ИСПРАВКА
Главном уреднику часописа „Балканске синтезе“, чији је издавач Филозофски факултет Универзитета у Нишу, обратио се 20. 7.
2018. године електронском поштом председник “Центра за евалуацију у образовању и науци” (ЦЕОН) из Београда, др Перо Шипка.
Без обзира на то што наш часопис није индексиран у бази Српски
цитатни индекс (SCI indeks), коју поменути Центар надгледа и припрема библиометријски извештај о обухваћеним часописима, у мејл
преписци др Шипка нас је обавестио да су случајно изабрани радови
из свески „Балканских синтеза“ за 2017. годину подвргнути провери
на присуство плагијаризма употребом програма iThenticate. Утврђено
је да је рад проф. др Ђокице Јовановића „Модернизација или псеудомодернизација у окриљу псеудоретрадиционализације“, објављен у
броју 1 за 2017. годину, високо суспектан на (ауто)плагијаризам, због
преклапања са неким већ објављеним радовима. Редакција часописа
замољена је да верификује налаз iThenticate-а, поступи према упутствима ЦЕОН-а и предузме одговарајуће мере.
	Проверили смо наводе из ове поруке и утврдили да су тачни:
поменути рад се у високом проценту поклапа са садржајем ауторове монографије „Прилагођавање. Србија и модерна: од стрепње до
сумње“ (Ниш и Београд: Свен, Институт за социолошка истраживања
Филозофског факултета у Београду и Чигоја штампа, 2012). Обратили
смо се аутору спорног текста, проф. др Ђокици Јовановићу, редовном
професору Филозофског факултета у Београду, и затражили његов коментар у вези са овим налазом. Његов одговор објављујемо у целости:
„Редакцији часописа БАЛКАНСКЕ СИНТЕЗЕ, часопису за
друштвена питања, културу и регионални развој Филозофског
факултета у Нишу.
Реагујући на упозорење из CEON-a редакцији часописа „Балканске синтезе“ о потенцијалном плагијату у броју 1 за 2017. годину
изјављујем следеће:
Што се мог текста MODERNIZACIJA ILI
PSEUDOMODERNIZACIJA U OKRILJU
PSEUDORETRADICIONALIZACIJE? тиче тачно је да сам користио материјале и белешке које сам припремио за рад на књизи
„Прилагођавање“. Мој пропуст је, и због тога сносим одговорност, што нисам прецизно навео места која сам, преузимајући делове текста из постојећег материјала назначио и као делове књиге. Пропуст је, такође, што нисам назначио да се ради о скраћеној
и преправљеној верзији једног дела проблема који третирам у
књизи. И, ето, у коначном, преузео сам делове своје, већ објаљене књиге.

Наравно, редакција „Балканских синтеза“ треба да поступи према етаблираним правилима у овом случају.
Срдачно,
Ђокица Јовановић

У Нишу, 15. августа 2018. године“.
Колега Јовановић се у упућеном мејлу-одговору понео крајње
професионално, објашњавајући да се неопрезно користио материјалима и белешкама припремљеним за рад на публиковању
сопствене монографије. Не прецизирајући у тексту објављеном у
часопису „Балканске синтезе“ места подударања са материјалом
из монографског дела и не назначавајући да се ради о скраћеној
и преправљеној верзији једног дела проблема третираних у монографији, проф. др Ђокица Јовановић је изјавио да је учинио
пропуст, да жали због тога и да је спреман да сноси одговорност
за повреду угледа часописа у коме је објављен његов текст.
Уредништво часописа „Балканске синтезе“ констатује да се у случају текста „Модернизација или псеудомодернизација у окриљу
псеудоретрадиционализације“, објављеном у броју 1 за 2017. годину, ради о теоријском научном раду који представља скрећену и
преправљену верзију једног дела проблема које проф. др Ђокица
Јовановић разматра и у сопственој монографији (што је потврдио
у изјави датој на захтев уредништва, уз кајање и извињење за ненамерно направљену грешку).
Објављивањем ове исправке уредништво „Балканских синтеза“
показује да се приликом публиковања научних радова понаша одговорно и да је спремно да реагује у свим случајевима (ауто)плагијаризма.
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