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1. Kaip pasirinkti žurnalą? 

2. Svarbiausi patarimai rankraščiui 

parengti. 

3. Kodėl reikia skleisti informaciją apie savo 

straipsnį. 

4. Ką daryti, kad apie Jus sužinotų daugiau 

pasaulio mokslininkų? 

Kaip tikslingai ir sėkmingai 

publikuoti mokslinių tyrimų 

rezultatus pasaulyje 

pripažintuose žurnaluose  



Mokslininkų produktyvumas. Lotkos dėsnis 
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1926 metais A. Lotka, tyrinėjęs to meto pasaulio mokslininkų 
produktyvumą pagal jų paskelbtų darbų skaičių, pastebėjo, kad tik 
nedaugelis mokslininkų parašo daug darbų. Savo stebėjimus apibendrinęs 
ir suteikęs jiems matematinę funkciją, jis nustatė, kad autorių, parašiusių 
per atitinkamą laikotarpį n straipsnių, skaičius yra lygus 1/n2, padaugintam 
iš autorių skaičiaus, parašiusių per tą patį laikotarpį tik po 1 straipsnį. Taip 
buvo atrastas dėsnis, vėliau pavadintas Lotkos vardu. (Ona Voverienė. Bibliometrija, 1999) 

 
D. Praisas*, patikrinęs A. Lotkos dėsnį fizikoje, chemijoje, biologijoje ir 
kituose moksluose, nustatė, kad: 
1. 50 % mokslo šakos literatūros pasaulio mastu pateikia 5–10 % autorių. 
2. 25 % mokslo šakos literatūros pateikia dar 10–15 % tos šakos 

mokslininkų. 
3. Likusius 25 % mokslo šakos literatūros parašo 75 % kitų tos mokslo 

šakos mokslininkų. (Ona Voverienė. Bibliometrija, 1999) 

 
*Price D. Networks of Scientific Papers. Science. 1965 V 149, p. 510–515) 

Jeigu priklausote trečiajai mokslininkų grupei, žurnalą turite 

rinktis labai kruopščiai. 
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Šaltinis: http://www.ucl.ac.uk/ciber/ciber_2005_survey_final.pdf 

Faktoriai, pagal kuriuos pasaulio 

mokslininkai renkasi žurnalą 

Apie 2007 metus prasidėjus aktyviam „reitingavimo“ periodui, Impact 

Factor svarba padidėjo dar labiau 



doi:10.1038/465864a)  

Dėl to, kad šios duomenų bazės naudojamos 
įvairiausiems šalių ir institucijų reitingams 
sudaryti, jos yra svarbios ir Lietuvos 
mokslininkams bei institucijoms.  

Institucijų ir mokslininkų 
vertinimai remiasi 
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 Web of 
Science (Thomson Reuters), Scopus 
(Elsevier) ir Google Scholar.  



Kaip pasirinkti žurnalą? 1 (9) 

Dėl to, kad mokslininkai ir institucijos vertinami, remiantis 

Thomson Reuters Web of Science  ir Scopus duomenų bazių 

citavimais, pradėti reikėtų nuo žurnalų, esančių Web of Science 

(WoS) (Q1 arba Q2 kategorijose). 
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Nauda mokslininkui: 

• Publikacija Web of Science (WoS) ir Scopus padidina mokslininko 

matomumą akademinėje pasaulio bendruomenėje. WoS ir Scopus 

yra svarbios ir gerai žinomos duomenų bazės visame pasaulyje. 

• Geresnis įvertinimas institucijoje (atestacijos ir pan.). 
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Kokiai kategorijai (Q1 ar Q2) priklauso 

žurnalas, reikėtų patikrinti Thomson Reuters 

Journal Citation Report (JCR).   

Jeigu to nedarėte anksčiau – kreipkitės į VGTU 

biblioteką. 

Kaip pasirinkti žurnalą? 2 (9) 

Jeigu norite publikuoti rankraštį žurnale, kuris gerai 

vertinamas Jūsų mokslo srities kolegų, žurnalo tinklalapyje 

patikrinkite, ar šis žurnalas turi Impact Factor (IF) 
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Kaip pasirinkti žurnalą? 3 (9) 
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Kaip pasirinkti žurnalą? 4 (9) 

Jeigu dar nepasirinkote žurnalo, tikslingiausiai jo ieškoti 

Journal Citation Reports (JCR), kuris prieinamas tik 

Vilniaus universiteto bibliotekoje.  
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Kaip pasirinkti žurnalą? 5 (9) 
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Kaip pasirinkti žurnalą? 6 (9) 

Išsirinkite 

mokslo sritį 
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Kaip pasirinkti žurnalą? 7 (9) 

1. Nustatykite rūšiavimą pagal  Impact Factor 

2. Pasirinkite žurnalą 
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Kaip pasirinkti žurnalą? 8 (9) 

Čia rasite informaciją, kiek žurnalų yra 

šioje kategorijoje ir koks yra pasirinkto 

žurnalo Q: Q1, Q2, Q3 ar Q4. 
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Kaip pasirinkti žurnalą? 9 (9) 

Kad Jūsų publikacija būtų aukštai 

įvertinta Lietuvoje, ji turėtų būti 

paskelbta (publikuota) Q1 

kategorijos žurnale. 



Renkantis žurnalą svarbu žinoti, kad: 

1. Prestižiškiausi labai aukšto lygio žurnalai atmeta daugiau rankranščių, todėl 
reikėtų turėti atsarginį variantą, jeigu rankraštis būtų grąžintas. 

2. Reikėtų nepamiršti, kad kai kurie VGTU žurnalai taip pat priskirti Q1, Q2 
kategorijoms ir Lietuvos autoriai juose publikuojami greičiau. 

3. Savo eilės prestižiniuose žurnaluose tenka laukti 2–3 metus. Kokia yra eilė – 
galima pasižiūrėti daugelio žurnalo tinklalapiuose. 

Pavyzdys „Articles in Press“ : http://www.sciencedirect.com/science/journal/09265805  

 o čia sąrašas:  

 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235688%239999%239999999

99%2399999%23FLA%23&_cdi=5688&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&

_userid=10&md5=c75d6fcda780ee5ec5d92235c3f2ac56  

  

Sąrašas žurnalų, kurie skelbia laukiančiųjų sąrašą:  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=subject&subjColl=19&zone=brws&_acct=C00

0050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18223c77ffcb708f23e2840e1a7ae9ca 

  

3. Naujesni (kylantys) žurnalai rankraščius priima lengviau ir publikuoja juos 
greičiau.  

4. Pasirinkus žurnalą reikia patikrinti, ar medžiagos išdėstymo stilius ir tematika 
atitinka žurnalo reikalavimus. 

5. Išsirinkus žurnalą reikia sudaryti sau darbo grafiką. 
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Kaip pasirinkti žurnalą? Reziumė 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09265805
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=subject&subjColl=19&zone=brws&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18223c77ffcb708f23e2840e1a7ae9ca
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=subject&subjColl=19&zone=brws&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=18223c77ffcb708f23e2840e1a7ae9ca


Renkantis žurnalą svarbu žinoti, kad: 

6. Išnagrinėti žurnalo reikalavimus rankraščiams (Instructions to Authors): 
apimtis, paveikslų, lentelių  skaičius, formatavimas ir pan. 

7. Parengtą rankraštį peržiūrėti labai kruopščiai, jis turi būti visiškai sutvarkytas, 
tinkamos struktūros, turi atitikti žurnalo reikalavimus ir turi būti išlaikytas 
mokslinis stilius (santrumpos, matavimo vienetai, statistiniai duomenys), nes 
dėl gausybės netikslumų rankraštis gali būti atmestas. 

8. Susitarkite su kolega, kad jis perskaitytų rankraštį prieš pateikiant žurnalui. 

9. Užsienio žurnaluose rankraščiai neredaguojami, tik po maketavimo 
sutikrinami su autoriaus pateiktu rankraščiu. 
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Kaip pasirinkti žurnalą? Reziumė 



Svarbiausi patarimai rengiant rankraštį 1 (2) 
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Pavadinimas – informatyvus, tačiau nelabai ilgas, iki 10–12 žodžių. 

Pavardė ir institucinė prieskyra – prie publikacijos ne lietuvių kalba savo 
pavardę ir instituciją visada rašykite vienodai  – anglų kalba. Pvz.,  Kriščiūnas 
rašykite Krisciunas ir ne kitaip. VGTU rašykite tik anglų kalba Vilnius 
Gediminas Technical University. Jeigu bus skirtingi variantai, Jus cituojantys 
straipsniai nesusirinks į vieną vietą ir niekas nežinos tikrojo Jūsų publikaciją 
cituojančiųjų skaičiaus. 

Abstract (Santrauka) – iš santraukos turi būti matomas naujumas. Jos dydis –
nuo 400 iki 1200 ženklų. Ilgesnės santraukos dažnai neįtraukiamos  ir 
sutrumpinamos nuo apačios. Labai trumpos taip pat nepageidaujamos.  

Key words (Reikšminiai žodžiai) – turi būti nuo 4 iki 10 žodžių. 1/3 jų turi 
būti bendresni, kad Jūsų straipsnis patektų į įvairius paieškos srautus. 2/3 
retesnių ir konkretesnių, kurie padės atsirinkti Jūsų straipsnį iš pirminės 
paieškos rezultatų. 
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Introduction (Įvadas) – jame privalo būti apžvalga, kokie naujausi (per paskutinį 
penkmetį) moksliniai tyrimai susiję su straipsnio tematika jau paskelbti Lietuvos 
ir pasaulio žurnaluose.  

Įvado pabaigoje taip pat turėtų būti akcentuojamas naujumas. 

VGTU autoriams, kurie publikuoja straipsnius užsienio žurnaluose, privalu 
paminėti kolegų (VGTU mokslininkų) publikacijas užsienio ir VGTU žurnaluose.  

References (Literatūros sąrašas). Citavimas svarbus pačiam autoriui, kolegoms 
ir universitetui, todėl į literatūros sąrašą būtina įtraukti savo ankstesnes 
publikacijas (ne daugiau kaip 1/3 viso sąrašo), VGTU mokslininkų kolegų 
publikacijas pagal tematiką (VGTU žurnaluose  – būtinai).  
Technologijos, socialinių mokslų straipsniuose reikėtų cituoti tik naujausias 
publikacijas (paskutinių 5 metų ir „klasiką“):  straipsnius žurnaluose su IF arba 
netrukus gausiančius IF, disertacijas, monografijas ir pan. 

Svarbiausi patarimai rengiant rankraštį 1 (2) 
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Kur rasti naujausias publikacijas 

Publikacijos konkrečia tema ieškomos Web of Science 

duomenų bazėse. 

Jeigu Jūs cituojate naujausius straipsnius iš WoS – jūs 

laikote ranką ant pulso.  



Why visibility? 

Trends in Academic Search Behaviour 

– Studies show that “attention time” is short 
• Hit lists are parsed quickly (superficially), position is important 

• Visit times are short 

• Blocked content is often ignored 

 

– For most, Google is the search engine of choice (75% in 2005 

study 90+% now); in some fields full-text subject archives 

dominate (e.g. Pubmed; ArXiv) 

• Web of Science, Scopus, are not primary search choices 

• Journal/publisher web pages play an even smaller role 

 

– “A third of researchers in the life sciences say that easy 

accessibility has a major influence on what they cite, 

and the proportion rises among younger researchers.” 

 

 

RIN/JISC report: Communicating Knowledge: How and why UK researchers publish and disseminate 

their findings 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/communicatingknowledgereport.pdf  

Ištrauka iš Linköping University patarimų mokslininkams-autoriams 



21 

Linköping University tinklalapio dalis apie bibliometrija 



http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=chawo49 
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Self Marketing 
Autorius atsakingas už savo publikacijos 

rinkodarą 
– Highly visible publication list(s) (in English) 

• Dynamic 

• Up-to-date (most recent first) 

• Links to source 

• Link to freely available full-text 

• Flag recently published 

– Popular scientific description of research activities 

(regularly updated) (in English) 

– Make use of facebook, myspace, linked-in… 

– Email your publications to colleagues as they are 

published 

– Use conference presentations to ”advertise”  

other, related publications 



Savireklama –  
labai svarbi mokslininkui autoriui 

Informaciją apie naują publikaciją reikėtų kuo skubiau: 

1. Registruoti bibliotekoje (nelaukti atestacijos). 

2. Pranešti leidyklai, kad įdėtų į VGTU talpyklą 
http://dspace.vgtu.lt/ 

3. Savo naujausias publikacijas minėti konferencijų 
pranešimuose. 

4. Parašyti laišką kolegoms Lietuvoje ir užsienyje. 

5. Įdėti nuorodas visuose savo „profiliuose“: 

– Researcher ID: https://www.researcherid.com/    

– LinkedIn: http://www.linkedin.com  

– Arnetminer:  http://arnetminer.net  

– Facebook 

– ir kt. 
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https://www.researcherid.com/
https://www.researcherid.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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Kaip tikslingai ir sėkmingai publikuoti mokslinių tyrimų 
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