Представницима потписника Отвореног писма
У вези захтева за објављивање вашег Отвореног писма у Пиротском зборнику
које сте нам доставили у петак, 2.10.2020. године, желела бих да вам саопштим
следеће:
За часопис Пиротски зборник важи Закон о издавању публикација у коме, у члану
5 став 3, стоји: „Уредник публикације врши избор дела које предлаже за
објављивање, даје или прибавља стручно мишљење о њему и одговара за издату
публикацију.“ Закон, дакле, никоме другом не даје наведене надлежности, па ни
мени као директору издавача, тако да сам без одлагања обавестила уредника и
проследила сам му ваше писмо и он ће вам се вероватно брзо јавити.
У жељи за што већом транспарентношћу, ваше писмо ће бити објављено на
званичном сајту наше установе, Народне библиотеке Пирот.
Што се тиче вашег захтева за смену уредника Горана Николића, треба начелно
рећи да се са функције неко смењује када има слабе резултате. Као представници
издавача, ми континуирано пратимо рад садашњег уредника и запажамо следеће:
1. Горан Николић је до сада једини уредник Пиротског зборника који је успео да
оствари прописани континуитет излажења – један број за једну годину. У
импресуму нашег часописа стално је стајало да је он годишњак, међутим ниједан од
претходних уредника пре Николића то није успевао да оствари, укључујући и
двојицу потписника вашег Отвореног писма који сада траже Николићеву смену.
2. Поред континуитета излажења, важан је и квалитет часописа. У свакој земљи
са развијеном научном делатношћу, па и у Србији, постоје посебне установе и
организације које се баве оценом квалитета часописа. У нашој земљи их има две:
Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН) који опслужује Српски цитатни
индекс и Математички институт САНУ. Њихове оцене су релативно сличне, а
пошто је потребна регистрација за улазак на део сајта Математичког института где
је вредновање часописа, из практичних разлога дајемо линк за сајт другог
евалуатора, ЦЕОН-а, где за један део података није потребна регистрација. Линк за
страницу на којој се могу видети подаци о Пиротском зборнику је
https://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0554-1956
Негде у средини стоји да је категорија часописа К52. Ако се пређе курсором
миша преко К52 појавиће се прозор у коме пише – Истакнути национални часопис.
Прошле године, када смо имали цитате неких наших радова у врхунским светским
часописима са SCI листе, односно WoS, Пиротски зборник је био чак К51 – Водећи
национални часопис. Корисни могу да буду и подаци из Библиометријског
извештаја ЦЕОН-а, линк
https://scindeks.ceon.rs/BibliometricPortrait.aspx?issn=0554-1956
Да ли се смењује уредник часописа који га је довео до тог нивоа квалитета и да
ли може да се смењује само на основу негативног мишљења потписника неког
писма? Шта ће бити ако дође писмо у коме уређивачка политика и ауторски приступ
Горана Николића добију подршку, шта онда? Управо да би се смањио субјективизам
у вредновању часописа постоје горе поменуте институције које врше евалуацију по
егзактним критеријумима утврђеним и признатим у целом свету. Њихове оцене
уважавају уредништва и издавачи научних часописа широм Србије, па и Народна
библиотека Пирот, као издавач Пиротског зборника.
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