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SCIDAR
представља
дигитални
репозиторијум
Универзитета у Крагујевцу у коме су депоновани резулати
научноистраживачког рада запослених на Универзитету.
Сходно документу Платформе за отворену науку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/Platformaza-otvorenu-nauku.pdf циљ репозиторијума је да се омогући
отворени приступ свим садржајима, како би се повећала
видљивост и дисеминација научних резулата запослених на
Универзитету у Крагујевцу.
Платформа се базира на софтверу отвореног кода Dspace
и има двојезичко окружење – на српском и енглеском језику.

СТРУКТУРА И ХИЈЕРАРХИЈА











Садржај репозиторијума организован је у колекције. Свакој
институцији (факултету) одговара једна колекција Community, која може садржати друге колекције (на новоу
катедре или одсека).
Колекције које одговарају институцијама имају своје
администраторе.
Један документ се може налазити у више колекција, у
случају заједничких радова аутора из различитих
институција.
Корисници система могу да депонују нова ел. документа,
а администратори система могу да мењају, допуњавају
метаподатке и регулишу приступ пуном тексту.
Број администратора у оквиру једне институције
(колекције) одређује сама институција.
За администрирање репозиторијума (одржавање, backup,
статистичке извештаје, обуку корисникa) задужени су
Универзитетски информатички центар и Универзитетска
библиотека у Крагујевцу.

аутоматско рангирање према
тренутном броју депонованих
објеката

РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИКА

Избором опције Мој SCIDAR са менија Пријавите се, могуће је
одабрати два начина за пријављивање.

Сви корисници који имају званичну (@kg.ac.rs) маил адресу,
регистровану у институцији, користе постојећу комбинацију
имена и лозинке.
Остали корисници могу отворити SCIDAR налог који је
регистрован на другу маил адресу.

РЕГИСТРАЦИЈА АЛТЕРНАТИВНОМ МАИЛ АДРЕСОМ

Приликом прве пријаве потребно је одбрати опцију
„Заборавили сте своју лозинку“, након чега ће на унету
адресу стићи активацини линк, где можете поставити
лозинку.

Пример унетог рада

Регистровани
истраживач у
систему.

* преглед садржаја репозиторијума и преузимање докумената омогућен
је и нерегистрованим корисницима система

Постоји узајамна веза између
истраживачких профила на сајту
Универзитета у Крагујевцу,
https://www.kg.ac.rs/nastavnici.php
E-CRIS системa Републике Србије
и ORCID профила.

РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК СИСТЕМА МОЖЕ ДА:
Бирањем опције Mој SCIDAR
започне нов унос или прегледа
раније започете уносе;
Региструје пријем електронске
поште са обавештењима о новим
садржајима у жељеној колекцији;
Приступи подешавањима свог
налога (промена лозинке).
Пре уноса података обавезно проверите да ли документ
већ постоји у репозиторијуму, тако што ћете претражити
целокупан репозиторијум. Ако сте у некој од колекција
које не припадају вашој институцији пронашли свој рад,
пошаљите захтев локалном администратору да га дода и у
вашу матичну колекцију.

ПРЕТРАГА РЕПОЗИТОРИЈУМА

Опције претраге су унапређене,
додатни филтери могу да
побољшају резулате. Осим у
матаподацима, тражени појам ће
бити излистан и ако се налази у
депонованим документима.

НАЛОГ ЗА ИСПРАВКУ УНЕТИХ ПОДАТАКА

Регистровани корисник може пријавити грешку у метаподацима унетих
објеката, без обзира на ауторство.

Избором опције Пријави, отвара се форма за унос, где је потребно унети
опис грешке. Администратору колекције ће стићи маил са описом проблема.

УНОС НОВОГ ОБЈЕКТА
Унос новог дигиталног објекта се врши на три начина:
• По подразумеваној процедури - уз претходно одабрану
колекцију, ручно се уносе метаподаци (обавезно латиничним
писмом, због интероперабилности са другим ситемима);



Унос по задатом идентификатору (најчешће DOI број)



Унос избором датотеке са метаподацима

РУЧНИ УНОС – 1. КОРАК: УНОС МЕТАПОДАТАКА
избор типа објекта

* - обавезна поља

поновљива поља

ИЗБОР АУТОРА

Након уноса имена аутора,
кликом на иконицу лупе, могу се
повезати подаци из Унутрашњег
директоријума, ако се подаци
аутора налазе у бази истраживача
Универзитета,
бирањем
опције
Прихватити.
Остали
аутори
се
могу
идентификовати ORCID налогом.

избор верзије рада

статус

2. КОРАК – УНОС ДАТОТЕКЕ

Према унетом ISSN броју
часописа, у Sherpa
RoMEO * бази проверава
се његова политика о
објављивању у отвореном
приступу, ако је часопис
регистрован у овој бази.

* https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Могуће је сачувати метаподатке, без
унетог дигиталног објекта.

3. КОРАК –ПРОВЕРА УНЕТИХ СТАВКИ

У овом кораку могуће је унети нове датотеке, или
избрисати већ унете. За текстуалне датотеке,
препоручује се депоновање PDF формата.

У овом кораку се такође
може вратити на претходни
екран, ако је потребно
кориговати метаподатке.

4. КОРАК – ИЗБОР ЛИЦЕНЦЕ

Creative Commons - лиценце креативне заједнице

CREATIVE COMMONS ЛИЦЕНЦЕ
CC0 1.0 Universal (CC01.0)
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Аутор се одриче свих права и предаје дело у јавни домен. Дозвољено је умножавати,
дистрибуирати и јавно саопштавати дело, прерадити га и користити чак и
укомерцијалне сврхе, а да за то није потребно тражити дозволу.

Attribution –CC BY
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ауторство–Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора
се нагласити да ли је изворно дело измењено. Дозвољенојеумножавати,
дистрибуиратиијавносаопштаватидело; прерадитига и користитичак и
укомерцијалнесврхе.

Attribution-ShareAlike–CC BY-SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ауторство–Делити под истим условима –Морају се навести подаци о изворном
делу и линк ка лиценци, и мора се нагласити да ли је изворно дело измењено. Ако
се прерађује изворно дело или се интегрише у нову целину, ново дело се мора
делити под истом лиценцом. Дозвољено је умножавати, дистрибуирати и јавно
саопштавати дело, прерадити га и користити и у комерцијалне сврхе.

.

Attribution-NonCommercial CC BY-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Ауторство–Некомерцијално – Морају се навести подаци о изворном делу и линк
ка лиценци, и такође се мора се нагласити да ли је изворно дело измењено.
Материјал се не сме користити у комерцијалне сврхе. Дозвољено је умножавати,
дистрибуирати, јавно саопштавати и прерадити дело.

Attribution-NoDerivs CC BY-ND
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Ауторство–Без прераде – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка
лиценци, и мора се нагласити да ли је оно измењено. Ако се прерађује изворно дело
или се интегрише у нову целину, измењено дело се не сме дистрибуирати.
Дозвољено је умножавати и дистрибуирати дело, чак и укомерцијалне сврхе.

Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ауторство–Некомерцијално –Делити под истим условима
Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора се нагласити
да ли је изворно дело измењено. Ако се прерађује изворно дело или се инкорпорира
у нову целину, мора се делити под истом лиценцом. Материјал се не сме користити у
комерцијалне сврхе. Дозвољено је умножавати, дистрибуирати, јавно саопштавати и
прерадити дело.

Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 /
Ауторство–Некомерцијално –Без прераде – Морају се навести подаци о
изворном делу и линк ка лиценци, и мора се нагласити да ли је изворно дело
измењено. Материјал се не сме користити у комерцијалне сврхе. Ако се прерађује
изворно дело или се интегрише у нову целину, оно се не сме дистрибуирати.
Дозвољено је умножавати и дистрибуирати дело у свим медијима и форматима.

5. КОРАК – ЗАВРШЕТАК УНОСА

У овој фази, локалном администратору је стигло
обавештење да има нових ставки у колекцији које чекају
проверу и верификацију. Након што се изврши потврда
уноса од стране администратора, дигитални објекат
постаје део репозиторијума и добија јединствени
идентификатор.
Администратор има на располагању следеће опције, а
након сваке предузете акције, корисник система добија
маил са обавештењем о статусу свог поднеска.

MOJ SCIDAR

ПАНЕЛ

листа раније одобрених уноса

Након завршеног уноса, на „Мој SCIDAR“ страници можете видети
све раније унете ставке, оне које су у статусу обраде – послате
локалном администратору, као и некомплетиране уносе, на којима
можете наставити рад, или их уклонити.

УНОС НОВОГ ОБЈЕКТА ПУТЕМ ИДЕНТИФИКАТОРА
Резултат ретраживања
одређеног DOI броја

DOI број је дигитални идентификатор
објекта који га једнозначно одређује на
интернету. Сервис који одржава базу DOI
бројева, метаподатке и линкове до пуних
текстова је CrossRef.
Избором опције Погледајте детаље и
унесите извештај, отвара се нов оквир
са учитаним метаподацима. Неопходно је
одабрати колекцију у коју ће се рад
депоновати, са падајућег менија у истом
оквиру.
Након тога, опција Попуните податке
и почните са приступањем вас води у
процедуру уноса од 5 раније дефинисаних
корака.

УНОС ИЗБОРОМ ДАТОТЕКЕ СА МЕТАПОДАЦИМА
Датотека са метаподацима, једнe или више референци, може се учитати у
систем ако је у неком од стандардних формата:
- XML (креираних у бази Pubmed, Crossref, Arhiv...)
- Bibtex – препоручено!
- ris
- EndNote
- csv - Comma Separated Values
- tsv – Tab Separated Values
Датотеке се могу их креирати аутоматски, на више начина:
-

-

извозом библиографског записа
из COBISS система;
извозом референци са Google Scholar
ауторског профила;
извозом постојећих референци из
ОRCID профила истраживача.

Након избора датотеке, потребно је прво одабрати колекцију у коју
ће се депоновати дигитални објект.
Корићењем библиографских алата – цитатних менаџера (програма
попут: EndNote, Zotero*, Mendelеy* или RefWorks) могуће је допунити
податке или извршити конверзију једног типа датотеке са
метаподацима неке референце у другу.
У случају да учитавате датотеку која садржи метаподатке више
радова које желите да депонујете у репозиторијум, метаподаци првог
рада су видљиви у форми за унос. Након потврде његовог уноса,
остали радови се виде као „недовршени поднесци“ на „Мој SCIDAR“
страници.
Као и у претходним случајевима уноса, рад ће се наћи у изабраној
колекцији тек након верификације од стране администратора.
* Zotero i Mendelеy су бесплатни софтвери, могу се користити као
desktop или online варијанта.

Тим задужен за развој и одржавање репозиторијума ће у наредном
периоду наставити да ради на имплементацији нових функционалности
система.
Евентуална питања, примедбе или предлоге можете послати на

scidar-admin@kg.ac.rs
или попунити форму за унос на линку Повратна информација, у дну
почетне странице.

