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Susipažinsime su:

 Žurnalų paieška Journal Citation Reports duomenų bazėje.

 Agreguotasis cituojamumo rodiklis (AIF), kvartilis: kaip juos rasti?

 LSMU Mokslo fondo finansinė parama.

 Straipsnio publikavimo mokestis (APC): kaip ir kur galima gauti 

nuolaidas LSMU mokslininkams?

 Grobuoniški žurnalai.



Tinkamų mokslinių žurnalų paieška: mokslo 
rezultatų vertinimo įrankis

 LSMU BIC prenumeruoja Journal Citation

Reports (Web of Science (Clarivate Analytics))

duomenų bazę ir remiasi jos duomenimis, vertinant

mokslo rezultatus;

 JCR (Journal Citation Reports) yra pateikiami visi
duomenys, reikalingi norint suprasti komponentus,

indeksuojančius kiekvieno žurnalo vertę ir poveikį. Tai

leidžia priimti pagrįstus sprendimus, nesvarbu, ar jums

reikia analizuoti žurnalo našumą, ar pasirinkti žurnalus,

kuriuos norite skaityti, ar kuriuose norite publikuotis.

https://jcr.clarivate.com/jcr/home


Journal Citation 

Reports

 https://lsmuni.lt > Biblioteka > 

Duomenų bazės > Web of Science

https://lsmuni.lt/


Journal Citation 
Reports

 Prieiga LSMU kompiuterių 

tinkle arba per Ezproxy/VPN. 

 Registracija reikalinga LSMU 
kompiuterių tinkle, jei vėliau 
norėsite prisijungti iš kitų tinklų.



Journal Citation Reports

Spausti Journal 
Citation Reports



Journal Citation Reports

Paieškos laukelyje įrašykite žurnalo pavadinimą: sistema automatiškai siūlys pavadinimus jums
rašant. Spauskite ant tinkančio pavadinimo ir būsite nukreipti į atitinkamo žurnalo aprašą.



Journal Citation Reports

Kategorija (-os), kuriai priklauso
žurnalas. Galima sužinoti, kokioje
vietoje žurnalas yra atitinkamoje
kategorijoje bei kategorijos AIF
(agregated impact factor)

IF (impact factor) –
žurnalo cituojamumo
rodiklis.



Agreguotas cituojamumo rodiklis (AIF)
 AIF reikalingas norint sužinoti, ar žurnalas atitinka LSMU Mokslo fondo

reikalavimus, kad būtų galima gauti finansavimo paramą

publikavimuisi.

 Norint sužinoti AIF, reikia spausti Browse Categories. Pavyzdyje
nagrinėsime NEUROSCIENCES—SCIE kategoriją.



Agreguotas cituojamumo rodiklis (AIF)

 Spausti See all 254 categories.



Agreguotas cituojamumo rodiklis (AIF)

Spausti Filter



Agreguotas cituojamumo rodiklis (AIF)

1. Spausti Categories

2. Greitesnei paieškai atlikti 
įrašykite kategorijos pavadinimą 
ir radus norimą kategoriją 
pažymėkite ją varnele.

3. Spausti Apply



Agreguotas cituojamumo rodiklis (AIF)

1. Spausti Customize

2. Pažymėkite varnele Aggregate 
impact factor ir spauskite Apply.



Agreguotas cituojamumo rodiklis (AIF)

Kategorijos lentelėje jau galima 
matyti atsiradusią AIF sekciją.



Kvartilis mokslo kategorijoje (Quartile) 
 Rodo santykinę žurnalo vietą mokslo kategorijoje pagal

cituojamumo rodiklio pasiskirstymą tarp didžiausios ir mažiausios jo

reikšmės. Žurnalai vertinami 4 kvartiliais: nuo aukščiausių

cituojamumo rodiklių (kvartilis Q1) iki žemiausių (kvartilis Q4).



LSMU Mokslo fondo finansinė 

parama

 Siekiant gauti LSMU Mokslo fondo finansinę paramą (LSMU Mokslo
fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams, jei jų priimtas
spausdinti straipsnis yra žurnale, kurio cituojamumo rodiklis
(angl. Impact Factor) yra didesnis už 50% nuo atitinkamos
kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo
kryptinei kategorijai arba yra didesnis už 30% nuo atitinkamos
kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo
kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas
ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai).

 Daugiau informacijos: https://lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-
mokslo-fondas/

https://lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/


LSMU Mokslo fondo finansinė 

parama

 Žurnalo kategorijos AIF*0,5 arba 0,3=X,XXX

 Gautą skaičių lyginame su žurnalo IF ir žiūrime, ar jis didesnis.

 Jeigu kategorijų daugiau nei viena, tuomet išvedame kategorijų vidurkį.

 Skaičių negalima apvalinti!

Pvz.: Ar žurnalas Current Alzheimer Research atitinka mokslo fondo 
finansavimo reikalavimus?
Žurnalo IF: 3,047
Kategorijos AIF: NEUROSCIENCES 4,041
CLINICAL NEUROLOGY 3,513

4,041*0,5=2,020 3,513*0,5=1,756
(2,020+1,756):2=1,888

Kadangi žurnalo IF yra 3,047, o gautas skaičius1,888 (mažesnis), tai šis žurnalas 
finansavimo reikalavimus atitinka ir gali būti finansuojamas.



Article Processing Charge (APC)

 APC - straipsnio publikavimo mokestis, kurį autorius turi sumokėti tam, kad jo straipsnis būtų
publikuotas atviros prieigos žurnaluose.

 Žemiau pateiktos duomenų bazės, kuriose LSMU publikacijų autoriams suteikiamos APC nuolaidos,
kadangi Lietuva yra EIFL (Electronic Information for Libraries) narė:

 BMJ;

 Taylor&Francis;

 SAGE;

 MDPI.

 Žurnalų sąrašai, kuriems suteikiamos nuolaidos; nuolaidos dydis; nuolaidos gavimo instrukcijos:
https://lsmuni.lt/lt/biblioteka/mokslui-ir-studijoms/mokslui/apc/

https://lsmuni.lt/lt/biblioteka/mokslui-ir-studijoms/mokslui/apc/


 Paskutiniu metu vis daugiau autorių gauna grobuoniškų žurnalų 

laiškus, kviečiančius publikuoti savo straipsnius atvirosios prieigos 

žurnaluose už nedidelį mokestį. Šio tipo žurnalai dažnai nurodo, kad 

jie yra indeksuojami įvairiose duomenų bazėse, turi cituojamumo 
indeksą, kuris iš tiesų yra pseudoindeksas.

 Žurnalų leidėjų, kuriuose nerekomenduojama publikuoti, sąrašas:

 https://www.openacessjournal.com/blog/predatory-journals-list/

 https://beallslist.weebly.com/

 https://thinkchecksubmit.org/

https://www.openacessjournal.com/blog/predatory-journals-list/
https://beallslist.weebly.com/
https://thinkchecksubmit.org/


Papildoma informacija publikacijų 

autoriams

 Bibliotekos puslapyje: https://lsmuni.lt/lt/biblioteka/mokslui-ir-

studijoms/mokslui/publikaciju-autoriams/

 „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“: 

https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37

https://lsmuni.lt/lt/biblioteka/mokslui-ir-studijoms/mokslui/publikaciju-autoriams/
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37


Kontaktai

 Citavimo ataskaitų parengimas LSMU mokslo fondui, konsultacijos:

Laura Žvironienė tel. nr.: 396040 (viet. 5330) arba el. paštu: Laura.Zvironiene@lsmuni.lt

mailto:Laura.Zvironiene@lsmuni.lt

