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Балкански цитатни картел
Новинарско истраживање које је
ове године урадио новинар
часописа Science тако што је слао
небулозне и измишљене радове
са очитим грешкама научним
часописима диљем света уловило је
многе који су прихватили да објаве
такав рад а да нису уочили грешке.
Међу њима је и Acta Facultatis
Medicae Naisensis, чији је
издавач Медицински факултет
Универзитета у Нишу
ФЕНОМЕНИ
Мићо Таталовић*
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скандалу Архива биолошких наука
Српског биолошког друштва смо чи
тали, и за већину нас и наших медија,
он је решен. Тачка на „и” је стављена
отпуштањем уредничког тима – и то
тек након притиска међународне научне зајед
нице. Наиме, тражити од научника да уплате
чак 1.785 евра за објављивање рада и тврдити
да се рад може квалитетно рецензирати у року
од једнога дана није добра пракса.
Али, да ли се ишта битно заиста променило
у Архиву?
Чињеница да је уопште дошло до смене уред
ништва је значајна. На нашем простору су уче
стале жалбе на сличне радње у разноразним
часописима – наиме, има их толико да неки на

учници кажу да није могуће да су сви потреб
ни и да сви раде квалитетно, а недостатак неког
надзора значи да се може лако гледати кроз пр
сте приликом рецензирања, ако се уопште оба
вљају, пријатељима па и својим текстовима, ако
као уредник објављујете и своје научне радове
у свом часопису.
Из региона се на листи сумњивих часописа
и издавача коју држи и ажурира Џефри Билс
(Jeffrey Beals), амерички библиотекар и истра
живач, налазе, на пример, ријечки InTech, и са
рајевски ДРУНПП.
Новинарско истраживање које је ове годи
не урадио новинар часописа Science тако што
је слао небулозне и измишљене радове са очи
тим грешкама научним часописима диљем све
та уловило је многе, па и њих неколико у нашем
региону, који су прихватили да објаве такав рад
а да нису уочили грешке. Ту су се, на пример,
нашли и Acta Facultatis Medicae Naisensis, чи
ји је издавач Медицински факултет Универзи
тета у Нишу, као и Macedonian Journal of Medi
cal Sciences.
А прошле године је Центар за евалуацију у
образовању и науци (ЦЕОН/ЦЕЕС) једног из
давача у Босни и Херцеговини – ДРУНПП Сара
јево – на темељу разних анализа чак оптужио за
„цитатни картел” у спрези са српским научни
цима који тамо објављују. Анализе из ЦЕОН-а
откриле су многе српске часописе у којима се
објављује огроман број плагираних радова (до
11 одсто свих текстова у тим часописима је са
држало плагиран текст).
Дакле, Архив није једини који је могуће за
странио, али је један од ретких у којима смо јав
но видели смену уредништва као резултат неке
објективне истраге, јер, ретко се види да се не
што битно мења у таквим часописима.  

Dendogramma,
прастаро створење
у облику печурке
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орђе Миловић (1960) спада у српске
стрип ауторе који тихо и постојано гра
де и развијају своју поетику не маре
ћи за текуће стрип моде и трендове. Та
самонаметнута издвојеност дозвољава
уметнику да ствара неоптерећен дневним зах
тевима; с друге стране, међутим, одбијање да се
активније учествује у животу овдашње стрип
сцене резултира изостанком признања која ау
тор заслужује.
Особености свих до сада објављених Мило
вићевих радова јесу префињени графизам, по
некад допуњен деликатним колором, те стална
окренутост литератури као предлошку за стрип.
Доследни наставак ових интересовања је и ал
бум „Вадисрце” рађен по мотивима романа Бо
риса Вијана (1920–1959) бунтовног уметника
бројних интересовања – од поезије, позоришта
апсурда, бизарних проза, кримића који су уз
немиравали јавност (и изазвали судски процес
против романа „Пљуваћу по вашим гробовима”
из 1946, који је представљен као Вијанов пре
вод дела непостојећег америчког писца Вор
нера Саливена), преко компоновања шлагера,
публицистике, превођења научне фантастике
до виртуозног свирања џез трубе.
Вијан је живео бурно, без калкулисања, непре
стано изазивајући сопствену (прерану) смрт.
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„Вадисрце: по мотивима
истоименог романа Бориса Вијана”,
аутор Ђорђе Миловић, Омнибус,
Београд, 2013.
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„Архив биолошких
наука” није једини који
је могуће застранио,
али је један од ретких у
којима смо јавно видели
смену уредништва.
Анализе из ЦЕОН-а
су откриле многе српске
часописе у којима се
објављује огроман број
плагираних радова
(до 11 одсто свих
текстова у тим
часописима је садржало
плагиран текст)

орска створења нађена
пре готово тридесет го
дина у Аусталији не при
падају ни једној познатој
групи бескичмењака. На
учници су открили две морске живо
тињице облика печурке, које се не
уклапају ни у једну познату катего
рију и могу да буду повезане са гру
пама за које се сматрало да су изумр
ле пре 500 милиона година.
Приликом сређивања материјала
прикупљеног у тасманијском мору
давне 1986. године др Жан Јуст, зо
олог из Природњачког музеја у Ко
пенхагену у Данској је  открио 18 узо
рака бескичмењака чудног изгледа. У
студији, објављеној недавно у часо
пису PLOS ONE, истраживачи опи
сују неких 14 узорака, сакупљених са
океанског дна на дубинама од четири
стотине и хиљаду метара. Ове „мале,
смешне животиње у облику печур
ке”, како их Јуст назива, су вишеће
лијске, углавном асиметричне, што
је кључна карактеристика за класи
фиковање организама, и имају жела
тинозни слој између унутрашњег и
спољашњег дела тела.
Научници су класификовали орга
низам као нови род, Dendogramma
– односи се на дендрограм, који се
у биологији користи за илустрацију
еволуционих односа између органи

Низ црвену
реку људског
стида

ГРАФИЧКИ РОМАН

Али, питам се, јесмо ли сменом уредника ствар
но решили проблем? Ако нисмо као новинари,
као научници, као друштво, истражили колико је
дуго и зашто овај проблем постојао у Архиву био
лошких наука – ко се и до које мере окористио на
томе случају и, на крају крајева, нисмо утврдили
како је могуће да се нешто такво уопште десило
– како можемо веровати да ће промена неколико
имена битно променити ситуацију у часопису?
То се пита и научник A. Teixeira da Silva, ис
траживач из Јапана, који је и покренуо целу сагу

када није пристао на неморалну понуду Архи
ва. Он и сада говори да му ново уредништво још
није дало никакву назнаку да је заиста спремно
да окрене нови лист. Наиме, цела листа питања
остаје без одговора, нпр: шта ће бити са свим ра
довима који су у Архиву објављени током ман
дата бившег уредништва – нарочито они под
паском могућег непотизма – хоће ли бити по
ништени? И шта ће уредништво учинити пово
дом разних неетичких поступака које је часопис
до сада спроводио – још нема јавно доступног и
транспарентног плана који би уливао поверење
међународној заједници да се нешто заиста бит
но променило у Архиву биолошких наука.
Овај случај тешко да је једини и без организа
ција као што је ЦЕОН, и без правог, истраживач
ког новинарства које би се забавило овом темом
тешко да ће се ситуација сама брзо поправити.
Наиме, научници морају да објављују што више
и у што бољим часописима. Ови су, нажалост,
подстакнути да објављују што више па и да по
гледају на другу страну када виде нешто неетич
но ако сами могу да профитирају.
Нпр. ЦЕОН је рекао како у случају „картела”
издавача из БиХ српски научници плаћају из
јавних средстава објављивање у тим часописи
ма. Понеки су научници, значи, понекад део
проблема. Часописи, пак, могу зарадити на на
плаћивању и штампању што већег броја радова.
Корупција и нечеститост у науци се дешава ди
љем света – недавне статистике говоре да је не
долично/нечестито понашање у медицинским
наукама коштало Национални институт за здра
вље у САД 58 милиона долара 1992–2012 – па
су вероватно и много чешће појаве у нашем си
ромашном и корумпираном друштву.
*Уредник вести на порталу SciDev.Net
и аутор блога Balkan Science Beat

зама. Нови род има две врсте D. enig
matica и D. discoides, називи алуди
рају на њихов мистериозни карактер,
односно облик диска.
Узорци су фиксирани у формалде
хиду и пребачени у лабораторију, али
су тамо неко време чувани у алкохолу,
што је искључило могућност будуће
екстракције ДНК и даље анализе ради
утврђивања биолошког места ових ор
ганизама у односу на друге. „Било би
изузетно узбудљиво да су аутори на
шли раније непознату групу организа
ма које су тако рано почели да се раз
лликују од других животиња”, каже др
Кејси Дан, еволуциони биолог са Бра
ун Универзитета у Провиденсу, САД.
Ист раж ив ач и су так ођ е наш ли
сличности – исту форму гранања и
режњасте структуре око отвора уста
– између Dendogramma и мале групе
„медузоида” створења налик медуза
ма, која су живела пре 600 милиона
година током периода едиакаран, у
којем су се на Земљи појавили број
ни вишећелијски организми.
Др Татјана Ношенко, еволуциони
биолог са Унивезитета Лудвиг Мак
симилијан у Минхену (Немачка) ми
сли да није немогуће да је дубоко мо
ре Аустралије очувало живе потомке
организама из овог периода, за које
се мислило да су измрли пре више од
500 милиона година.

Роман „Вадисрце” објављен 1953. карактери
ше континуирани одмак од здраворазумског, из
неверавање образаца и рутина понашања што,
свеукупно, резултира осећајем зачудности, ла
коће и вртоглавице изазване помањкањем пре
познатљивих тачака ослонца односно свепри
сутним лудизмом који се испуњава и задовољава
чистом игром слободе стварања запле
та и (лажних) расплета.
„Вадисрце” прати Жакмора који
долази у неименовано село, вароши
цу на обали мора и, крећући се кроз
њега, упознаје бизарност такозваних
обичних, свакодневних, наизглед три
вијалних ствари. Иза фасада пасто
ралне провинције крију се, међутим,
нефункционалне породице, продаја
стараца на тргу (робова?), паганско
подсмевања свештенику, страшни
обичај поткивања деце јер њихова мајка одби
ја да их пусти у свет за који су створени. Но, ка
ко се нова снага не може зауздати, деца ће и ду
ховно и телесно излетати из гнезда затвора све
док, у отвореном финалу албума, не буду жива
зазидана у стаклену коцку из које, на први по
глед, нема изласка а у њој нема живота.
Врхунац свеколике бизарности је црвена речи
ца стида и срамоте која тече кроз насеље и у коју

Научници стално откривају нове
врсте – 1984. године, само једна ау
стралијска експедиција је открила
између 200 и 300 нових врста. Али,
проналажење такве врсте која се не
уклапа у познато дрво живота, деси
ло се само два или три пута у проте
клих петнаест, двадесет година, об
јашњава др Андреас Хејнол, биолог
из Mеђународног центра за молеку
ларну  биологију мора Сарс у Берге
ну, Норвешка.
Хејнол каже да родови животиња,
који су преживели прастара масовна
изумирања, носе важне информације.
Те информације помажу истражива
чима да реконструишу ток еволуције.
„Потрага за новом линијом је као от
кривање блага”. Сада је приоритет пр
оналажење нових узорака за анатом
ске и генетичке анализе. Хејнол мисли
да се, због технологије која је у међу
времену невероватно напредовала, не
што од ДНК може добити из постоје
ћих узорака. „Уопште не сумњам да је
генетичка информација још увек ту.”
Јустa свакодневно питају зашто је
било потребно толико много година да
би се животиње класификовале. „Ка
да једном схватите да се ради о нечем
изузетном, потребно је време за про
учавање, читање, консултовање, па и
да убедите себе да сте стварно откри
ли нешто посебно”, одговара он.
¶

мештани бацају трупла или делове тела оних ко
ји им више нису потребни! Одатле их зубима – и
само зубима – вади и односи несретник Слава ко
ји је обдарен и проклет способношћу да саосећа
и пати за друге. Са своје стране ни странац Жак
мор није без грехова и амбиција – он је „потро
шач нарави” и трага за местом где ће спроводити
своје идеје „психоанализовањем” љу
ди. После седам година, три месеца и
два дана без икаквих резултата, Жак
моров ентузијазам нестаје и он схвата
да је управо стид најраспрострањени
ја људска емоција па постаје Славин
наследник у чишћењу реке стида.
„Вадисрце” је вишеслојна прича,
којој тежиште није на акционим сце
нама већ на алегоријама и алузијама
па, због свега тога, захтева прецизан,
сугестиван и промишљени визуелни
(об)лик. Миловић цртеж своди на дрхтави кро
ки прекривен прозирном воденом бојом што му
дарује заводљиву лакоћу коју и Вијанова прича
носи. Кадрирање и монтажа табли те честе из
мене ракуса додатно онеобичавају и потцртава
ју зачудну атмосферу. Речју, Миловићева рафи
нирана интерпретација Вијановог „Вадисрца”
зрело је и убедљиво уметничко дело.
*Књижевник из Вршца

