
Pasti nepoštenih založniških 
praks

Jerneja Grašič, Bernarda Korez 

IzpopolniUM, 21. 3. 2023

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Nekateri pripisujejo nepoštene založniške prakse izključno
novi paradigmi znanstveno-raziskovalne komunikacije, to je
odprtemu dostopu, kar pa ne drži!

Prej bi lahko trdili, da je to posledica značilnosti
elektronskega založništva na sploh.



Kje objaviti?

Razen založniških politik in licenc, ki jih mora avtor poznati, se
pojavlja vse več nepoštene založniške prakse (revije,
založniki, konference, metrike…).

S tem, ko izberemo za objavo svojih del eno izmed teh,
pokažemo tudi nepoznavanje svoje stroke, zato
priporočamo, da objavljate v znanih revijah, pri znanih
založnikih.

Več informacij o tem v Nezaupanja vredne založniške prakse.

https://libguides.ukm.um.si/c.php?g=656253


Nezaupanja vredne revije



NEZAUPANJA VREDNE REVIJE

 Grabežljive revije
 Plenilske, roparske revije
 Ugrabljene revije



Grabežljive revije/založbe, ki nimajo posledic pri
samem vrednotenju

Revije uglednih mednarodnih založb, ki za objavo članka
avtorjem zaračunavajo zelo visoke zneske (denimo 2.000 ali
3.000 evrov na članek), so pa uvrščene v baze revij Web of
Science ali SCOPUS. Izdajatelj pa na račun tega dejstva beleži
visoke dobičke, medtem ko avtorji za objavo plačujejo,
recenzenti pa delajo zastonj, v dobro razvoja znanosti (Springer,
Thomson…), istočasno pa knjižnice plačujejo visoke naročnine.



Plenilske/roparske revije

So “izmišljene” kvalitetne znanstvene revije, ki vabijo raziskovalce k objavi
svojega raziskovalnega dela v njihovih revijah proti plačilu.

Ob tem obljubljajo kakovost, ki je v resnici ne nudijo, in se ponašajo z
ugledom in verodostojnostjo, čeprav ju nimajo. Na svojih spletnih straneh se
sklicujejo na neresničen factor vpliva, citiranje v mednarodnih bazah, ki pa v
resnici ne drži…

Npr.: GPH-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
Studies in Linguistics and Literature

http://www.gphjournal.org/index.php/er
http://www.scholink.org/ojs/index.php/sll








Ugrabljene revije

Prevzemajo identiteto priznane, že uveljavljene revije:
- zelo podoben, včasih celo identičen naslov,
- navajajo isto ISSN številko z namenom zavajanja,
- na spletni strani, ki ima podobno poimenovanje spletnega naslova

kot originalna revija, vabijo avtorje k objavi člankov proti plačilu t. i.
stroškov za procesiranje članka (ang. Article Processing Charge –
APC).

Npr.: Wulfenia (prava)
Wulfenia (lažna) 

https://landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia
http://www.multidisciplinarywulfenia.org/


Originalna, ugrabljena revijaEden izmed plagiatov







Značilnosti nezaupanja vrednih revij
 Ime revije ne sovpada z vsebino revije
 Ime revije ni skladno z geografskim izvorom (vpr.

Canadian scientific journal iz Romunije)
 Ime revije je zelo podobno ali celo enako priznani

reviji
 Člani uredniškega odbora niso navedeni
 Recenzenti in recenzijski postopek ni naveden
Ni navedene afiliciaje pri urednikih, uredniških

odborih…



Značilnosti nezaupanja vrednih revij

 Isti uredniški odbori pri večih revijah z različnih
področij istega založnika

Uredniški odbori z malo članov
 Izmišljena imena (npr. Prof. Dr. Vienna S. Franz)
 Izmišljene ustanove afiliacij
 V uredniških odborih imena priznanih

strokovnjakov brez njihovega vedenja
 Člani uredniškega odbora prihajajo samo iz ene ali

največ 2 držav
 V uredniških odborih ni žensk…



Značilnosti nezaupanja vrednih revij

 Zavajanja glede faktorjev vpliva
 Isti recenzenti v več revijah iz različnih področij
 Premalo recenzentov glede na količino izdanih

člankov
 Prehitra objava recenziranega članka
Obljuba, da bo članek hitro objavljen
 Ponudba člankov na zalogo proti plačilu



Nezaupanja vredni založniki



Značilnosti nepoštenih založnikov

 Lastnik(i) založb je istočasno urednik in/ali recenzent večine revij, ki
jih založba izdaja

Ni jasne uredniške in založniške politike
Ne nudi arhiviranja
 Izdaja veliko število revij iz zelo različnih področij
 Spletne strani posameznih revij so zelo podobne
 Težko dostopni so podatki o plačilu objave, avtorskih pravicah

(repozitoriji, družbena omrežja…)



Značilnosti nepoštenih založnikov

 Zavajanja glede indeksiranosti in citiranosti
Ne nudijo preverjanja plagiarizma
 Vabila avtorjem za takojšnjo objavo recenziranih člankov proti

plačilu
 Anonimna vabila k objavam v več revijah hkrati z različnih področjih
 Avtor ima možnost sam predlagati recenzente
 Izdajajo že objavljene članke v priznanih revijah



Značilnosti nepoštenih založnikov

 Strokovni jezik je pomanjkljiv, včasih celo splošna konverzacija v
angleščini slaba

Navajanje napačnega naslova, običajno v ZDA, VB…, čeprav se v
resnici nahaja na Balkanu, v Aziji…

Ne posredujejo recenzij in zahtevkov za popravke
 Kontaktov ni moč najti, razen spletnega obrazca za e-mail
 Vodiči za avtorje so dobesedno kopirani iz drugih priznanih revij



Značilnosti nepoštenih založnikov
Na spletni strani založnika so pravopisne napake,

pomanjkljive informacije o sedežu založbe,
povezave so prazne

Na svoji strani objavlja povezave do znanih
konferenc in srečanj s katerimi v resnici ni
povezan

 Kontakti so splošni (npr. info@, publishing@...)

Npr.: Henry Stewart Publications, Horizon Research
Publishing (USA), Science PG - Science Publishing Group ,
InTech Open, Scholink

https://www.henrystewartpublications.com/
http://www.hrpub.org/
http://www.sciencepublishinggroup.com/
https://www.intechopen.com/
http://www.scholink.org/


Plenilski/roparski založniki

Lažno navajanje indeksiranja,
tudi lažne indeksne baze









Star Trek: Voyager (1995)

https://www.imdb.com/title/tt0708995/mediaviewer/rm3771521025/
https://www.imdb.com/title/tt0112178/mediaviewer/rm3631466240/?ft0=name&fv0=nm0000536&ft1=image_type&fv1=still_frame
https://www.imdb.com/title/tt0112178/mediaviewer/rm410241024/?ft0=name&fv0=nm0910897&ft1=image_type&fv1=still_frame
https://www.imdb.com/title/tt0112178/mediaviewer/rm1133954816/?ft0=name&fv0=nm0206259&ft1=image_type&fv1=still_frame
https://www.imdb.com/title/tt0112178/mediaviewer/rm2962736896/?ft0=name&fv0=nm0000497&ft1=image_type&fv1=still_frame
https://www.imdb.com/title/tt0112178/mediaviewer/rm3288073728/?ft0=name&fv0=nm0000550&ft1=image_type&fv1=still_frame
https://www.imdb.com/title/tt0112178/mediaviewer/rm4069967616/?ft0=name&fv0=nm0000585&ft1=image_type&fv1=still_frame


Dr. Olivia Doll

 Starost: 35 let
 Doktorska naloga: Canine Responses to Avian Proximity
 Afiliacija:Subiaco College of Veterinary Science, Avstralija
 Interesi: prednosti abdominalne masaže in spodbujanje optimalnega 

duševnega zdravja pri starejših moških s pomočjo terapije z živalmi
 članica uredniškega odbora v 7 medicinskih znanstvenih revijah (npr.

Psychiatry & Mental Disorders)

http://gslpublishers.org/journals/editorial-board.php?title=psychiatry-and-mental-disorders


Dr. Olivia Doll





Lažne konference



Značilnosti nepoštenih organizatorjev konferenc

 Zavajanja glede konference same (v resnici se ne
izvede)

 Vabila avtorjem za takojšnjo objavo recenziranih
prispevkov proti plačilu

 Anonimna vabila k udeležbi in plačilu kotizacije
Možnost plačila kotizacije samo z gotovino
 Sploh se ni potrebno udeležiti konference, dovolj

je prijava in plačilo kotizacije



Značilnosti nepoštenih organizatorjev konferenc

 Vsebina ni pomembna
Ni zagotovljenih recenzij
Uporabljajo imena priznanih konferenc
 Isti organizator ponuja konference z različnih strokovnih področij

(pogosto skupaj v enem prostoru)

Primeri: OMICS conferences
WASET conferences (World Academy of Science, Engineering
and Technology)

https://www.omicsonline.org/international-scientific-conferences/
https://waset.org/


Poskusi namernega zavajanja 

Prispevek: The biomechanics of how pigs fly. 

Cena: $999 U.S.

https://www.ardmediathek.de/video/reportage-und-dokumentation/exclusiv-im-ersten-fake-science-die-luegenmacher-engl-ut/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2U1ODIzNWJkLWU2MzQtNDExNC05ZjgwLTNlMDQ0YTJmZWExMw


Lažne metrike



Zavajujoče metrike

Pojavljajo se novi ponudniki vrednotenja znanstveno-raziskovalnega
dela, ki pa pri svojih metrikah upoštevajo nepoštene založniške
prakse.
Pri tem zavajajo z impact factorji, ki imajo zelo podobna imena kot
priznane metrike (JCR, SNIP), npr.:
- GIF - Global Impact Factor,
- SCI JOURNAL,
- JIF – Journal Impact Factor …

http://globalimpactfactor.com/
https://www.scijournal.org/
https://isithomsonreuters.org/main/evaluation


Akademska integriteta in družbeni vpliv



Akademska integriteta in družbeni vpliv



Akademska integriteta in družbeni vpliv

https://www.ardmediathek.de/video/reportage---dokumentation/exclusiv-im-ersten--fake-science---die-luegenmacher--engl--ut-/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuL2U1ODIzNWJkLWU2MzQtNDExNC05ZjgwLTNlMDQ0YTJmZWExMw


Kako izbrati verodostojne informacije?



Ali lahko pozitivno odgovorimo na vprašanja:

 Ali strokovni kolegi že poznajo to revijo, založnika, konferenco?
 Ste že prebrali kakšen članek te revije?
 Je zadnja številka te revije hitro najdljiva in dostopna?

 So članki v resnici indeksirani v bazah, ki jih navajajo?
 So recenzenti priznani strokovnjaki?
 Je založnik član pomembnega strokovnega združenja ali gibanja?

 Je pridružen gibanju Committee on Publication Ethics (COPE)?
 Je revija odprto dostopna in je na seznamu DOAJ revij?
 Je revija odprto dostopna in je založnik član Open Access Scholarly Publishers Association –

OASPA?
 Je založnik kakšnega strokovnega združenja?

http://publicationethics.org/members
http://publicationethics.org/about
https://doaj.org/
https://oaspa.org/membership/members/


Orodja in iskalniki za iskanje
verodostojnih informacij

Orodje za preverjanje revij

https://thinkchecksubmit.org/


Orodje za preverjanje konferenc

https://thinkcheckattend.org/


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ak985WGOgGbJRJbZFanoktAN_UFeExpE/edit#gid=5255084


Orodja in iskalniki za iskanje
verodostojnih informacij na UM



UM:NIK

Za boljše rezultate je potrebna prijava (geslo 
Moja knjižnica COBISS3 izposoja)



UM:NIK

Za boljše rezultate je potrebna prijava (geslo 
Moja knjižnica COBISS3 izposoja)



Viri, ki smo jih poiskali na spletu in jih ne najdemo s 
pomočjo UM:NIKa
 JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports (Wos)

Preverimo zadnje leto

https://plus.cobiss.net/cobiss/um/sl/jcr


Viri, ki smo jih poiskali na spletu in jih ne najdemo s 
pomočjo UM:NIKa
 SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper (SCOPUS)

Preverimo zadnje leto

https://plus.cobiss.net/cobiss/um/sl/snip


Na UM imamo možnost preverjanja revije ali
založnika z naslednjimi orodji:

 Journal Citation Reports (JCR),
Source Normalized Impact per Paper (SNIP),
Web of Science (WoS),
Scopus,
seznami ARRS:
BIBLIO A (Mednarodne bibliografske baze 

podatkov)
BIBLIO B (revije)
BIBLIO C (Mednarodne založbe)
BIBLIO D (Zaključene znanstvene zbirke podatkov)

Orodja za iskanje preverjenih virov objavljanja

https://plus.cobiss.si/opac7/jcr
https://plus.cobiss.si/opac7/snip
https://www.cobiss.si/baze/wos.htm
https://www.cobiss.si/baze/scopus.htm
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.html
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.html
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-znan-zbirke.html


Dodatni seznami revij, založnikov in mednarodnih baz po
posameznih fakultetah UM, ki se upoštevajo pri
vrednotenju habilitacije, ki so dostopni na Seznam
najpomembnejših indeksiranih mednarodnih podatkovnih
zbirk .

Orodja za iskanje preverjenih virov objavljanja

https://www.um.si/projekti/habilitacije/Strani/Seznam-najpomembnej%C5%A1ih-indeksiranih-mednarodnih-podatkovnih-zbirk.aspx


Orodja in pomoč na UM
Raziskovalni vodiči:
OdprimoUM

Nepoštene založniške 
prakse

Odprtodostopne revije

Bibliografija 
raziskovalcev na UM

https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM
https://libguides.ukm.um.si/nepostene_zalozniske_prakse
https://libguides.ukm.um.si/odprtodostopne_revije
https://libguides.ukm.um.si/bibliografija
https://libguides.ukm.um.si/ld.php?content_id=32315360


Viri, ki smo jih poiskali na spletu in jih ne najdemo s 
pomočjo UM:NIKa
 Sherpa/Romeo - založniki

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php


Viri, ki smo jih poiskali na spletu in jih ne najdemo s 
pomočjo UM:NIKa
 DOAJ (Directory of Open Access Journals) –

odprtodostopne revije

https://doaj.org/


Viri, ki smo jih poiskali na spletu in jih ne najdemo s 
pomočjo UM:NIKa
 DOAB (Directory of OA book) – odprto dostopne 

monografije

https://www.doabooks.org/


Viri, ki smo jih poiskali na spletu in jih ne najdemo s 
pomočjo UM:NIKa

 Ulrichsweb

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


DOSTOP DO ZNANJA SLOVENSKIH 
RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

https://openscience.si/
https://openscience.si/


Funkcija Match



Funkcija Match



https://journalfinder.wiley.com/search?type=match
https://journalfinder.wiley.com/search?type=match


https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-journal/journal-suggester/


https://publication-recommender.ieee.org/home




https://journalfinder.elsevier.com/


Creative Commons (CC) licence – pogoji za rabo 
dokumentov 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl


Creative Commons (CC) licence – pogoji za rabo 
dokumentov 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl


Creative Commons (CC) licence – kreiranje 
licence

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/


https://libguides.ukm.um.si/nepostene_zalozniske_prakse


bernarda.korez@um.si
Univerzitetna knjižnica Maribor

jerneja.grasic@um.si
Univerzitetna knjižnica Maribor

mailto:bernarda.korez@um.si
mailto:Jerneja.grasic@um.si
http://researchtoolsbox.blogspot.com/2016/11/university-library-bibliometrics.html
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