Publikavimosi D.U.K.
Straipsnio publikavimas yra vienas iš būdų dalintis savo žiniomis ir įžvalgomis su kitais mokslininkais. Tyrimai pastaruoju metu vis dažniau tampa tarpdisciplininiai ir publikavimasis orientuojantis tik į savo srities specialistus nėra labai prasmingas, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamos Jūsų sričiai tematikos mokslinį žurnalą, kuriame norite publikuoti straipsnį. Straipsnių publikavimas taip pat labai svarbus Jūsų kaip mokslininko karjerai. Tokie kriterijai kaip publikuotų straipsnių kiekis, jų turinio kokybė, citavimo rodikliai kuria Jūsų kaip mokslininko įvaizdį tarptautinėje akademinėje bendruomenėje.

KAS STRAIPSNYJE SVARBIAŪSIA?
 Originalumas (Būtina atsiminti, jog žurnalo redaktoriai ieško






visada naujų ir įdomių temų, kurios dar nebuvo analizuotos!).
Temos aktualumas ir mokslinė problematika,
Tyrimo metodologija,
Kalbos aiškumas ir teksto išdėstymas,
Turinio ir žurnalo tikslų atitiktis,
Tinkamas pavadinimas, raktažodžiai ir informatyvi anotacija.

KAIP ATLIKTI LITERATŪROS PAIESKĄ?

KAIP RASTI TINKAMĄ ŽŪRNALĄ
PŪBLIKAVIMŪI?
Siūlome vadovautis šiais kriterijais:
 Reitingavimas (pvz. Web of Science Thomson
Reuters, Scopus citavimo rodikliai, „Impact
factors“, ir t.t.),
 Straipsnių parsisiuntimų skaičius,
 Žurnalo sklaida (kokiose duomenų bazėse jis
yra prieinamas),
 Turinio aktualumas,
 Tarptautiškumas.

Atliekant literatūros apžvalgą rekomenduojame pasinaudoti 5x5 principu:

PRAKTINIAI PATARIMAI

 Išanalizuoti 5 geriausius tarptautiniu mastu pripažintus
kolektyvinius darbus susijusius su Jūsų tyrimo tema,

 Visada perskaitykite kiekvieno žurnalo reikalavimus autoriams (angl. Author Guidelines): tikslai, temos, techninius straipsnio reikalavimus,
pateikimo tvarką ir pan.

 Rasti 5 geriausius akademinių tyrimų centrus dirbančius
su Jūsų nagrinėjamu tyrimo objektu,

 Perskaitykite bent vieną žurnalo, į kurį norite
aplikuoti, numerį.

 Rasti 5 garsiausius mokslininkus tiriančius ir rašančius
Jums aktualia tema,

 Siekiant išvengti (savi)plagiavimo ir klaidingo
citavimo rekomenduojame pasinaudoti internetinėmis plagiato patikrinimo sistemomis:
− Grammarly.
− Plagium.
− PlagiarismCheck.

 Rasti 5 geriausius recenzuojamus akademinius žurnalus,
kuriuose nagrinėjama Jūsų tyrimo tema,

 Ieškoti 5 tarptautinių akademinių konferencijų skirtų
Jūsų tyrimo temai.

KAS YRA PLAGIATAS IR SAVI-PLAGIATAS?
Plagiãtas [lot. plagiatus — pagrobtas], mokslo,
literatūros, meno kūrinio, atradimo, išradimo ar
racionalizacinio pasiūlymo autorystės (visos ar dalies)
pasisavinimas.
Saviplagiatas (angl. self-plagiarism) - didelės savo
paties kūrinio dalies atkartojimas nenurodant
(necituojant) pirminio publikavimo šaltinio.

 Kilus neaiškumams, siūlome pasinaudoti teminių bibliotekininkų nuolat teikiamomis paslaugomis:
- konsultacijos (galima ir nuotolinė konsultacija
Skype. Paskyros vardas: MRUbiblioskype;
- bibliografinio sąrašo sudarymas;
- mokslometrijos rodiklių pateikimas.
Daugiau informacijos: http://goo.gl/ZHPnrC

Daugiau informacijos: http://goo.gl/Rx1i9z

CITAVIMO PRINCIPAI
PRAKTINIAI PATARIMAI
 Visų studijų ir mokslo darbų pabaigoje privalo būti pateiktas tikslus naudotos literatūros sąrašas.
 Visi studijų ir mokslo darbuose panaudoti šaltiniai privalo būti korektiškai cituojami ir pateikiami literatūros sąraše.
 Visi tekste cituojami ar minimi šaltiniai turi atsispindėti
literatūros sąraše. Ir atvirkščiai, į literatūros sąrašą įtraukiami tik tie šaltiniai, į kuriuos yra nuorodos tekste.
 Cituojant ir pateikiant literatūros sąrašus privalu vadovautis tikslumo, nuoseklumo ir vieningumo principais.
 Visi rengiantys studijų ar mokslo darbus, bibliografinių
nuorodų sudarymo taisykles ir metodus turi pasirinkti
pagal leidyklų, leidinių redkolegijų ar institucijose nustatytus reikalavimus.

 Autoriams, ketinantiems publikuoti savo darbą, rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kokios bibliografinių
nuorodų sistemos laikytis reikalauja tam tikra žurnalo
redakcija ar leidykla.
 Kai kurios bibliografinių nuorodų tvarkymo programos:
- RefWorks (www.refworks.com),
- Zotero (www.zotero.org).

KŪR PŪBLIKŪOTIS?
Norint pasirinkti tinkamą leidinį staipsniams
publikuoti įvertinkite leidėjo ir žurnalo patikimumą bei pripažinimą tarptautinėje erdvėje:

MOKSLO DARBŲ MATOMŪMAS
Norint užtikrinti mokslo darbų matomumą bei
cituojamumą, autoriai savo darbus gali skelbti
atvirosios prieigos šaltiniuose, institucinėje
saugykloje, mokslininkų socialiniuose tinkluose.
Atviroji prieiga - tai galimybė skelbti mokslinius
tyrimus ir susipažinti su jais nemokamai. Publikacijų autoriams atviroji prieiga užtikrina jų darbų
matomumą pasaulyje, didesnį jų skaitomumą,
naudojimą kituose tyrimuose ir citavimą.
Creative Commons — autorinių teisių licencijos. Daugelis šių licencijų suteikia naudotojams tam tikras svetimos intelektinės nuosavybės naudojimo „pagrindines teises“, pvz., teisę platinti autorinių teisių saugomą kūrinį neatsiklausus autoriaus.
MR U i n st it uci nė sa ug y kl a
(užregistruota pasauliniame atvirosios
prieigos registre ROARMAP).
Mokslininkų socialiniai tinklai interneto svetainės, kuriose
mokslininkai gali rasti bendraautorius, dalytis idėjomis,
viešai skleisti mokslinius rezultatus.
ORCID (The Open Researcher and Contributor
ID) - autorių identifikavimo sistema.



 Patikrinkite kurioje citavimų (Web of
Science Thomson Reuters ir/arba Scopus)
duomenų bazėje indeksuojamas žurnalas;
 Pasidomėkite, ar yra skaičiuojami žurnalų cituojamumo rodikliai;
Įsitikinkite ar žurnalas nepriklauso grobuoniškiems
žurnalams.

PAPILDOMI ĮRANKIAI
RENKANTIS ŽURNALUS

Renkantis publikavimui tinkamą žurnalą, siūlome:
 Patikrinti Lietuvos mokslo žurnalus indeksuotus Web
of Science Thomson Reuters ir Scopus duomenų bazėse;
 Pasinaudoti MRU partnerių leidžiamu žurnalų vadovu;
 Elsevier leidėjo pagalba autoriams, kaip rasti straipsniams publikuoti tinkamus žurnalus, parengti rankraštį
ir pateikti jį internetu.
 Springer Journal Selector įrankiu, padedančiu autoriams pasirinkti tinkamą žurnalą, nurodant paieškos
kriterijus (pvz. cituojamumo rodiklis, atviros priegos
žurnalus).
Daugiau informacijos rasite: http://goo.gl/Jund9t

MRU elektroninių knygų portalas, kuriame talpinamos
knygos yra pateikiamos atvira prieiga skaitytojams.

Daugiau informacijos: http://goo.gl/Rx1i9z

