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Lietuvos mokslo taryba sudarė ekspertų grupę – Vincas Būda, Vidmantas Gulbinas, 

Rimantas Jankauskas, Domas Kaunas, Rimvydas Petrauskas, Nerijus Šepetys, kuri turėjo įvertinti 

2010 m. specialiam finansavimui atrinktus periodinius mokslo leidinius. Ekspertų grupės darbui 

talkino Lietuvos mokslo akademijos darbuotoja Greta Tumkevičienė. Ekspertų grupės tikslas – 

sukurti periodinių leidinių vertinimo metodiką ir ją remiantis patikrinti, ar finansuojami periodiniai 

leidiniai išeina laiku ir atitinka aukščiausio mokslinio lygio leidiniams keliamus reikalavimus, o taip 

pat ar tinkamai panaudotos skirtos lėšos. Numatyti trys patikros etapai (per tris metus: 2012-2014 

m.). 2012 m. įgyvendintas pirmasis patikros etapas, kurio metu įvertinti 9 įvairių Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų leidžiami žurnalai – „Acta humanitarica universitas Saulensis“ (Šiaulių 

universitetas), „Acta Medica Lituanica“ (Lietuvos mokslų akademija), „Geografija“ (Lietuvos 

mokslų akademija), „Intelektinė ekonomika“ (Mykolo Romerio universitetas), „Istorija“ (Lietuvos 

edukologijos universitetas), „Literatūra“ (Vilniaus universitetas), „Medžiagotyra“ (Kauno 

technologinis universitetas), „Ugdymas. Kūno kultūra ir sportas“ (Lietuvos kūno kultūros 

akademija), „Žemdirbystė=Agriculture“ (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).  

Ekspertų grupės darbas 2012 m. gegužės ir birželio mėnesiais vyko šiais etapais: 1) 

Pirmasis gupės posėdis (2012 05 17), kurio metu susipažinta su dokumentais, išrinktas grupės 

pirmininkas, numatyta darbo eiga ir atrinkti periodiniai leidiniai pirmajam patikrinimo etapui. 2) 

Individualus ekspertų darbas, rengiant periodinių leidinių vertinimo metodiką (toliau – Metodika), 

formuluojant klausimyną leidinių redkolegijų vadovams ir sudarant ekspertinio ataskaitų vertinimo 

anketą. 3) Antras ekspertų grupės posėdis (2012 06 05), kurio metu aptarta ir galutinai patvirtinta 

Metodika ir paskirstyti darbai atskiriems ekspertams. Toliau ekspertų grupės darbas buvo 

organizuotas remiantis sukurta metodika ir Lietuvos mokslo tarybos Sklaidos projektų ir jų 

ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo (2011 m. rugsėjo 19 d.) nuostatomis. Kiekvieną 

periodinį leidinį vertino du ekspertai. Įvertinę leidinius ir redkolegijų atsiųstus papildomus 

duomenis, ekspertai pateikė raštiškas išvadas, kuriose nurodė ar leidinys rengiamas pagal 

reikalavimus, ar pasiekti numatyti tikslai. Galutinę eksperto išvadą sudaro kiekvieno vertinimo 

kriterijaus komentarai ir jų pagrindu rašomi balai. Nuspręsta, kad minimali balų suma ataskaitai 

priimti ir patvirtinti yra 15. 4) Pirminio (individualaus) vertinimo rezultatai buvo svarstomi 

trečiajame grupės posėdyje (2012 06 14), po kurio parengtos galutinės ekspertinio ataskaitų 



vertinimo anketos. 5) Ketvirtasis ekspertų grupės posėdis (2012 07 05), kuriame buvo aptarti 

ekspertinio vertinimo rezultatai ir suformuluotos išvados. 

Ekspertų grupė nusprendė, kad visi vertinti 9 periodiniai mokslo leidiniai leidžiami 

pagal tvarką (pasirodė visi planuoti numeriai), jie atitinka formalius ir kokybinius 

periodiniams leidiniams keliamus reikalavimus. Pažymėtina, kad visų leidinių straipsnių 

prieinamos ir elektroninės versijos, visi yra įtraukti į tarptautines duomenų bazes. Geriausiai buvo 

įvertinti leidiniai „Medžiagotyra“ (26.5 balai), „Žemdirbystė=Agriculture“ (26.5 balai) ir 

„Literatūra“ (22.5 balai). Pagrindiniai bendri trūkumai – nematyti ženklesnių pastangų platinant 

žurnalus (ypač užsienyje, tačiau ne vienu atveju nepakankamas platinimas ir Lietuvos akademinėse 

bibliotekose), neretai neinformatyvios internetinės svetainės, pastebima tendencija „išpūsti“ 

redkolegijų sudėtį, kuomet nėra aiškus realus redkolegijos narių indėlis rengiant žurnalo numerius, 

leidiniuose daugiausia publikuojasi žurnalą leidžiančios institucijos mokslininkai (konkrečios 

pastabos surašytos vertinimo anketose, su kuriomis supažindintos redkolegijos). 

Keliems leidiniams buvo nurodytos šios esminės pastabos: 

Lietuvos edukologijos universiteto žurnalo „Istorija“ atskirų numerių apimtis vos 

siekia reikalaujamą minimumą, todėl rekomenduotina pagalvoti, ar nevertėtų ateityje (pasibaigus 

projektui) leisti du metinius numerius. 

Žurnale „Acta humanitarica universitas Saulensis“ (Šiaulių universitetas) naudojama 

nevykusi sklaidos forma – visi numeriai sudedami kartu į interneto puslapį, milžiniškos apimties 

(pvz., 42 lankai – t. 13, 2011) pdf failai nėra patogūs naudoti, straipsnių paieška itin nefunkcionali.  

Nepatenkinama žurnalo „Acta Medica Lituanica“ (Lietuvos mokslų akademija) 

sklaida – pvz., paskutinis numeris Vilniaus univeristeto Medicinos fakulteto bibliotekoje – 2010 m.; 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bibliotekos kataloge jo rasti nepavyko. 

Ekspertų grupė parengė periodinių leidinių vertinimo metodiką (pridedama), kuria 

vadovausis ir tolesniais vertinimo etapais (jų numatyta dar 2 – 2013 ir 2014 m.).  
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