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Төмендегі критерийлер ашық қол жетімді ғылыми баспагерлер мен 

журналдарды талдауға негіз болады. Критерийлер жариялау этикасы 

комитеті (COPE) жариялаған екі құжатты таниды: 

Журнал баспагерлерінің өткізу кодексі 

Ғылыми жарияланымдардағы ашықтық және озық практика 

қағидаттары 

 

Ашық қол жетімді ғылыми баспагерлерді бағалау-бұл баспагердің 

мазмұнын, тәжірибесін және веб-сайттарын мұқият және кейде 

скептикалық зерттеуді қамтитын процесс: қажет болған жағдайда 

баспагермен байланысып, баспагердің баспагермен жұмыс істеу 

тәжірибесі туралы мәлімдемелерін оқып, баспагердің жыртқыш 

баспагерлер жасаған келесі әрекеттердің кез-келгенін (төменде) 

жасайтындығын анықтаңыз, баспагер туралы кез-келген қосымша 

сенімді дәлелдерді зерттеңіз, ғылыми авторлардың кері байланысының 

өте маңызды "кері арналарын" жинаңыз., баспагерлердің өздері қарсы 

пікірлер ескере отырып. 

Кейбір журналдар, әрине, "бөлек атаулар". Олар бірнеше атаулары бар 

кез-келген баспагерге тәуелсіз жарияланады. Алайда, көп жағдайда біз 

бірнеше атаулары бар баспагер платформасының бөлігі болып 

табылатын журналдарды бағалаймыз. Бұл көбінесе "флот" деп 

сипатталады, бұл термин тіпті жаңа баспагердің бір уақытта бірнеше 

ондағаннан жүздеген атауларға дейін көптеген жаңа журналдарды 

кенеттен шығаратындығын түсіндіруге арналған. 

Төменде сипатталған әдістер тәуелсіз журналдарға да, 

портфолиосында бірнеше журнал немесе "флот" журналдары бар 

баспагерлерге де қолдануға арналған. 

Жыртқыш баспагерлер туралы қосымша ақпарат алу үшін, 
соның ішінде осы өлшемдерге сәйкес келетін Баспагерлер 
мен жеке журналдардың тізімін қараңыз: 
http://scholarlyoa.com 



Редактор және қызметкерлер 

 

• Баспагердің иесі ұйым жариялаған әр журналдың редакторы 

ретінде анықталады. 

• Ешқандай жеке тұлға белгілі бір журналдың редакторы ретінде 

анықталмайды. 

• Журналда ресми редакциялық / рецензенттік кеңес анықталмаған. 

• Редактор, редакция қызметкерлері және/немесе бақылау 

кеңесінің мүшелері туралы ешқандай академиялық ақпарат 

берілмейді (мысалы, ұйымның құрамы туралы). 

• Редактордың және/немесе Бақылау кеңесі мүшелерінің журнал 

саласындағы жарияланымдарды сақтаушы ретінде білу үшін 

жеткілікті академиялық білімі жоқ екендігі туралы дәлелдер бар. 

• Екі немесе одан да көп журналдарда қайталанатын редакциялық 

алқалар бар (яғни, бірнеше журнал үшін бірдей редакциялық 

алқа). 

• Журналдарда Басқарма мүшелерінің саны жеткіліксіз (мысалы, 2 

немесе 3 мүше), редакциялық кеңестер құрылды (есімдерді ойлап 

тапты), ғалымдарды өздерінің редакторлық Кеңесіне олардың 

рұқсатынсыз немесе рұқсатынсыз тағайындайды немесе көрнекті 

зерттеушілер болып табылатын Басқарма мүшелері бар, бірақ 

олардың аттарын және/немесе фотосуреттерін пайдаланудан 

басқа журналға кез-келген салымдардан босатады. 

• Редакциялық кеңес мүшелерінің арасында географиялық 

әртүрлілік жоқ, әсіресе халықаралық қол жеткізуге немесе қол 

жеткізуге үміткер журналдар үшін. 

• Редакция алқасы гендерлік жағымсыздықпен айналысады (яғни, 

кез-келген мүше әйелдерді қоспағанда). 

 

Бизнесті басқару 

 

 

Баспагер... 

 

• Баспа операцияларында ашықтықтың жоқтығын көрсетеді. 

• Сандық деректерді сақтау саясаты немесе тәжірибесі жоқ, яғни 

журнал жұмысын тоқтатса, барлық мазмұн интернеттен жоғалады. 

• Әр журналдың басты бетін тез құру үшін жалпы шаблонды 

қолдана отырып, үлкен журналдар паркімен жұмыс істей 

бастайды. 



 

• Автордың мақаласын жариялауды, содан кейін күтпеген шот-

фактураны"тосын сый"жіберуді ұсына отырып, жеткіліксіз ақпарат 

береді немесе авторлық сыйақы туралы ақпаратты жасырады. 

• Іздеу жүйелеріне академиялық индекстерде мазмұнды 

индекстеуге жол бермей, жарияланған мазмұнды сканерлеуге 

мүмкіндік бермейді. 

• Олардың PDF файлдарын көшіру (құлыптау), Бұл плагиатты 

тексеруді қиындатады. 

 

Тұтастық 

 

 

• Журналдың атауы журналдың миссиясына сәйкес келмейді. 

• Журналдың атауы оның шығу тегін жеткіліксіз көрсетеді (мысалы, 

"канадалық" немесе "швейцариялық" сөзі бар журнал, баспагер 

де, редактор да, кез-келген институционалды серіктес Канада мен 

Швейцарияға ешқандай қатысы жоқ). 

• Өзінің спамында немесе веб-сайтында баспагер оның бір немесе 

бірнеше журналдарының нақты (Thomson-Reuters) импакт-

факторлары бар деп жалған мәлімдейді немесе жалған "импакт-

фактор" қызметтері тағайындаған импакт-факторларды 

жарнамалайды немесе жалған халықаралық мәртебені 

көрсету/жариялау арқылы қандай да бір жалған шараны 

қолданады (мысалы, қарау факторы). 

• Баспагер ұсынылған қолжазбаларды рецензиялау үшін біліктілігі 

жоқ ғалымдарға, шақырылған рецензенттердің мамандықтары 

олар жіберген жұмыстарға сәйкес келмейді деген мағынада, спам-

сұраныстарды жібереді. 

• Баспагер оның мазмұны заңды абстракция және индекстеу 

қызметтерінде индекстеледі деп жалған мәлімдейді немесе оның 

мазмұны абстракция және индекстеу қызметтері болып 

табылмайтын ресурстарда индекстеледі деп мәлімдейді. 

• Баспагер автордың заңсыз әрекеттерін болдырмауға және жоюға 

жеткілікті ресурстар бөлмейді, өйткені журнал немесе журналдар 

плагиат, өзін-өзі плагиат, кескінді басқару және т.б. қайталанатын 

жағдайлардан зардап шегеді. 

• Баспагер ұсынылған рецензенттердің тиісті авторынан сұрайды, 

ал баспагер кейіннен ұсынылған рецензенттерді олардың 

біліктілігі мен түпнұсқалығын жеткілікті тексерусіз пайдаланады. 



(Бұл протокол сонымен қатар авторларға өз мақалаларын қарау 

үшін жалған онлайн куәлік жасауға мүмкіндік береді). 

Басқа 

 

Жыртқыш баспагер... 

 

• Тиісті төлем бермей, басқа жерлерде/басылымдарда 

жарияланған мақалаларды қайта басып шығарады. 

• Баспагер тек бастаушы немесе бастаушы ұйым бола тұра,  

"жетекші баспагер" деп мақтан тұтатын тілді қолданады. 

• Батыс елінде негізінен дамушы елдегі ғалымдар үшін бұқаралық 

ақпарат құралы ретінде жұмыс істеу мақсатында жұмыс жасайды 

(мысалы, АҚШ-тағы электрондық пошта мекенжайын немесе 

пошта жәшігін пайдалану, ал іс жүзінде дамушы елден жұмыс 

істейді). 

• Ұсынылған материалдарды минималды немесе толық өңдеуді 

немесе оқуды қамтамасыз етеді. 

•  Академиялық емес мақалаларды жариялауы, мысалы, кәсіби 

емес эсселер, полемикалық редакциялар немесе айқын жалған 

ғылым. 

• "Бізбен байланыс" беті бар болуы, онда тек веб-форма немесе 

электрондық пошта мекенжайы бар, ал баспагер өзінің 

орналасқан жерін жасырады немесе ашпайды. 

 

Нашар стандарттар / журнал жүргізу тәжірибесі 

 

Төмендегі әдістер журналдың нашар стандарттарын көрсетеді деп 

саналады және олар жыртқыш өлшемдерге сәйкес келмесе де, 

ықтимал авторлар қолжазбаны жібермес бұрын осы мәселелерді дұрыс 

қарастыруы керек: 

 

• Баспагер "авторларға арналған ұсыныстарды" басқа 

баспагерлерден сөзбе-сөз (немесе шамалы редакциялаумен) 

көшіреді. 

• Баспагер жеткіліксіз байланыс ақпаратын, оның ішінде штаб-

пәтердің орналасқан жері нақты көрсетілмеген немесе штаб-



пәтердің орналасқан жері дұрыс көрсетілмеген байланыс 

ақпаратын көрсетеді (мысалы, пошта жөнелтілімдері болып 

табылатын мекен-жайларды пайдалану арқылы). 

• Баспагер қосымша мақалаларды тарту және авторлық 

төлемдерден көбірек кіріс алу үшін өте кең журналдарды (мысалы, 

білім беру журналы) жариялайды. 

• Баспагер әдетте бірге қарастырылмайтын екі немесе одан да көп 

салаларды біріктіретін журналдарды шығарады (мысалы, 

Халықаралық бизнес, гуманитарлық ғылымдар және 

технологиялар журналы). 

• Баспагер жариялау үшін авторлардан ақы алады, бірақ авторлық 

құқықты беруді талап етеді және журнал мазмұнына авторлық 

құқықты сақтайды. Немесе баспагер қолжазбаны тапсырған кезде 

авторлық құқықты беруді талап етеді. 

• Баспагерде нашар қызмет көрсетілетін веб-сайттар бар, соның 

ішінде өлі сілтемелер, емле қателері және веб-сайттағы 

грамматикалық қателер. 

• Баспагер өзінің веб-сайтында ашық интернеттен алынған 

лицензияланған суреттерді авторлық құқық иелерінің рұқсатынсыз 

немесе лицензиясыз рұқсатсыз пайдаланады. 

• Баспагер қолжазбаларды алу немесе редакциялық кеңеске мүше 

болу үшін спам-поштаны шамадан тыс пайдаланады. 

• Баспагерлер gmail.com, yahoo.com аяқталатын электрондық 

пошта мекенжайларын пайдаланады, немесе кез-келген басқа 

тегін электрондық пошта провайдері. 

• Баспагер мақалаларды лицензиялау саясаты туралы ақпаратты 

көрсетпейді немесе OA журналдарында танымал мақалаларды 

лицензиялау стандарттарын түсінбейтіндігін көрсетеді немесе 

лицензиялау туралы қайшылықты ақпарат береді. 

• Баспагерде жарияланған мақалаларды кері қайтарып алу саясаты 

жоқ немесе ресми мәлімдемесіз мақалаларды кері қайтарып 

алады (жасырын теріске шығару); сонымен қатар баспагер 

түзетулер немесе түсіндірулер жарияламайды және бұл 

мәселелер бойынша саясат жоқ. 

• Баспагер ISSN немесе DOI сияқты стандартты 

идентификаторларды пайдаланбайды немесе оларды дұрыс 

пайдаланбайды. 

• Баспагердің атауы үшін баспагер "Желі", "Орталық", 

"Қауымдастық", "Институт" және т.б. сияқты атауларды 

қолданады, егер ол жеке, жеке операция болса және 



қолданылатын терминнің немесе коммерциялық емес миссияның 

анықтамасына сәйкес келмесе. 

• Баспагер өз сайтында шамадан тыс, бітелген жарнамаларды веб-

сайтты шарлауға және мазмұнға қол жеткізуге кедергі келтіретін 

етіп орналастырады. 

• Баспагер салалық қауымдастықтарда жоқ және / немесе салалық 

стандарттарды әдейі сақтамайды. 

• Баспагер өзінің негізгі веб-сайтындағы заңды конференциялар 

мен қауымдастықтарға сілтемелерді қамтиды, мысалы, басқа 

ұйымдардың заңдылығын алып, жаңа баспагерді басқалардың 

құндылығымен орналастырады. 

• Баспагер тез жариялауға және/немесе ерекше жылдам шолуға 

уәде беретін елеулі мәлімдемелерді көрсетеді. 

• Баспагер шын мәнінде адал сараптамалық бағалауды 

жүргізбейтіндігі туралы дәлелдер бар. 

• Баспагер тек оқырмандарға қызмет көрсетпестен мақалаларды 

өңдеуге ақы алуға немесе ұсынылған материалдарды тексеруге 

күш салудан бас тартуға бағытталған. 

• Баспагер таза ашкөздік деңгейіне жететін жыртқыш кәсіпкерлік 

мінез-құлықты көрсететін баспа операциясын жасайды. Адамның 

бизнесті басқару тәжірибесі болуы мүмкін, тіпті веб-сайтта бизнес 

журналдары болуы мүмкін, бірақ иесі іскерлік этикаға мән 

бермейтін сияқты. 

• Баспагер немесе оның журналдары стандартты мерзімді 

басылымдардың каталогтарында тізімделмеген немесе 

кітапханалық деректер базасында кеңінен каталогталмаған. 

• Баспагер басқа баспагерлердің журналдарының аттарын көшіреді 

немесе өрескел еліктейді. 

• Баспагер өзінің веб-сайтында ашық қол жетімділік қозғалысын 

сипаттайтын мәтінді орналастырады, содан кейін баспагер 

қозғалыстың құндылықтары мен мақсаттарын жүзеге асыруға 

белсенді қатысқандай баспагерге жүктейді. 

• Белгілі бір журналдың редакциялық алқасының бірде-бір мүшесі 

ешқашан журналға мақала жарияламады. 

• Бір немесе бірнеше баспа журналдарындағы мақала 

авторларының арасында географиялық әртүрліліктің шамалы 

немесе толық болуы байқалады, бұл журналдың бір елдің немесе 

аймақтың авторлары үшін ғылыми басылымдарды алуға оңай 

мүмкіндік болғандығын көрсетеді. 



• Баспагерде жеделдетілген шолу үшін қосымша" жеделдетілген " 

ақылы қызмет бар, ол кепілдендірілген жарияланымды тексерусіз 

қамтамасыз етеді. 

 

Растау: Автор Билл Коэн мен доктор Майкл Фирминге осы құжаттың бұрынғы 

нұсқасында көмектескені үшін алғыс айтады. 

 

 


