Унос нових радова у Cherry

Кодови за пројекте се налазе на следећој адреси:
http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml
Кликом на CTRL + F унесите број пројекта (пример: 173042), а затим цео код у оквиру наводника (без
наводника) копирајте у наведено поље за пројекат.

Политика издавача тј. часописа у којем је рад објављен може се проверити на сајту SHERPA/Romeo:
http://sherpa.ac.uk/
Уколико уносимо рад из часписа који има политику отвореног приступа занемарујемо рецензирану
верзију и постављамо само публиковану са избором „отворени приступ“.
Уколико уносимо публиковану верзију рада за који су пренета права на издавача бирамо опцију
„приступ са лозинком“ како би само регистрованим корисницима био видљив (регистрованим
корисницима са институционалном мејл адресом chem.bg.ac.rs одобреном од стране администратора).
Уколико уносимо рецензирану верзију рада за коју постоји ембарго период (проверити SHERPA/RoMEO)
бирамо опцију „одложени приступ“.

Када за одређени часопис издавач дозвољава видљивост рецензиране верзије после 12 месеци,
погледаћемо када је рад прихваћен и од тог датума израчунати када би требало да буде видљив свима
(не само регистрованим корисницима).

Пример:

У овом случају у календар бисмо унели 2021-03-13.
Следи преглед свих унетих података и избор „сачувај и изађи“ и „заврши предају“. Кликом на „заврши
предају“ запис се шаље администратору на контролу након чега ће бити видљив у Репозиторијуму.

Ако се питате...
 Код пренетих права на издавача постављају се две верзије рада: публикована и рецензирана.
 Постављањем оних публикованих верзија радова које морају бити закључане омогућавате себи и
својим колегама преглед из иностранства. Удаљени приступ преко КоБСОН-а могуће је остварити
само у Србији. Такође, важне су због годишњих статистика и извештаја Факултета.
 Постављањем рецензираних верзија радова доприносите својој промоцији научног рада јер ће
оне аутоматски бити видљиве свим корисницима Интернета након истека ембарго периода,
додатно, у многим пројектним циклусима од вас очекују да за рад омогућите отворени приступ.
 Једном унети метаподаци аутоматски се харвестују на платформе Google Scholar, BASE, CORE,
WorldCat, Unpaywall… У све већем броју повлаче и пуне текстове из Cherry-a што свакако
омогућава великом броју научника из разних крајева света да их истраже и цитирају.
 Харвестовање података из Cherry-а посебно је значајно за радове са домаћих конференција или
из домаћих часописа који нису били у већој мери видљиви на Интернету.
 Усвајањем Платформе за отворену науку од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја 09.07.2018. године проглашена је обавеза учесника пројеката које финансира
Министарство да депонују радове.
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf
Обавезе истраживача истакнуте су и у Платформи за отворену науку Универзитета у Београду од
17.05.2019. године.
https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Platforma_otvorena_nauka.pdf
 Примарне податке, докторате, мастер и дипломске радова уносе администратори.
 Једном постављен рад од стране једног аутора биће видљив на свим јединственим листама
ауторских имена са додељеним ORCID бројевима.
 Све своје радове са категоријама којима припадају можете погледати на екстерној апликацији:
http://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/
 Унос категорија за радове уноси администратор помоћу екстерне апликације, а на основу базе
ProRef http://proref.rcub.bg.ac.rs/. С обзиром на то да је овај процес полуаутоматски и да
библиотекари само преносе податке, али да се не баве вредовањем научног рада и тумачењем
правилника скреће се пажња ауторима да пријаве сваку грешку као и то да све информације о
вредновању могу да добију од аналитичара за одређену област
(http://www.mpn.gov.rs/nauka/osnovna-istrazivanja/).
 За сваку недоумицу коју имате јавите се администратору на мејл anadj@chem.bg.ac.rs и одговор
ћете добити истог радног дана.

Ово упутство представља скраћену верзију упутства са одржане обуке за истраживаче Хемијског
факултета и Иновационог центра:
http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/CHERRY_Uputstvo_za_korisnike.pdf
Свако добро и срећан рад!
Ана Ђорђевић

