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ДЕКЛАРАЦИЈА ИЗ САН ФРАНЦИСКА 
О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ НАУЧНОГ 

ИСТРАЖИВАЊА
УВОЂЕЊЕ НАУКЕ У ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА1

Све је већа "о$ре&а 'а се уна"ре'е начини "роцене резул$а$а на-
учних ис$раживања коју о&ављају различи$е а6енције које фи-
нансирају научни ра', ака'емске инс$и$уције и 'ру6а $ела. 

Да &и овом "и$ању 'ала со"с$вени 'о"ринос, 6ру"а уре'ника
и из'авача научних часо"иса сас$ала се $оком 6о'ишње6 сас$ан-
ка Америчко6 'руш$ва за &иоло6ију ћелија (ASCB), у Сан Фран-
циску, у Калифорнији, 16. 'ецем&ра 2012. 6о'ине. Ова 6ру"а је
развила низ "ре"орука, названих Декларација из Сан Франциска
о "роцени вре'нос$и научно6 ис$раживања. Позивамо све заин-
$ересоване с$ранке из свих научних 'исци"лина 'а "окажу своју
"о'ршку 'о'авањем својих имена Декларацији.

Пло'ови научно6 ис$раживања су мно6о&ројни и разноврсни,
а у њих с"а'ају: научни чланци који 'ају извеш$аје о новом зна-
њу, "о'ацима, реа6енсима, и соф$верима; ин$елек$уално вла-
сниш$во; и високо о&разовани мла'и научници. Финансијери,
ус$анове које за"ошљавају научнике, као и сами научници, сви
имају жељу, и "о$ре&у, 'а "роцене квали$е$ и у$ицај научних ре-
зул$а$а. За$о је нео"хо'но 'а се резул$а$ научно6 ис$раживања
$ачно измери и о"резно "роцени.

Им"ак$ фак$ор научно6 часо"иса се најчешће корис$и као
"римарни "араме$ар којим се "оре'и научни резул$а$ "оје'и-
наца и ус$анова. Им"ак$ фак$ор научно6 часо"иса, који је изра-
чунао Томсон Рој$ерс, у "оче$ку је с$ворен 'а "омо6не &и&лио$е-
карима како &и и'ен$ификовали часо"исе које $ре&а ку"и$и, а
не као мера научно6 квали$е$а ис$раживања "риказано6 у члан-

1 Прево' је "римљен 8. а"рила 2014, а "рихваћен за о&јављивање на сас$анку Ре'акције З&орника
о'ржаном 21. маја 2014.
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ку. Имајући $о у ви'у, нео"хо'но је схва$и$и 'а им"ак$ фак$ор
научно6 часо"иса има &ројне 'о&ро 'окумен$оване не'ос$а$ке
ка'а се у"о$ре&љава као оруђе за вре'новање научно6 ра'а. Међу
овим су о6раничењима: А) 'ис$ри&уција ци$а$а у часо"ису је
веома изо&личена [1–3]; Б) својс$ва им"ак$ фак$ора научно6 ча-
со"иса везана су за научну о&лас$: $о је з&ир мно6о&ројних, изу-
зе$но разноврсних $и"ова чланака, укључујући $у и ори6иналне
научне ра'ове и "ре6ле'не ра'ове [1, 4]; В) уре'ничком "оли$и-
ком може се мани"улиса$и (или „намеш$а$и”) им"ак$ фак$ор
научно6 часо"иса [5]; и Г) "о'аци који се корис$е за израчуна-
вање им"ак$ фак$ора научно6 часо"иса нису ни $ранс"арен$ни
ни$и су 'ос$у"ни јавнос$и [4, 6, 7].

У 'аљем $екс$у износимо "ре"оруке за уна"ређење начина на
који се вре'нује квали$е$ резул$а$а научно6 ра'а. У вре'новању
научно6 ра'а, у &у'ућнос$и ће &и$и све важнији резул$а$и који
нису у о&лику научно6 чланка, али рецензирани научни ра' ос-
$аће сре'ишњи "ре'ме$ ис$раживачко6 вре'новања. Наше "ре-
"оруке су з&о6 $о6а "римарно усре'сређене на "раксу везану за
ис$раживачке чланке који се о&јављују у рецензираним часо"и-
сима, али мо6у – и $ре&ало &и – 'а се "римене и на "ре"ознавање
'о'а$них "роизво'а, као ш$о су &азе "о'а$ака, као важних резул-
$а$а ис$раживања. Ове "ре"оруке су у"ућене $елима која финан-
сирају ис$раживања, ака'емским ус$ановама, часо"исима, ор6а-
низацијама које о&ез&еђују &и&лиоме$ријске "о'а$ке, и "оје'и-
начним научним ра'ницима.

Овим "ре"орукама су о&ухваћене &ројне $еме: 

– "о$ре&а 'а се укине у"о$ре&а &и&лиоме$ријских "о'а$ака,
као ш$о су им"ак$ фак$ор научно6 часо"иса, у разма$рањи-
ма која се $ичу финансирања, за"ошљавања и уна"ређења;

– "о$ре&а 'а се научни ра' вре'нује "рема ње6овим квали$е-
$има, а не на основу часо"иса у коме је ра' о&јављен; и 

– "о$ре&а 'а се искорис$е мо6ућнос$и које "ружа о&јављи-
вање на ин$ерне$у (као ш$о су у&лажавање не"о$ре&но6
о6раничења &роја речи, &ројки, и референци у чланцима, и
ис$раживање нових "оказа$еља значаја и им"ак$а).

Већ се "римећује 'а мно6о&ројна $ела која финансирају науч-
них ра'ова, ус$анове, из'авачи, и ис$раживачи "о'с$ичу уна-
"ређења у вре'новању научно6 ис$раживања. Такви кораци "о-
чињу 'а "овећавају замах "рема софис$ициранијим и још са'р-
жајнијим "рис$у"има вре'новању научно6 ра'а на које се са'а
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мо6у на'о6ра'и$и, и које мо6у "рихва$и$и сва кључна $ела веза-
на за $о "оље.

По$"исници Декларације из Сан Франциска о вре'новању на-
учно6 ис$раживања "о'ржавају усвајање сле'ећих "ракси у
вре'новању научно6 ра'а.

ОПШТА ПРЕПОРУКА

1. Немој$е корис$и$и &и&лиоме$ријске "араме$ре везане за ча-
со"ис (као ш$о су им"ак$ фак$ори научно6 часо"иса) као суро6а$
мере квали$е$а "оје'иначних ис$раживачких чланака, 'а &ис$е
њима вре'новали "оје'иначни 'о"ринос науци свако6 научно6
ра'ника, ни "ри за"ошљавању, уна"ређењу, ни$и "ри о'лукама
о финансирању.

ТЕЛИМА КОЈА ФИНАНСИРАЈУ НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

2. Бу'и$е изричи$и и јасни ш$о се $иче кри$еријума који се ко-
рис$е у вре'новању научне "ро'ук$ивнос$и кан'и'а$а за с$и-
"ен'ије и јасно ис$акни$е, нарочи$о за ис$раживаче који су у "о-
че$ној фази, 'а је научни са'ржај ра'а мно6о важнији о' &и&лио-
ме$ријских "араме$ара или и'ен$и$е$а часо"иса у којем се
о&јављује научни ра'.

3. Циљ "роцене вре'нос$и научно6 ра'а јес$е 'а размо$ри$е
вре'нос$ и у$ицај свих резул$а$а ис$раживања (укључујући &азе
"о'а$ака и соф$вер) као и о&јављивање научно6 ра'а, и размо-
$ри$е широки с"ек$ар мера им"ак$а у које с"а'ају и квали$а$ив-
ни "оказа$ељи им"ак$ ис$раживања, као ш$о су у$ицај на "оли-
$ику и "раксу.

УСТАНОВАМА

4. Бу'и$е изричи$и и јасни у вези са кри$еријумима које с$е ко-
рис$или "риликом 'оношења о'лука о за"ошљавању, $рајном
звању или уна"ређењу, јасно ис$ичући, нарочи$о за ис$ражива-
че у "оче$ној фази ра'а, 'а је научни са'ржај ра'а мно6о &и$нији
о' о&јављивања &и&лиоме$ријских "о'а$ака или и'ен$и$е$а ча-
со"иса у којем се о&јављује научни ра'.
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5. Ра'и "роцене вре'нос$и научно6 ра'а, размо$ри$е вре'нос$
у$ицаја свих резул$а$а ис$раживања (укључујући &азе "о'а$ака
и соф$вер) као и о&јављивање научно6 ра'а, и размо$ри$е широ-
ки с"ек$ар мера им"ак$а у које с"а'ају и квали$а$ивни "оказа-
$ељи у$ицаја ис$раживања, као ш$о су у$ицај на "оли$ику и
"раксу.

ИЗДАВАЧИМА

6. Смањи$е, у зна$ној мери, акцена$ на им"ак$ фак$ор научно6
часо"иса као "ромо$ивно оруђе, на нај&ољи начин, $ако ш$о не-
ће$е "о'ржава$и им"ак$ фак$ор или $ако ш$о ће$е $е &и&лиоме-
$ријске "о'а$ке "ре'с$авља$и у кон$екс$у разних 'ру6их &и-
&лиоме$ријских "о'а$ака заснованих на научним часо"исима
(н"р. "е$о6о'ишњи им"ак$ фак$ор, EigenFactor [8], SCImago [9],
h–ин'екс, време из'ања и о&јављивања и$'.) ш$о омо6ућава
&ољи уви' у резул$а$е часо"иса.

7. С$ави$е на рас"ола6ање велики рас"он &и&лиоме$ријски "о'а-
$ака на нивоу чланка 'а &ис$е "о'с$акли "омак ка "роцени вре'-
нос$и која се заснива на научном са'ржају чланка, а не на о&ја-
вљеним &и&лиоме$рисјким "о'ацима часо"иса у којем је о&ја-
вљен чланак.

8. По'с$акни$е "раксу о'6оворно6 ау$орс$ва и о&авеш$авања о
с"ецифичним 'о"риносима свако6 ау$ора.

9. Укини$е сва о6раничења која се $ичу "оновне у"о$ре&е рефе-
ренсних лис$а у ис$раживачким чланцима &ез о&зира на $о 'а ли
се ра'и о часо"ису с о$вореним "рис$у"ом или о часо"ису с о&а-
везном "ре$"ла$ом, и учини$е ове лис$е 'ос$у"ним у смислу
Посвећивања заје'ничком креа$ивном јавном 'о&ру (Creative
Commons Public Domain Dedication) [10].

10. Укини$е или смањи$е о6раничења која се $ичу &роја референ-
ци у ис$раживачком чланку, и зах$евај$е, 6'е је мо6уће, навође-
ње "римарне ли$ера$уре, а не "ре6ле'а, 'а &и се заслу6е "ризна-
ле онима који су "рви о&јавили о'ређено о"ажање.

ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ БИБЛИОМЕТРИЈСКЕ ПОДАТКЕ

11. Бу'и$е о$ворени и $ранс"арен$ни $ако ш$о ће$е о&јави$и "о-
'а$ке и ме$о'е који се корис$е "ри свим израчунавањима.
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12. О&јави$е "о'а$ке "о' лиценцом која 'озвољава њихову не-
о6раничену "оновну у"о$ре&у, и о&ез&еђује ком"ју$ерски "ри-
с$у" "о'ацима, 6'е 6о' је $о мо6уће.

13. Јасно ис$акни$е 'а се не"римерена мани"улација &и&лио-
ме$ријским "о'ацима неће $олериса$и; &у'и$е изричи$и и ја-
сни у вези са $им ш$а се сма$ра не"римереном мани"улацијом и
које &и мере $ре&ало "реузе$и 'а &и се $о с"речило.

14. Ка'а се корис$е и ком&инују, или "оре'е &и&лиоме$ријски
"о'аци, имај$е у ви'у варијације у врс$ама чланака (н"р. "ре-
6ле'ни ра'ови насу"ро$ ис$раживачким чланцима) и различи$е
ис$раживачке о&лас$и.

ИСТРАЖИВАЧИМА

15. Ако с$е чланови коми$е$а који 'оноси о'луке о финансира-
њу, за"ошљавању, $рајном звању или уна"ређењу, 'оноси$е
"роцене на основу научно6 са'ржаја, а не на основу о&јављених
&и&лиоме$ријских "о'а$ака.

16. Г'е 6о' је мо6уће, ци$ирај$е "римарну ли$ера$уру у којој су
о"ажања "рво о&јављена, а не "ре6ле'не чланке, 'а &и се заслу6е
"ризнале ономе ко их заслужује.

17. У"о$ре&и$е разноврсне &и&лиоме$ријске "о'а$ке чланака и
"оказа$еље личних изјава или "ре"орука, као 'оказ у$ицаја
о&јављених чланака "оје'инаца и 'ру6их ис$раживачких резул-
$а$а [11].

18. Ос"оравај$е "роцењене вре'нос$и научних ис$раживања које
се не"римерено ослањају на им"ак$ фак$ор научно6 часо"иса и
"о'с$ичи$е и учи$е 'ру6е 'а је нај&ољи начин усре'сре'и$и се
на вре'нос$ и у$ицај о'ређених научних резул$а$а.
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