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ŽŽurnalo publikacijos vaidmuo urnalo publikacijos vaidmuo žžiniiniųų visuomenvisuomenėėje ir je ir 
mokslinmokslinėės s informacijos gyvavimo etapai informacijos gyvavimo etapai 

Source: Tenopir, C. and King, D.W. (2000) Towards Electronic Journals: Realities for 

Scientists, Librarians and Publishers, Special Libraries Association, Washington D.C., p. 87.
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Source: Cox, J. (1998) ‘The changing economic model of scholarly publishing: 
uncertainty, complexity and multi-media serials,’ INSPEL 32(2), pp 69-78.
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InstitucijInstitucijųų ir mokslininkir mokslininkųų
vertinimai remiasi vertinimai remiasi 
publikacijomis publikacijomis 

Žurnale Nature Richard Van Noorden 
straipsnyje “Vertinimai: priemonių gausa”
pabrėžia, kad per pastarąjį dešimtmetį radosi 
gausybė sudėtingų vertinimo metodų, 
kuriems duomenys imami iš jau išpopuliarintų
ISI WoS (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier) 
ir Google Scholar. 

doi:10.1038/465864a) 

DDėėėėėėėėl to, kad l to, kad ššios duomenios duomenųųųųųųųų bazbazėėėėėėėės naudojamos s naudojamos 
sudaryti sudaryti įįįįįįįįvairiausius vairiausius ššalialiųųųųųųųų ir institucijir institucijųųųųųųųų
reitingus, jos turi breitingus, jos turi būūūūūūūūti svarbios Lietuvos ti svarbios Lietuvos 
politikams, institucijoms, mokslininkams ir politikams, institucijoms, mokslininkams ir 
mokslo mokslo žžžžžžžžurnalurnalųųųųųųųų leidleidėėėėėėėėjams. jams. 



Photo by Mordolff, istockphoto

157 Lietuvos mokslo 157 Lietuvos mokslo žžžžžžžžurnalai elektroninurnalai elektroninėėėėėėėėje erdvje erdvėėėėėėėėjeje

Tik 92 žžžžurnalai turi tinkamus adresus 

Į Google Scholar patekti nesunku, reikia tik sutvarkyti žurnalo 
tinklalapį. Tam nebūtina naudoti pažangios leidybos 
platformos, tik bereikia vadovautis keliomis taisyklėmis, 
išdėstytomis Google Scholar tinklalapyje.

Tik 70 žžžžurnalųųųų pateikia straipsniųųųų santraukas

Tik 119 žžžžurnalųųųų skelbia išleisto numerio turinįįįį
paieškos sistemųųųų aptinkamu formatu

Tik 54 žžžžurnalai prie santraukųųųų išdėėėėsto 
reikšminius žžžžodžžžžius



Lietuvos mokslo Lietuvos mokslo žžžžžžžžurnalai elektroninurnalai elektroninėėėėėėėėje erdvje erdvėėėėėėėėjeje

101 žžžžurnalas talpina tinklalapyje  laisvai 
prieinamus straipsniųųųų PDF failus
101 žžžžurnalas talpina tinklalapyje  laisvai 
prieinamus straipsniųųųų PDF failus

25 žžžžurnalai įįįį tinklalapįįįį įįįįkrauna 
viso numerio PDF failąąąą.
25 žžžžurnalai įįįį tinklalapįįįį įįįįkrauna 
viso numerio PDF failąąąą.

37 žžžžurnalai “užžžždari”37 žžžžurnalai “užžžždari”



Vertinimai, kuriems Vertinimai, kuriems 
naudojami  Scopus naudojami  Scopus 
duomenysduomenys

http://www.scimagojr.com/index.php



Lietuvos Lietuvos 
žžurnalai urnalai 
Scopus Scopus 
bazbazėėjeje

Šiandien Scopus duomenų
bazė referuoja jau 
36 Lietuvos žurnalus.

Problema. Dauguma 
Lietuvos žurnalų į Scopus 
patenka be standartizuotų
metaduomenų (XML). 
Redkolegijos į Scopus 
siunčia PDF failus el. paštu 
arba spausdintus 
egzempliorius, todėl bazėje 
yra daugybė informacijos 
klaidų, kurias sunku ištaisyti. 
Šios klaidos iškreipia 
statistinius vertinimo 
metodikų duomenis, 
susijusius su Lietuvos 
moksliniu įvaizdžiu.



2009 m. 2009 m. 
institucijinstitucijųų reitingasreitingas

Baltijos Baltijos ššalialiųų universitetai tarp kituniversitetai tarp kitųų pasaulio pasaulio ššalialiųų

Rank Organization Country Sector Output CxD Int. Coll. Norm. SJR Norm. Cit.

593 Tartu Ülikool Estonia Higher educ. 3804 5 44.45 0.97 1.24

949 Vilniaus universitetas Lithuania Higher educ. 2142 3.5 50.19 0.99 0.81

1378
Kauno technologijos 
universitetas

Lithuania Higher educ. 1119 1.75 24.4 0.94 0.61

1389 Latvijas Universitate Latvia Higher educ. 1101 3.61 63.31 0.99 0.81

1412
Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas

Lithuania Higher educ. 1058 0.99 21.27 0.96 0.41

1444
Kauno medicinos 
universitetas

Lithuania Higher educ. 1013 3.23 23.69 1 0.72

1607 Tallinna Tehnikaülikool Estonia Higher educ. 782 3.63 37.98 0.94 0.92

2009 World Report2009 World Report



20201010 GlobalGlobal rankingranking2010 m. 2010 m. 
institucijinstitucijųų reitingasreitingas



Reitingai, kuriems Reitingai, kuriems 
naudojami  Scopus naudojami  Scopus 
duomenysduomenys



Kaip mokslininkai atranda reikalingas Kaip mokslininkai atranda reikalingas 
publikacijas?publikacijas?

Source: NEW JOURNAL PUBLISHING MODELS: AN INTERNATIONAL SURVEY OF SENIOR RESEARCHERS
2005 CIBER author survey. A CIBER report for the Publishers Association and 
the International Association of STM Publishers



Mokslo žžžžurnalųųųų leidybos tikslas – paskelbti 
atliktų mokslo tyrimų rezultatus ir paviešinti 
juos kuo skubiau ir kuo plačiau, nes mokslo 
publikacijos – svarbus ne tik mokslo 
komunikacijos, bet ir publikacijų autorių bei 
mokslo institucijų vertinimo veiksnys visame 
pasaulyje. 

Mokslo Mokslo žžžžžžžžurnalurnalųųųųųųųų svarba valstybeisvarba valstybei

Valstybėėėės indėėėėlis įįįį pasaulio mokslo raidąąąą tiriamas 
dviem aspektais:

1)atsižžžžvelgiant įįįį valstybėėėės ir jos mokslininkųųųų
pastangas plėėėėtoti moksląąąą: jo finansavimas; kiek yra 
mokslo institucijų, mokslo darbuotojų, leidžiama mokslo 
ir referatinių žurnalų, kokią dalį bendrame pasaulio 
publikacijų sraute sudaro tos valstybės  publikacijos ir 
kt.;

2)atsižžžžvelgiant įįįį pastangųųųų efektyvumąąąą; jis yra 
nustatomas pagal tos valstybės mokslininkų darbų
citavimą pasaulio literatūros srautuose.

Valstybėėėės pastangos plėėėėtoti moksląąąą yra laikomos 
efektyviomis tuo atveju, jeigu jos mokslininkųųųų
sukuriamas informacijos srautas pilnavertiškai 
integruojasi įįįį pasaulio informacijos srautus ir yra 
aktyviai panaudojamas, t. y. jeigu kiekvienas į
informacijos srautą patekęs dokumentas yra cituojamas 
ne mažiau negu kartą. 

Pagal tai yra sprendžiama apie šalies informacijos 
srauto kokybę. (Voverienė 1999)



Remiantis ISI WoS Remiantis ISI WoS 
duomenimis atliekami duomenimis atliekami 
tyrimai, siekiant nustatyti: tyrimai, siekiant nustatyti: 

1. cituojamus autorius, cituojančius 
autorius, jų kolektyvus;

2. cituojamų darbų paplitimą;

3. kas dar dirba dominuojančioje srityje;

4. valstybėėėės pastangas mokslui plėėėėtoti ir tųųųų
pastangųųųų efektyvumąąąą;

5. mokslininko indėėėėlįįįį įįįį pasaulio mokslo 
raidąąąą, atsižžžžvelgiant įįįį jo publikacijųųųų ir 
idėėėėjųųųų cirkuliacijąąąą aktyviame mokslo 
sraute;

6. mokslinių kolektyvų veiklos efektyvumą, 
pagal jų įtakąmokslo raidai ir t. t.

Citavimo dažnumas, be abejonės, atspindi žurnalo vertę ir 
prioritetines mokslo šakas. Tačiau tai nereiškia, kad kiti 
žurnalai yra beverčiai. 

Kiekvienas jų užima savo vietąmokslinės komunikacijos 
sistemoje ir realizuoja savo tikslus:

• vieni mokslo populiarinimo;

• kiti ryšių tarp įvairiųmokslo šakų;

• treti mokymo ir ugdymo ir t. t.

Skirtingi tikslai, skirtingi ir žurnalų vertinimo kriterijai, tačiau 
citavimas vis dar yra pagrindinis žurnalų vertinimo kriterijus. 
(Voverienė, 1999)



Kalbos Kalbos įįtaka publikacijtaka publikacijųų srauto kokybeisrauto kokybei
Language use in international research: 
A citation analysis. Eugene Garfield and 
Alfred Welljams-Dorof. Annals of the 

American Academy of Political and 

Social Science, 511:10-24, September 

1990. (Essays/Vol:13)

http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v13p282y1990.pdf

Visas apdorotų publikacijų
pasaulinis srautas

Srautų įvairiomis kalbomis
kokybės rodikliai tokie

Išvada: tie mokslininkai, 
kurių gimtoji kalba ne 
anglų, privalo ją išmokti, 
nes pagrindinis cituojamos
literatūros srautas yra anglų
kalba.



Valstybėėėės pastangos plėėėėtoti moksląąąą yra laikomos efektyviomis tuo atveju, jeigu jos mokslininkųųųų sukuriamas 
informacijos srautas pilnavertiškai integruojasi įįįį pasaulio informacijos srautus ir yra aktyviai panaudojamas, 
t. y. jeigu kiekvienas kiekvienas įįįįįįįį informacijos srautinformacijos srautąąąąąąąą patekpatekęęęęęęęęs dokumentas yra cituojamas ne mas dokumentas yra cituojamas ne mažžžžžžžžiau negu kartiau negu kartąąąąąąąą. . 

Pagal tai yra sprendžiama apie šalies informacijos srauto kokybę. (Voverienė 1999)

Lietuvos autoriLietuvos autoriųų publikacijpublikacijųų srautsrautųų
kokybkokybėės rodikliais rodikliai



Lietuvos autoriLietuvos autoriųų publikacijpublikacijųų anglanglųųųųųųųų kalba kalba 
srautsrautųų kokybkokybėės rodikliais rodikliai



Lietuvos autoriLietuvos autoriųų publikacijpublikacijųų lietuvilietuviųųųųųųųų kalba kalba 
srautsrautųų kokybkokybėės rodikliais rodikliai

Tik 180 iš 814 straipsniųųųų
lietuviųųųų kalba cituojami bent 
kartąąąą, likusieji 690 straipsniųųųų
necituojami iš viso.

Cituoja Medicina ir Environment science



Per 2007-2010 metus ISI Web of Science paskelbta 
8090 Lietuvos autoriųųųų publikacijųųųų, cituota – 14823 
kartų; (1,83 vid. cit.); h-index: 32; iš jų:

89 % (7180 ) anglų kalba cituota - 14480 kartų
(2,01 vid. cit.); h-index – 32 

10 % (810 ) lietuvių kalba cituota – 331 kartų
(0,41 vid. cit.); h-index - 7 

1% (92) kitomis kalbomis; cituota – 12 kartų
(0,13 vid. cit.); h-index – 2 

Lietuvos mokslininkLietuvos mokslininkųų
publikacijos ISI Web of Science publikacijos ISI Web of Science Lietuvių kalba parašytus Lietuvos 

mokslininkų straipsnius daugiausiai 
cituoja Lietuvos autoriai.

Turime rašyti anglų kalba, norėdami 
įsilieti į pasaulio akademinę
bendruomene.

Svarbu ir humanitariniųmokslų
straipsnius versti į anglų kalbą, kad 
pasaulis sužinotų, kokie tyrimai 
atliekami ir kokios siūlomos išvados 
Lietuvos mokslininkų humanitarų.

Rašant tik lietuvių kalba, vidutinis 
publikacijų efektyvumas bus dar 
mažesnis.

Iš 30 Lietuvos žurnalų ISI WoS 2010 metais lietuvių kalba :

1.Logos-Vilnius (privatus) LT – 100 %

2.Problemos (VU) EN – 11 %; LT – 89 % 

3.Filosofija, sociologija (LMA)  EN – 21 %; LT – 79 %

4.Veterinarija ir zootechnika EN – 39 %; LT – 61 %; 

5.Medicina-Lithuania (KMU) EN – 80 %; LT – 20 %   daugėja EN

6.Zemdirbyste-Agriculture EN – 94 %; LT – 6 % sparčiai daugėja EN



Lietuva yra maža šalis, kurioje leidžiami 
tik 157 visųmokslo sričių žurnalai, iš jų
30 yra ISI WoS. Jų indėlis, kuriant 
mokslo Lietuvos įvaizdį, yra nemažas ir 
todėl daugelyje reitingų Lietuva ir jos 
institucijos kyla į aukštesnes vietas. 

Lietuvos mokslininkLietuvos mokslininkųų
publikacijos ISI Web of Science publikacijos ISI Web of Science 

Per 2005-2010 m. ISI WoS paskelbta 10597 
Lietuvos mokslininkų publikacijųmokslo 
žurnaluose, iš jų užsienio žurnaluose – 6827, 
Lietuvos – 3770 publikacijų. (2010-12-06 duomenys)



Lietuvos autoriLietuvos autoriųų publikacijpublikacijųų lietuvos lietuvos žžžžžžžžurnaluose  urnaluose  
srautsrautųų kokybkokybėės rodikliais rodikliai



Lietuvos autoriLietuvos autoriųų publikacijpublikacijųų lietuvos lietuvos žžžžžžžžurnaluose  urnaluose  
srautsrautųų kokybkokybėės rodikliais rodikliai

Cituoja Lietuvos autoriai
ŠŠis rodyklis is rodyklis 
toks didelis dtoks didelis dėėėėėėėėl l 
netinkamos netinkamos 
žžžžžžžžurnalurnalųųųųųųųų sklaidos sklaidos 
ir visiir visišškai kai 
neineiššvystytos vystytos 
elektroninelektroninėėėėėėėės s 
leidybos.leidybos.



Finansuojamų 57 žurnalų bendrieji rodikliai:

14 humanitariniųųųųmokslųųųų – iš jų: tik 1 leidžiamas anglų, 3 – tik lietuvių, 
likusieji 10 – lietuvių-anglų kalbomis. Tik vienas yra Scopus bazėje ir 
2 – Google Scholar;

13 socialiniųųųųmokslųųųų – iš jų: 6 leidžiami anglų kalba, bet tik 2 yra ISI WoS ir 
Scopus bazėse, keli yra Google Scholar;

27 FTB mokslųųųų – iš jų: 19 yra ISI WoS arba Master List; 17 – Scopus; 

3 žžžžurnalai įįįįvairiųųųųmokslųųųų – visi leidžiami lietuvių anglų kalbomis, vienas yra 
ir ISI WoS ir Scopus; keli yra Google Scholar.

Bėl įvairių priežasčių nefinansuojami, bet vis dėlto duodantys naudos 
valstybei  liko:

3 humanitariniųųųųmokslųųųų – leidžiami: 1 anglų, 1 lietuvių-anglų, 1 – lietuvių
kalbomis. Referuojami bazėse: ISI WoS – 2, Scopus – 2.

7 socialiniųųųųmokslųųųų – leidžiami: 5 – anglų, 2 – lietuvių-anglų kalbomis; 
Referuojami bazėse: ISI WoS – 5, Scopus – 2. 

8 FTB mokslųųųų – leidžiami: 6 – anglų; 2 – lietuvių-anglų kalbomis. 
Referuojami bazėse: ISI WoS – 4, Scopus – 4. 

Lietuvos mokslo Lietuvos mokslo žžurnalurnalųų finansavimasfinansavimas



Dabartinis akademinDabartinis akademinėėėėėėėės s 
leidybos modelis (su leidybos modelis (su 
elektronine leidyba)elektronine leidyba)

Atgaminimo teisiųųųų
organizacijos

Elektroninėėėės leidėėėėjųųųų
paslaugos (on-line)

Bibliotekųųųų
konsorciumas

On-line paieškos sistemos

Ne pagrindinis leidėėėėjas 
(Print, CD-ROM and On-line)

Bibliografinėėėės ir  referuo-
janččččios duomenųųųų bazėėėės

Leidiniųųųų pristatymo 
paslaugos 

Akademinio turinio 
duomenųųųų bazėėėės

Apjungtos leidėėėėjųųųų
paslaugos

Bibliotekos

-

Akademinėėėė bendruomenėėėė
Autoriai ir skaitytojai

Prenumeravimo 
paslaugos

Bibliotekos

Pagrindinis 
leidėėėėjas

Lietuvos mokslo Lietuvos mokslo žžurnalurnalųų finansavimasfinansavimas



ElektroninElektroninėėėėėėėės leidybos svarba mokslo s leidybos svarba mokslo žžžžžžžžurnalamsurnalams

Profesionali mokslo žžžžurnalųųųų
elektroninėėėė leidyba reikalinga:

•žžžžurnalui: užtikrina, kad straipsnį
paprasta rasti begaliniame internete, 
be to, žurnalo tinklapyje šalia jau 
atrasto straipsnio pateikiami pagal 
tematiką susiję straipsniai bei kita 
informacija apie žurnalą, ryšys su 
socialiniais tinklalapiais (Facebook, 
Twitter ir kt.) padeda publikacijų
sklaidai; 

•autoriui: elektroninis rankraščio 
pateikimas; publikavimo greitį
užtikrina elektroninės recenzavimo 
bei gamybos sistemos, susijusios su 
leidybos platforma, kita autoriui 
svarbi informacija;

•skaitytojui: pateikiama gausybė
skaitytojui skirtos informacijos - kas 
palengvina informacijos apsikeitimo 
procesus; 

•leidėėėėjui: bendradarbiavimą su 
duomenų bazėmis, institucijomis, 
konferencijų organizatoriais ir kt.



ŽŽurnalurnalųų efektyvaus finansavimo projektasefektyvaus finansavimo projektas

1. Atlikti atrinktų žurnalų statistinę analizę ir užfiksuoti tai viešai.

2. Centralizuotai vykdyti sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, pasitelkus 
užsienio mokslo žurnalų leidėjų patirtį.

3. Atrinktiems žurnalams papildomai finansuoti leidybos platformos 
išlaidas. Platformoje sukurti Lietuvos žurnalų kolekciją, kurią
galima teikti Open Access, prenumeratoriams ar kt.

4. Platforma suteiks galimybę analizuoti vartotojų srautus ir atlikti 
šiuolaikišką žurnalųmonitoringą (įvairių rodiklių stebėjimą).

5. Platformoje esantys mokslo žurnalai bus teikiami duomenų
bazėms, ilgalaikiam archyvavimui ir kt. (kartais tiesiog 
automatiškai).

6. Visų finansuojamų žurnalų redaktoriams (ir kitiems 
pageidaujantiems) rengti seminarus, susijusius su mokslo žurnalų
leidybos praktika.

7. Pasibaigus finansuojamiems metams atlikti pakartotinę žurnalų
rodiklių analizę ir atsižvelgiant į rezultatus – koreguoti seminarų
planą. Rezultatus skelbti viešai.

8. Jeigu kažkam skiriamos lėšos – turi būti ir rezultatas.



Dėkoju už dėmesį – Eleonora Dagienė


