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Теме предавања

БИБЛИОМЕТРИЈСКИ ИНДИКАТОРИ ДОСТУПНИ ИЗ ИНДЕКСНИХ 
БАЗА WEB OF SCIENCE И SCOPUS

 Појам наукометрије и библиометрије
 Најзначајнији библиометријски индикатори
 Хетероцитати, коцитати и аутоцитати
 Хиршов индекс
 Библиометријски индикатори доступни из база Web of Science и 

Scopus 
 Постављање обавештења (Alerts), исправке „невидљивих“ 

цитата
 Библиометријски индикатори доступни у Journal Citation Reports, 

односно у Scimago Journal Ranking



Теме предавања (II)

АЛТЕРНАТИВНА БИБЛИОМЕТРИЈА (ALTMETRICS)

 Појам алтметрије

 Врсте алтметријских показатеља

 Профил истраживача на Гугл Академику 

 Комерцијални издавачи и алтметрија 



Наукометрија и библиометрија

Наукометрија: део науке о науци која се 
бави егзактним мерењем параметара 
значајних за вредновање научног рада

 Библиометрија: квантитативно 
проучавање писаног производа науке

(Филипи Матутиновић Стела: Научне информације у Србији: 
проток, доступност, вредновање, Београд, 2014)



Библиометријски индикатори

 Број публикација

 Број цитата !

 Импакт фактор 

 Хиршов индекс

 М индекс:  h/n – број година који је протекао од 
објављивања првог рада 

 G индекс: нормализација Хиршовог индекса

 Еигенфактор и Article Influence: (процењен значај тог 
часописа за научну заједницу за период од пет година; 
часопис се сматра утицајним ако га цитирају други 
утицајни часописи)



Библиометријски индикатори (II)

 Scopus

 SNIP - осим цитираности часописа узима у обзир и 
карактеристике цитирања у области у којој часопис 
припада (“цитатног потенцијала”)

 SJR – индикатор научне престижности часописа, 
рангирање часописа по цитираности тако што се 
сваком цитату одређује “специфична тежина” у 
зависности од ранга часописа у којем је посматрани 
часопис цитиран



Цитати

 Идеја: цитати стварни одраз утицајности објављених 
научних резултата и да ће већина значајних 
информација бити нађена у језгру које чине 
високоцитирани часописи. 

 “Није било замишљено да цитатни индекси постану 
универзално средство за процену научних резултата, 
али се данас цитатна анализа веома често користи као 
средство за вредновање учинка и мерење утицаја 
научника, институција, часописа и др.”



Цитати (II)

 Хетероцитати – цитирајући и цитирани рад – потпуно 
различити аутори

 Коцитати – у цитирајућем раду су коаутори 
цитираног рада 

 Аутоцитати – исти аутор у цитирајућем и цитираном 
раду



Недостаци

 Веза између цитираног рада и цитирајућег рада не 
мора објективно да постоји

 Радови са грешком су цитирани (негативни цитати)

 Самоцитати и коцитати утичу на општи пораст 
цитираности

 Манипулација цитатима

 Грешке при уносу цитата



Ипак предности

 Објективност

 Проверљивост 

 Доступност података

 Импакт фактор: једноставно израчунавање



Цитатни индекси

 1961. Јуџин Гарфилд започео објављивање цитатног 
индекса из области природних наука, медицине и технике

 Web of Science
 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1996-

present 
 Social Sciences Citation Index (SSCI) --1996-present 
 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1996-present
 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –

2001-present 
 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & 

Humanities (CPCI-SSH) – 2001-present 
 Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present 



http://wokinfo.com/publisher_relations/journ
als/







































https://www.elsevier.com/solutions/scopus/c
ontent/content-policy-and-selection









http://www.scimagojr.com/journalrank.php





















Уколико неки аутор има отворен 
профил, тај линк ће бити први међу 
резултатима претраге по имену 
аутора.



Google Scholar

На јавном профилу 
је доступан податак 
о броју цитата и о 
другим 
библиометријским 
индикаторима 
(Хиршов индекс, И10 
индекс)



Број цитата које приказује 
Google Academic не 
треба бројати јер су ту, 
поред цитата, често 
урачунати и дупликати.





Библиометријски 
показатељи за 
часописе





Publish or Perish софтвер 
који се бесплатно преузима 
са странице
http://www.harzing.com/res

ources/publish-or-perish







Алтметрија

 Подаци (индикатори?) о научном доприносу 
засновани на активностима у онлајн окружењу и уз 
помоћ онлајн алата (tools and environments)

 Наставак наукометрије и вебометрије



Обухвата...

• Број прегледа и преузимања (viewed, downloads)

• Друштвене мреже/дискусије – Facebook, Twitter + 
блогови, научне друштвене мреже (ResearchGate, 
Academia.edu)

• Преузимање у цитатним менаџерима (Mendeley, 
Zotero, CiteULike)

• Цитираност – Google Scholar

• Енциклопедија – Wikipedia

• Препоручени чланци...









• Tри главна извора:

– Друштвене мреже (Twitter, Facebook, Google +, Pinterest) и 
блогови

– Традиционални медији, новине, опште и научне (Guardian, 
New York Times, New Scientist)

– Цитатни менаџери (Mendeley, CuteULike)

Нормализација, препознавање ресурса

https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000059309-
about-altmetric-and-the-altmetric-score

https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000059309-about-altmetric-and-the-altmetric-score


Altmetric Score of Attention

• Квантитативно мерење квалитета и квантитета одзива 
који је рад добио. Сваки одзив назива се „пост“

• Вредновање чланак из „Вашингтон пост“ више од 
блога, блог више од Twittera

• Аутор сваког поста: вредновање уколико има више 
пратилаца



Важне напомене

• Altmetric мери одзив, пажњу (attention), не квалитет. 

• Altmetric прати само јавни одзив.

• Altmetric прати директан или конкретан одзив, тј. онај 
који је фокусиран на одређени рад или сет података. 
Да би неки пост био измерен нпр. у новинском чланку 
мора да садржи линк до цитата или рада 

• Altmetric обезбеђује метричке показатеље који могу 
да се пореде резултати унутар дисциплине

Janković, Z., Ševkušić, M.: Altmetrija i Altmetric 
http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/predavanje-o-

servisu-altmetric-com

http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/predavanje-o-servisu-altmetric-com

