га тив ног ци ти ра ња су или гре шке у ин дек сним ба за ма или по сле ди ца по вла че ња ра до ва у 
ко ји ма су ра ни је за бе ле же ни ци та ти. Вер зи је ко је су до ступ не на кон од ло же ног при сту па (EA) 
су де по но ва не у ре по зи то ри јум због не мо гућ но сти пре гле да ком плет них тек сто ва њи хо вих пу-
бли ко ва них вер зи ја (RA). Из на ве де ног раз ло га де по ну ју се две раз ли чи те вер зи је истог ра да 

34  Пре у зе ти по да ци из екс тер не апли ка ци је APP.
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– јед на трај но за кљу ча на (до ступ на они ма ко ји пла те при ступ), а дру га до ступ на јав но сти оног 
да на ко ји се при ли ком де по но ва ња озна чи у ка лен да ру као да тум ис те ка ем бар го пе ри о да. Не 
мо же се са си гур но шћу твр ди ти до ко је је вер зи је ис тра жи вач до шао при ли ком ци ти ра ња, да 
ли је ку пио од ре ђе ни рад са сај та из да ва ча или је пре ко ре по зи то ри ју ма пре гле дао ње го ву ре-
цен зи ра ну вер зи ју и по том ци ти рао де ло, али је ва жно на по ме ну ти да ско ро сва ки за пис ко ји 
је у од ло же ном при сту пу има свој трај но за кљу ча ни ду пли кат са при ка зом истог бро ја ци та та. 
Овај по да так је зна ча јан у по гле ду упо ре ђи ва ња бро је ва ци та та раз ли чи тих вер зи ја ра до ва.35

ППЦ35 RA
Укупан број ра до ва Про це нат радова

Sco pu s WoS Sco pu s WoS

< 0% 3 8 0,17% 0,44%

0% 565 893 31,22% 49,34%

0% < ППЦ ≤ 25% 763 668 42,15% 36,91%

25% < ППЦ ≤ 50% 273 128 15,08% 7,07%

50% < ППЦ ≤ 75% 59 38 3,26% 2,10%

75% < ППЦ ≤ 100% 71 40 3,92% 2,21%

> 100% 76 35 4,20% 1,93%

Укуп но: 1810 100%

ППЦ EA
Укупан број ра до ва Про це нат радова

Sco pu s WoS Sco pu s WoS

< 0% 0 0 0% 0%

0% 34 89 14,91% 39,03%

0% < ППЦ ≤ 25% 67 79 29,39% 34,65%

25% < ППЦ ≤ 50% 67 29 29,39% 12,72%

50% < ППЦ ≤ 75% 19 9 8,33% 3,95%

75% < ППЦ ≤ 100% 18 15 7,89% 6,58%

> 100% 23 7 10,09% 3,07%

Укуп но: 228 100%

ППЦ OA
Укупан број ра до ва Про це нат радова

Sco pu s WoS Sco pu s WoS

< 0% 0 1 0% 0,19%

0% 185 275 35,44% 52,68%

0% < ППЦ ≤ 25% 166 139 31,80% 26,63%

25% < ППЦ ≤ 50% 86 67 16,47% 12,84%

50% < ППЦ ≤ 75% 23 9 4,41% 1,72%

75% < ППЦ ≤ 100% 31 22 5,94% 4,22%

> 100% 31 9 5,94% 1,72%

Укуп но: 522 100%

Та бе ла 2:  Про ме на бро ја ци та та ра до ва ко ји су де по но ва ни у ре по зи то ри јум Che rry и ко ји су ци ти ра ни 
у ба за ма Sco pus и WoS у сеп тем бру 2021. и сеп тем бру 2022. го ди не

35  Скраћеница за „проценат повећања цитираности“. ППЦ је израчунат за сваки рад посебно.
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Пр ва гру па је RA ко ја је по број но сти нај за сту пље ни ја у ре по зи то ри ју му са укуп ним бро јем 
од 2776 за пи са. С об зи ром на то да ни су сви ра до ви ци ти ра ни у ба за ма Sco pus и WoS пред ста-
вље но је укуп но 1810 ко ји су ци ти ра ни у обе ба зе. Нај ве ћи по раст бро ја ци та та бе ле жи се код 
763 ра да у Sco pus ба зи где је по ве ћа ње ци ти ра но сти до 25%, док је у WoS ба зи про цен ту ал но 
по ве ћа ње у истим гра ни ца ма за бе ле же но код укуп но 668 ра до ва. Нај ве ћи број ра до ва, чак 
893 од 1810 ни је про ме ни ло број ци та та у ба зи WoS у то ку два на ест ме се ци. Ау то ри ду ги низ 
го ди на ни су чу ва ли сво је ре цен зи ра не вер зи је тек сто ва већ са мо фор мал но об ја вље не36 те ве-
ли ки број за пи са мо ра да оста не трај но за кљу чан због пре не тих пра ва на из да ва че ча со пи са 
у ко ји ма су ау то ри об ја ви ли сво је ра до ве. Та кав прин цип мо же да ре зул ти ра стаг на ци јом по-
ра ста бро ја ци та та. На осно ву пред ста вље ног бро ја ци та та за кљу чу је се да про ме на њи хо вог 
бро ја ва ри ра од сеп тем бра 2021. до сеп тем бра 2022. го ди не од не га тив не ци ти ра но сти код 
укуп но три ра да у Sco pus ба зи, од но сно осам ра до ва у ба зи WoS, до по ве ћа ња ци ти ра но сти и 
900%.37 Про цен ту ал но је из ра чу на то по ве ћа ње бро ја ци та та за све ра до ве из ка те го ри је RA 
чи ме је до би је на ме ди ја на 10% као сред ња вред ност у ба зи Sco pus од но сно 1,31% у ба зи WoS.

Сле де ћа ка те го ри ја ко ја се ана ли зи ра је EA, нај зна чај ни ја за по ре ђе ње са RA због је дин-
стве ног мо де ла зе ле ног отво ре ног при сту па ко ји се по сти же са мо њи хо вим де по но ва њем.38 
Уку пан број уо че них ра до ва у ка те го ри ји EA је 279, али је у раз ма тра ње узе то 228 јер је то ли ко 
ра до ва ци ти ра но у обе ин дек сне ба зе. Ни је при ме ће на не га тив на ци ти ра ност, а код 34 ра да 
(Sco pus), од но сно 89 (WoS) ни је за бе ле же но по ве ћа ње ци ти ра но сти за 12 ме се ци од ре ђе ног 
пе ри о да. За ба зу WoS то је ујед но и нај ве ћи про це нат ра до ва 39,03%. Из ме ђу 0% и 25%, као и 
од 25% до 50% по ве ћа ња ци ти ра но сти, бе ле жи се у Sco pus ба зи за под јед нак број тек сто ва, по 
67 из сва ког оп се га.39 Ова кав слу чај ни је при ме ћен ни код RA ни код ОА вер зи ја за пи са. Нај-
ве ћи по сто так по ве ћа ња ци ти ра но сти се на ла зи у мо де лу зе ле ног отво ре ног при сту па. Свим 
оста лим ра до ви ма у овој ка те го ри ји је ци ти ра ност по ра сла од 3,85% до 900% (Sco pus) и од 
2,38% до 300% (WoS). Ме ди ја на про ме не бро ја ци та та у ба зи Sco pus за све ра до ве у окви ру ка-
те го ри је EA је ви ше од три пу та ве ћа у од но су на ме ди ја ну ка те го ри је RA, а она из но си 30,86% 
док је у ба зи WoS 7,6 пу та ве ћа од ме ди ја не из ка те го ри је RA (10,00%).

У тре ћој ка те го ри ји пу бли ка ци ја (ОА) су ра до ви у ре жи му злат ног отво ре ног при сту па. 
Укуп но има 522 са ци та ти ма у ба за ма Sco pus и WoS. Са мо је дан за пис има не га тив ну ци ти-
ра ност (у ба зи WoS), док је нај ви ше оних ко ји ни су ме ња ли број ци та та (52,68% у ба зи WoS). 
Ипак, рад ко ји има нај ве ћу сто пу по ве ћа ња ци ти ра но сти је упра во у овој ка те го ри ји за пи са, 
об ја вљен 2021. го ди не, са по ве ћа њем од 911,11%. На ве де ни рад је де по но ван у ре по зи то ри-
јум у ју лу 2021. го ди не, у сеп тем бру је за бе ле же но 9 ци та та у ба зи Sco pus, а за тим у сеп тем бру 
на ред не го ди не укуп но 91 ци тат. Ме ди ја на про ме не бро ја ци та та у ка те го ри ји ОА је 14,29% 
за Sco pus, од но сно 0% за WoS, као по сле ди ца ви ше од по ло ви не ра до ва у ко ји ма ни је по ра сла 
ци ти ра ност.

По ред упо ред не ана ли зе раз ли чи тих за пи са ра до ва у раз ли чи тим вре мен ским ин тер ва ли-
ма, ис пи ти ва ли смо ути цај зе ле ног отво ре ног при сту па на ци ти ра ност ра до ва по је ди нач ног 
ау то ра (Та бе ла 3). При ка за ни су ра до ви ау то ра, тре нут но за по сле ног на Хе миј ском фа кул те ту, 

36  Пр ви рад ко ји је трај но за кљу чан (RA) и за ко ји не по сто ји ре цен зи ра на вер зи ја (EA) је из 1993. го ди не, док је пр ва 
са чу ва на и де по но ва на ре цен зи ра на вер зи ја из 2011. го ди не. Ови по да ци се ме ња ју уз све ве ћи од зив ау то ра ко ји де-
по ну ју сво је ре цен зи ра не вер зи је ра до ва у Che rry.

37  Нај ве ћа вред ност по ве ћа ња бро ја ци та та код јед ног ра да ко ји се ре фе ри ше у обе ба зе, Sco pus и WoS, за па же на је у ба зи 
Sco pus. За исти рад по ве ћа ње бро ја ци та та у ба зи WoS из но си са мо 150%. За ра до ве ин дек си ра не у обе ба зе нај ве ће 
ре ги стро ва но по ве ћа ње бро ја ци та та у ба зи WoS је 400%.

38  У окви ру број них на уч них сту ди ја се до ка зу је ути цај са мо ар хи ви ра ња на ци ти ра ност. У јед ној од нај но ви јих сту ди ја се 
на во ди да су за 50% ви ше ци ти ра ни ра до ви ко ји су кроз зе ле ни отво ре ни при ступ до ступ ни у ре по зи то ри ју ми ма не го 
они ко ји су до ступ ни са мо по сред ством прет пла те. – Pa blo Dor ta-González and María Isa bel Dor ta-González, “The In flu-
en ce of Fun ding on the Open Ac cess Ci ta tion Advan ta ge”, Fe bru ary 4, 2022, https://doi.org/10.48550/ar Xiv.2202.02082.

39  У оп се ге ни је укљу че на до ња гра ни ца, већ са мо гор ња.
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ко ји има нај ве ћи уку пан број ци та та у ба зи Sco pus у 2021. го ди ни.40 У пр вом де лу та бе ле су 
трај но за кљу ча ни ра до ви ау то ра ко ји су има ли од ре ђе ни број ци та та и у сеп тем бру 2021. и у 
сеп тем бру 2022. го ди не. Ни је при ме ће на не га тив на ци ти ра ност, док по ра ста ци ти ра но сти ни је 
би ло у ба зи Sco pus код 18,92% ра до ва, од но сно код 39,19% ра до ва у ба зи WoS. Нај ве ће по ве-
ћа ње ци ти ра но сти је до 25% и то код око по ло ви не ра до ва. Си ту а ци ја је дру га чи ја у дру гом 
де лу та бе ле где су пред ста вље не ре цен зи ра не вер зи је ра до ва ау то ра. Не дво сми сле но се за-
кљу чу је да је нај ве ће по ве ћа ње ци ти ра но сти та ко ђе до 25%, али и од 25% до 50% што го во ри 
у при лог мо де лу са мо ар хи ви ра ња.

ППЦ RA
Укупан број ра до ва Про це нат радова

Sco pu s WoS Sco pu s WoS

< 0% 0 0 0% 0%

0% 14 29 18,92% 39,19%

0% < ППЦ ≤ 25% 38 32 51,35% 43,24%

25% < ППЦ ≤ 50% 14 8 18,92% 10,81%

50% < ППЦ ≤ 75% 8 5 10,81% 6,76%

75% < ППЦ ≤ 100% 0 0 0% 0%

> 100% 0 0 0% 0%

Укуп но: 74 100%

ППЦ EA
Укупан број ра до ва Про це нат радова

Sco pu s WoS Sco pu s WoS

< 0% 0 0 0% 0%

0% 2 7 9,10% 31,82%

0% < ППЦ ≤ 25% 11 10 50,00% 45,45%

25% < ППЦ ≤ 50% 8 4 36,36% 18,19%

50% < ППЦ ≤ 75% 1 1 4,54% 4,54%

75% < ППЦ ≤ 100% 0 0 0% 0%

> 100% 0 0 0% 0%

Укуп но: 22 100%

Та бе ла 3:  Про ме на бро ја ци та та ра до ва по је ди нач ног ау то ра ко ји су де по но ва ни у ре по зи то ри јум Che-
rry и ко ји су ци ти ра ни у ба за ма Sco pus и WoS у сеп тем бру 2021. и сеп тем бру 2022. го ди не

Ра до ви ко ји су при ка за ни кроз раз ли чи те вер зи је и са раз ли чи тим ре зул та ти ма ци ти ра но сти 
узе ти су у раз ма тра ње и у ко ре ла ци ји са Alt me tric плат фор мом. Alt me tric пру жа увид ис тра жи-
ва чи ма о то ме где се по ми ње њи хо во ис тра жи ва ње и у ка квом кон тек сту, што је у да на шњем 
све ту ак тив ним на уч ни ци ма на свет ској мре жи од ве ли ког зна ча ја. Мо гућ ност да од ре ђе ни 
рад бу де тач но пред ста вљен и ин тер пре ти ран, као и да ње го ви ау то ри до ђу до пра вих љу ди у 
пра во вре ме, од лу чу ју ћи је фак тор ње го вог ши рег ути ца ја.41 Тај ути цај се ви ди и кроз по ме ну-
те и нај за сту пље ни је ин дек сне ба зе Sco pus и WoS. У овом одељ ку је пред ста вље на ци ти ра ност 

40  По да так је фор ми ран у Би бли о те ци 14. 1. 2022. го ди не ко ји је за по тре бе овог ра да из ве ден из го ди шњег из ве шта ја 
Фа кул те та. Сви ра до ви ко је је ау тор ика да об ја вио и ко ји се ре фе ри шу у ба зи Sco pus ци ти ра ни су укуп но 410 пу та (без 
ау то ци та та) у 2021. го ди ни. 

41  Alt me tric, pre u ze to 1. 9. 2022, https://www.alt me tric.com /au di en ce/re se ar chers/.
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94 од укуп но 228 ра до ва у зе ле ном отво ре ном при сту пу у ре по зи то ри ју му Che rry, ци ти ра них у 
обе ин дек сне ба зе, а та ко ђе и ре ги стро ва ни на плат фор ми Alt me tric (Гра фи кон 1). На ор ди на ти 
је пред ста вљен про це нат по ве ћа ња ци ти ра но сти свих ра до ва ко ји су узе ти у раз ма тра ње док 
су на ап сци си раз дво је ни ра до ви у окви ру ба за Sco pus и WoS. Са ма чи ње ни ца да је ско ро по-
ло ви на (41,23%) ци ти ра них ра до ва ујед но и про мо ви са на го во ри о ути ца ју зе ле ног отво ре ног 
при сту па кроз ре по зи то ри јум Che rry на про мо ци ју на уч них ра до ва. С дру ге стра не, по сто так 
ци ти ра них трај но за кљу ча них ра до ва у ре по зи то ри ју му, ујед но про мо ви са них на плат фор ми 
Alt me tric, из но си све га 23,31%.

Гра фи кон 1:  Ци ти ра ност ра до ва до ступ них у зе ле ном отво ре ном при сту пу ко ји су ви дљи ви на плат-
фор ми Alt me tric

За кључ на раз ма тра ња

Пред ста вље ни ква ли та тив ни би бли о ме триј ски ин ди ка то ри у на уч ним ра до ви ма, кроз раз-
ли чи те вер зи је за пи са, да ју по чет ну сли ку о ре зул та ти ма свр сис ход но сти јед ног ин сти ту ци о-
нал ног ре по зи то ри ју ма. Тех но ло шки је те шко утвр ди ти: 1) на ко ји на чин ау то ри вр ше пре тра гу 
ра до ва на свет ској мре жи; 2) да ли у сво јим зе мља ма има ју омо гу ће ну прет пла ту на на уч ну 
ли те ра ту ру (као што то је код нас слу чај пре ко КоБ СОН-а); 3) уко ли ко је има ју, да ли увек пре-
тра жу ју ра до ве пре ко сај то ва ко мер ци јал них из да ва ча; 4) ако за од ре ђе не ра до ве не ма ју при-
ступ, да ли ко ри сте ре по зи то ри јум да про на ђу од го ва ра ју ће до ступ не ре цен зи ра не вер зи је или 
ипак при бе га ва ју не ле гал ним из во ри ма, још увек ла ко до ступ ним у мно гим зе мља ма. Пре ма 
то ме, мно го је на чи на на ко ји ис тра жи ва чи до ла зе до ли те ра ту ре. Ка да ис тра жи ва чи про на ђу 
ли те ра ту ру ко ју би ко ри сти ли за сво је ис тра жи ва ње, у че му им је до ступ ност са др жа ја ре по-
зи то ри ју ма дра го це на, по ста вља ју се пи та ња ве за на за са ме раз ло ге ци ти ра ња: да ли се од-
ре ђе ни рад ци ти ра пр вен стве но због свог ква ли те та, због ак ту ел но сти од ре ђе не те ме или пак 
ра зно вр сних лич них раз ло га ау то ра ко ји од ре ђе ни рад ци ти ра. Мно го је фак то ра укљу че но у 
цео про цес те је про ме на бро ја ци та та за пе ри од од јед не го ди не мо гу ћа и без ре по зи то ри ју ма. 
Ипак, у од но су на раз ли чи те вер зи је за пи са ко је се у ре по зи то ри јум Che rry по хра њу ју и узор ка 
од 2560 за пи са, за кљу чу је се да пут са мо ар хи ви ра ња, од но сно зе ле ни отво ре ни при ступ, по-
спе шу је по раст бро ја ци та та. Број по сма тра них ре цен зи ра них вер зи ја ра до ва (228) је ско ро 
осам пу та ма њи у од но су на пу бли ко ва не трај но за кљу ча не (1810), али сра змер но укуп ном 
бро ју за пи са, при ме ћу је мо да ра до ви ко ји ма су ре цен зи ра не вер зи је до ступ не у ре по зи то-
ри ју му бе ле же нај ве ћи по раст бро ја ци та та од сеп тем бра 2021. до сеп тем бра 2022. го ди не у 
ин дек сној ба зи Sco pus (Та бе ла 4). 
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ППЦ
RA за пи си (%) EA за пи си (%) OA за пи си (%)

Sco pu s WoS Sco pu s WoS Sco pu s WoS

< 0% 0,17% 0,44% 0% 0% 0% 0,19%

0% 31,22% 49,34% 14,91% 39,03% 35,44% 52,68%

0% < ППЦ ≤ 25% 42,15% 36,91% 29,39% 34,65% 31,80% 26,63%

25% < ППЦ ≤ 50% 15,08% 7,07% 29,39% 12,72% 16,47% 12,84%

50% < ППЦ ≤ 75% 3,26% 2,10% 8,33% 3,95% 4,41% 1,72%

75% < ППЦ ≤ 100% 3,92% 2,21% 7,89% 6,58% 5,94% 4,22%

> 100% 4,20% 1,93% 10,09% 3,07% 5,94% 1,72%

Те бе ла 4:  Про це нат про ме не бро ја ци та та у за ви сно сти од ни воа до ступ но сти за пи са у ре по зи то ри ју му 
Che rry

С об зи ром на то да је узо рак за пи са ре цен зи ра них вер зи ја ма ли, нео п ход на је ве ћа ан га-
жо ва ност ис тра жи ва ча у по гле ду њи хо вог де по но ва ња, у слу ча је ви ма ка да су при ли ком об-
ја вљи ва ња пре не ли пра ва на из да ва че ча со пи са. Из ло же на ме то до ло ги ја омо гу ћа ва да се у 
на ред ним сту ди ја ма на ста ви пра ће ње про ме не бро ја ци та та на ве ћем узор ку.
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Qu a li ta ti ve Bi bli o me tric In di ca tors of Sci en ti fic Pa pers  
in the In sti tu ti o nal Re po si tory of the Fa culty of Che mi stry

Sum mary
The repository of the Faculty of Chemistry, University of Belgrade, and the Innovation Center – Cherry presents a 
well-organized digital library of the institution’s scientific outputs. For the purpose of this paper a research was done 
on the change in the number of citations contained in the repository, based on data from the external application 
Authors, projects, publications. The application has integrated parameters for examining the number of citations 
from Scopus and Web of Science databases. In this paper the change in number of citations from publications which 
appear in Altmetric – a platform for alternative metric were also used. Two methods of research were applied: the 
first method examines the change in number of citations for all deposited records of publications in the repository, 
and the second method enables to examine the change in number of citations on the level of all records of a specific 
author. The author whose publications were examined for the research via the second method was pronounced the 
most cited author in the yearly report for 2021 of the Faculty of Chemistry. Both methods examine three types of 
records with varying levels of accessibility: permanetly restricted, available after an embargo period (green open 
access) and permanent open access (gold open access). The metadata of all three kinds of publications recorded in 
the Cherry repository are accessible to the public with strict control of the librarian – repository manager.

The research subject of this paper notes the difference that arises in the number of citations of individual records 
in September 2021 and a year later, in September 2022. The aim of the paper is to present a possible method to 
establish a correlation between the accessibility of publications and their citation count. There is a special regard 
to publications in the green open access, which form the basis for monitoring the relevance of the repository to the 
Faculty of Chemistry, University of Belgrade, and the Innovation Center as well as to other institutions which are parts 
of the established infrastructure of repositories in Serbia. 

Keywords: Cherry, institutional repository, researchers, librarians, Scopus, Web of Science, Altmetric, citations
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