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TRAP/RCUB –

мрежа репозиторијума



Отворени приступ 

инфраструктури

РЦУБ је прилагодио 

софтверску платформу 

DSpace и развио низ алата, 

који омогућавају 

институцијама у Србији да 

установе своје 

институционалне 

репозиторијуме.

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf


Заступљеност DSpace софтвера у свету

OpenDOAR: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html, (преузето 03.11.2020).

https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html


Током 2020. године уз подршку програма RCC утврђен је документ у којем је 

јасно наведено шта је TRAP/RCUB инфраструктура и под којим условима се она 

ставља на располагање корисницима.

Развијена је и Политика за отворени приступ истраживачким инфраструктурама

у Рачунарском центру Универзитета у Београду: TRAP/RCUB IT решење и 

организациони модел за примену институционалних или тематских репозиторијума.

https://www.rcc.int/working_groups/60/open-access-research-infrastructure-in-the-western-balkans-support-programme
https://www.rcub.bg.ac.rs/documents/TRAP-Open_Access_Policy.pdf
https://www.rcub.bg.ac.rs/documents/TRAP-Open_Access_Policy.pdf


https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4206?template=opendoar

https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4206?template=opendoar


https://cherry.chem.bg.ac.rs/

https://cherry.chem.bg.ac.rs/










Интеграција и дисеминација

• OpenAire

• BASE

• CORE

• GoogleScholar

• WorldCat

• Unpaywall



https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2793

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od____
__4206::a6bb29523f2d343c8ce0ead7ea376c85

https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2793
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4206::a6bb29523f2d343c8ce0ead7ea376c85


Линкован наслов води до 
Cherry репозиторијума 
одакле су подаци преузети.

Опис репозиторијума.

https://www.base-search.net/

https://www.base-search.net/


https://core.ac.uk/download/pdf/299294550.pdf

https://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/handle/12345
6789/3122/10.1080@00958972.2017.1405262.pdf
?sequence=1

Рецензиране верзије су видљиве преко 
сервиса CORE Discovery или Unpaywall.

Публикована верзија: 51.00 $

https://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3122/10.1080@00958972.2017.1405262.pdf?sequence=1
https://cer.ihtm.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3122/10.1080@00958972.2017.1405262.pdf?sequence=1


CORE поред комплетних 
метаподатака из 
репозиторијума преузима 
и пуне текстове који су у 
отвореном приступу.

https://core.ac.uk/

https://core.ac.uk/


Преглед репозиторијума за 
администраторе.

• пријава грешака које су уочене 
приликом харвестовања података,
• покривеност записа DOI бројевима,
• број харвестованих записа радова,
• број харвестованих записа радова са 
пуним текстом.



https://www.worldcat.org/

https://www.worldcat.org/




Наведена ауторска имена на приказан

начин нису испуњавала захтеве

институција те је у сврху екпорта

библиографија РЦУБ развио екстерну

апликацију “Аутори, пројекти,

публикације”.

https://cherry.chem.bg.ac.rs/browse?type=author

https://cherry.chem.bg.ac.rs/browse?type=author


http://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/

http://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/


Преглед радова по одређеним

параметрима са списком

пројеката на којима је аутор

учествовао.



Преглед пројеката по 

одређеним параметрима 

са списком аутора

који су учесници.





https://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/faces/publications.xhtml?jftfdi=&jffi=publications

https://cherry.chem.bg.ac.rs/APP/faces/publications.xhtml?jftfdi=&jffi=publications


https://cherry.chem.bg.ac.rs/NomadLite

https://cherry.chem.bg.ac.rs/NomadLite


Нормирање пројеката базирано на 
машинском читању текстова.









https://cherry.chem.bg.ac.rs/RM

https://cherry.chem.bg.ac.rs/RM


https://cherry.chem.bg.ac.rs/Ellena
Апликација за администраторе

Измене могуће кроз сва поља описа.

https://cherry.chem.bg.ac.rs/Ellena


Нормирање ауторских имена



Нормирање ауторских профила



• преузимање метаподатака из других система преко библиографских алата,
• унос метаподатака у апликацију,
• измена метаподатака.





Обука за библиотекаре

Администратори у репозиторијумима су углавном библиотекари. 

При успостављању репозиторијума неопходно је да се бар једна особа обучи за рад и 

контролу уноса нових радова.

Обука се састоји од следећих целина:

1. Упознавање са системом и функцијама које нуди,

2. Увод у тумачење политика издавача и контрола ауторских права,

3. Депоновање нових радова преко система са комплетним уносом метаподатака (три 

елемента описа, постављање, преглед и завршетак),

4. Измена постојећих записа кроз опцију “измена рада” и кроз екстерне апликације,

5. Увоз метаподатака радова из других система кроз екстерну апликацију,

6. Праћење статистика посећености (DSpace и Google Analytics),

7. Припрема за обуку за истраживаче.



Обука за истраживаче

Након обученог администратора за контролу уноса нових радова следи обука за 

истраживаче у одређеној институцији. Она обухвата следеће сегменте:

1. Упознавање са принципима отворене науке и обавезама које прописује Платформа за 
отворену науку,

2. Представљање функција које репозиторијум и екстерне апликације нуде,

3. Регистрација и услови коришћења,

4. Видљивост научних резултата – интеграција и дисеминација,

5. Тумачење дозвољених верзија радова за депоновање у складу са ауторским правима,

6. Депоновање нових радова,

7. Контрола већ унетих радова.





Реализација обука - уживо и онлајн

Рад у репозиторијуму није ограничен местом и временом као ни

уређајем са ког се приступа.

Укупно 2342 публикације депоноване од куће у току ванредног стања.



Хвала на пажњи
anadj@chem.bg.ac.rs


