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Оваа година по трет пат се организираше Не-
дела на отворен пристап со што се придоне-
сува кон подигање на јавната свест за отворе-
ниот пристап во науката. Настанот се одржа на 
24 oктомври во салата за превод и толкување 
на Филолошкиот факултет во Скопје. Свои 
презентации на овој настан имаа: Димитар По-
повски – докторанд на отсекот за информацис-
ки науки во Загреб, проф. д-р Владимир Трај-
ковски – главен и одговорен уредник на списа-
нието „Дефектолошка теорија и практика“
(ДТП), како и Ирина Шумадиева и Сеад Џи-
гал, координатори на проектот Иницијатива 
за отворени образовни ресурси во Македонија.
На самиот почеток Димитар Поповски ја ис-
такна целта на овој настан, а тоа е промовира-
ње на отворениот пристап во Р. Македонија и 
подигнување на свеста за академското публи-
кување со отворен пристап. Недела на отво-
рен пристап всушност  е манифестација што 
се случува во целиот свет. Вкупно 170-180 
земји во моментот организираат ваков тип на 
настани. Димитар Поповски во своето излага-
ње го истакна македонското списание за хеми-
ја и хемиско инженерство како „онлајн“-спи-
сание со највисок импакт-фактор во Македо-
нија и продолжи со презентација на алатките 
,,Зотеро“ и ,,Менделеј“ кои претставуваат „он-
лајн“-менаџери за организација и споделување 
на истражувачките ресурси. 

 For third time this year, the Open Access Week 
was organized, thus contributing to raising 
public awareness of open access in science. The 
event took place on 24th October at the hall for 
translation and interpretation at the Faculty of 
Philology in Skopje. Presenters at this event 
were: Dimitar Popovski, doctoral student at the 
Department of Information Science in Zagreb, 
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski, Editor in Chief 
of Journal of Special Education and 
Rehabilitation (JSER) and Irina Shumadieva 
and Sead Dzigal, project coordinators of “Open 
Educational Resources initiatives in the 
Republic of Macedonia”. 
At the beginning, Dimitar Popovski stressed the 
purpose of this event which is promoting Open 
Access in the Republic of Macedonia and 
raising awareness of open access academic 
publishing. Open Access Week is, actually, a 
world-open access week and this event is 
happening in a total of 170-180 countries. In his 
speech, Dimitar Popovski emphasized the 
Macedonian Journal of Chemistry and 
Chemical Engineering as an online journal with 
the highest impact factor in Macedonia and 
continued with the presentation tools “Zotero” 
and “Mendeley”  which represent online 
managers for organizing and sharing research 
resources. 
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Проф. д-р Владимир Трајковски на присутни-
те им се обрати со темата Open Journal System 
на Филозофски факултет кој претставува сис-
тем за управување и објавување на списанија, 
развиен од Public Knowledge Project (PKP). 
OJS е дизајниран специфично да помогне на 
истражувачите и факултетите во публикува-
њето на рецензирани списанија од отворен 
пристап. Проф. Трајковски во понатамошното 
излагање ја објасни целта на ОЈС, потребата и 
карактеристиките на ОЈС, неговата флекси-
билност и предност. 
Потоа следуваше презентација од Ирина Шума-
диева и Сеад Џигал за придонесот на Метамор-
фозис во областа на отворениот пристап и отво-
рените образовни ресурси, во истакнување на 
развиените алатки и содржини кои можат сè уш-
те да се користат од заинтересираните страни.  
За сите кои не беа во можност да присуствуваат 
на овој настан беше обезбеден видеостриминг. 

 Prof. Dr. Vladimir Trajkovski addressed the 
attendees with the topic Open Journal System 
(OJS) of Philosophy which is a system for 
managing and publishing journals, developed 
by Public Knowledge Project (PKP). OJS is 
designed specifically to help researchers and 
faculties in the publication of peer-reviewed 
Open Access Journals. Further, Prof. d-r 
Trajkovski explain the purpose of the OJS, the 
need and the characteristics of the OJS, its 
flexibility and its advantages. 
At the end, there was a presentation by Irina 
Shumadieva and Sead Dzigal for 
Metamorphosis contribution in the field of open 
access and open educational resources, which 
highlighted that the developed tools and content 
are still used by stakeholders. 
A video streaming was provided for those who 
were not able to attend the event. 

   
 


