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Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorius
KODAS
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MOKSLO IR KITŲ PUBLIKACIJŲ RŪŠYS
KNYGOS
MONOGRAFIJOS
Monografija – neperiodinis ir netęstinis leidinys, kuriame sistemingai ir/ar išsamiai išnagrinėta
viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi
moksliškumo elementai; monografija privalo turėti ISBN numerį, mažiausia įskaitoma apimtis – 8
autoriniai lankai.
Stepukonienė, Inga. Roberto Keturakio kūryba : monografija. Kaunas : Naujasis lankas, 2011. 464
p. ISBN 9789955036722.
Mokslo studija – ne mažesnės kaip 2 autorinių lankų apimties mokslo darbas, atitinkantis mokslo
straipsniui keliamus reikalavimus.
Ruškus, Jonas; Žvirdauskas, Dainius; Stanišauskienė, Vilija. Neformalusis švietimas Lietuvoje.
Faktai, interesai, vertinimai : mokslo studija. Vilnius : Švietimo aprūpinimo centras, 2009. 90 p.
ISBN 97899986036517.
Teorinis, sintetinis mokslo darbas – kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis ar
tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, studijose
bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir adresato
reikalavimus.
Teoriniai sintetiniai mokslo darbai – kurią nors mokslo kryptį, šaką, discipliną apimantis ar
tarpdalykinio pobūdžio darbas, sintetinantis ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, studijose
bei mokslo straipsniuose, atitinkantis monografijoms keliamus mokslinio lygio ir adresato
reikalavimus, paprastai rengiamas kelių autorių ir redaktorių kolektyvų.
STUDIJŲ LITERATŪRA
Vadovėlis – knygine arba elektronine forma parengta aukštųjų mokyklų studentams mokyti ir
mokytis skirta priemonė, kurioje suprantamai ir nuosekliai dėstomos tam tikros mokslo ar praktinės
veiklos srities žinios. Vadovėliu laikoma tokia priemonė, kuri skiriama ne mažiau kaip vieno dalyko
modulio studijoms; humanitarinių mokslų, meno ir socialinių mokslų studijų vadovėliai gali būti
skiriami ir dalyko modulio dalies studijoms.
Aukštosios mokyklos vadovėlis – originalus (autorinis) veikalas, specialiai skirtas studijų reikmėms
ir pasižymintis individualia metodine prieiga.
Lydeka, Zigmas; Drilingas, Boleslovas. Firmos ekonomikos pagrindai : vadovėlis. 2-oji papild. ir
patais. laida. Vilnius : Pačiolis, 2002. 311 p. ISBN 9955040548.
Mokomoji knyga – nustatyta tvarka recenzuota ir įvertinta mokymosi knyga, kurioje pateikiama
teorinio, praktinio ar technologinio (skaičiuojamojo) pobūdžio medžiaga vieno ar kelių dėstomų
dalykų žinioms įsisavinti. Atestuojamam asmeniui vertinamas ne mažesnis kaip 5 autorinių lankų
asmeninis indėlis.
Batiuškaitė, Danutė; Kupčinskienė, Eugenija. Augalų anatomija ir morfologija : mokomoji knyga
[Elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009. 252 p. ISBN
9789955125358.
Mokymo ir metodinė priemonė – nustatyta tvarka įteisinta ir publikuota kita, vadovėlio ar
mokomosios knygos kategorijoms nepriskirta mokymo ir metodinė priemonė (laboratorinių darbų,
pratybų metodiniai nurodymai, uždavinynai, paskaitų konspektai, metodinės rekomendacijos,
metodinis laiškas, pateikčių rinkiniai ir kt.).
Donskis, Leonidas, Moderniosios kultūros filosofijos metmenys : [mokymo priemonė universitetų
humanitarinių fakultetų studentams]. 2-asis papildytas leidimas. Vilnius : Versus Aureus, 2009. 216
p. ISBN 9789955341673.
Kita studijų literatūra
Vadovėliams, mokomosioms knygoms, mokymo ir metodinėms priemonėms nepriskirta studijų
literatūra.
Ambrazienė, Danutė; Smolinskas, Jonas. Adobe Photoshop CS2. Kaunas : Smaltija, 2006. 231 p.
ISBN 9955551925.
INFORMACINIAI LEIDINIAI
Žodynas – knyga, kurioje tam tikra tvarka pateikti žodžiai, žodžių junginiai su paaiškinimais,
iliustracijomis ar vertimu į kitą kalbą arba be jų.
Mokslinis žodynas – kalbotyros mokslo veikalas, sudarytas iš naujai surinktų ir/ar pagal naują
mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas
mokslo ir studijų reikmėms, publikuotas kaip knyga (turi ISBN numerį) ir/ar elektroniniu pavidalu;
mažiausia įskaitoma apimtis – 8 autoriniai lankai.
Piesarskas, Bronius; Svecevičius, Bronius. Naujasis lietuvių – anglų kalbų žodynas : apie 80 000
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žodžių. Vilnius : Žodynas, 2002. 964 p. ISBN 9986465583.
Žinynas – leidinys, kuriame spausdinama glaustos mokslo ar praktinės veiklos susistemintos žinios.
Mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija – konkrečios srities ar krypties mokslo
veikalas, skirtas mokslo ir studijų reikmėms ir atitinkantis tos srities ar krypties moksliškumo ir
sistemingumo reikalavimus, išskyrus visuomenės švietimui, mokslo populiarinimui,
administracinėms funkcijoms atlikti skirtus informacinius leidinius.
Almonaitis, Vytenis; Almonaitienė, Junona. Šiaurės Skalva : keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas.
2-asis atnauj. ir papild. leid. Kaunas : Keliautojo žinynas, 2007. 207 p. ISBN 9789955962540.
Enciklopedija – informacinis leidinys, kuriame pateikiama įvairių ar kai kurių mokslo ar praktikos
sričių svarbiausių žinių visuma. Dažniausiai enciklopedijų informacija teikiama straipsniais,
išdėstytais antraščių abėcėlės tvarka, kai kada teminiu, seniau – ir sisteminiu principu (plačiau žr.
K3b).
Ragažinskienė, Ona; Rimkienė, Silvija; Sasnauskas, Valdas. Vaistinių augalų enciklopedija. Kaunas
: Lututė, 2005. 439 p. ISBN 9955575735.
Vadovas – informacinis leidinys, kuriame pateikiamos trumpos mokslinio, gamybinio ar taikomojo
pobūdžio žinios, išdėstytos skaitytojams lengvai suprantama abėcėline, sistemine ar chronologine
tvarka.
Čivilytė-Gylienė, Viktorija. Trumpas šeimos teisės vadovas. Vilnius : Eugrimas, 2006. 222 p. ISBN
9955682272.
Atlasai, žemėlapiai.
Žemėlapis – sumažintas viso žemės paviršiaus ar jo dalies atvaizdas plokštumoje, rodantis objektų
arba reiškinių erdvinį pasiskirstymą ir jų tarpusavio ryšį.
Atlasas – sisteminis žemėlapių rinkinys, išleistas knygos pavidalu ar atskirais lapais sudėtas į
aplanką.
Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas – sistemingos veiklos, paremtos
moksliniais tyrimais ir per praktinę patirtį sukauptu žinojimu, rezultatas: sukurtos naujos medžiagos,
produktai ir įrenginiai, įdiegti nauji procesai, sistemos ir paslaugos arba iš esmės patobulinti jau
sukurti ar įdiegti, taip pat sukurti, įdiegti arba iš esmės patobulinti žmogaus, kultūros ir visuomenės
problemų sprendiniai; eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbams priskirtini katalogai,
kultūros paminklų sąvadai (K3f), žemėlapiai, teisės aktų komentarai (K4b), akademinė literatūros ir
meno kritika (K4e), naujos medžiagos, gaminių prototipai, technologijos, naujos augalų ir gyvūnų
veislės ir pan.
Gulbinskas, Saulius; Žaromskis, Rimas; Repečka, Rimantas. Kuršių marių žemėlapis žvejybai
[Kartografija]. Vilnius : Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos : Lietuvos hidrobiologų draugija, 2002. 1 žemėlapis.
Kiti informaciniai leidiniai – nepriskirti kitoms informacinių leidinių rūšims. Tai gali būti
bibliografiniai, referatiniai, apžvalginiai leidiniai, katalogai, moksliniai paminklų sąvadai (plačiau žr.
K3e, K3b).
Žeimantas, Vytautas. Rašytojas Jeronimas Laucius : bibliografinė rodyklė, 1977-2003. Vilnius : Trys
žvaigždutės, 2003. 62 p. ISBN 9955-454-72-5.
Aleksa, Vytautas. Procesų valdymo katedros 50-metis 1956-2006. Kaunas : Technologija, 2006. 228
p. ISBN 9955250968.
KITOS KNYGOS
Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos:
Šaltinio publikacija – mokslinę vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos paminklų, jų rinkinių
ir kitų tekstinių bei audiovizualinių šaltinių atrinkimas ir parengimas publikavimui parūpinant
mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus, rodykles ir kt.).
Šaltinio publikacija – mokslo tiriamojo objekto vertę turinčių archyvinių dokumentų, kalbos
paminklų, filosofinės minties klasikinių tekstų, folkloro rinkinių ir kitų tekstinių mokslo šaltinių (taip
pat audiovizualinių) atrinkimas, sudarymas ir parengimas spaudai, apimantis šaltinio tekstą ir
pagalbinį mokslinį aparatą (transkripcijas, komentarus ir kt.). Įskaitoma prie publikuoto mokslo
šaltinio nurodytam rengėjui (rengėjams).
Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / Lietuvos istorijos institutas; parengė ir į
lietuvių kalbą išvertė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis (atsakomasis
redaktorius), Rimvydas Petrauskas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005. 422 p. ISBN
9986780683.
Šaltinių publikacijų klasifikacija:
Mokslo šaltinių publikacijos (dokumentų rinkinys nuo seniausių laikų iki XXa.);
Mokslo šaltinių publikacijos (dokumentų rinkinys XXa. parengtas iš rankraščio);
Mokslo šaltinių publikacijos (dokumentų rinkinys XX-XXI a.);
Mokslo šaltinio publikacija (kai publikuojamas vienas dokumentas).
Teisės aktų komentarai – kodeksų, įstatymų ir jų naujos redakcijos, parengtos Lietuvos
Respublikos Seimo, Vyriausybės ar Prezidento sudarytoje darbo grupėje, komentarai
(plačiau žr. K3e).
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Budbergytė, Rasa; Šakočius, Alvydas; Žilinskas, Dainius. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo komentaras. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo institutas, 2004. 230
p. ISBN 9955969504.
Mokslo tiriamųjų darbų (MTD), projektų ir kitos ataskaitos
Ataskaita – tai raštas, leidinys, kuriame pateikti oficialūs asmens ar organizacijos per tam tikrą laiką
nuveikto darbo rezultatai.
Beernaert, Yves; Juceviciene, Palmira; Strouhal, Hannelore. Manual of EU Project Evaluator
Competence Development : EVACO Comunius 2.1 project. Kaunas : Technologija, 2003. 195 p.
ISBN 9955093498.
Kitos knygos (įeina ir mokslo populiarios).
Mokslo populiarus leidinys – tai leidinys kuriame ne specialistui suprantama forma ir stiliumi
aprašomi mokslo, kultūros, technikos dalykai, mokslinių ieškojimų metodai ir kryptys, pateikiamos
mokslininkų biografijos.
Donskis, Leonidas. Nepopuliarios įžvalgos : politikos komentarai ir esė. Vilnius : Versus Aureus,
2009. 216 p. ISBN 9789955341819.
Literatūros ir meno kritika – eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas (plačiau žr.
K3e)
SUDARYTAS IR/AR REDAGUOTAS MOKSLO DARBAS
Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas;
priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir/ar metrikoje,
išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą.
Kelias į Nepriklausomybę : Lietuvos Sąjūdis 1988-1991 / sudarė Bronislovas Genzelis ir Angonita
Rupšytė. Kaunas : Šviesa, 2010. 528 p. ISBN 9785430049270.
KNYGOS DALIS (SKYRIUS) – straipsnis, išspausdintas vienkartiniame dokumente (knygoje,
straipsnių rinkinyje), knygų skyriai, priedai tame pačiame dokumente, įvadai ir t.t.
KNYGOS SKYRIUS – originalaus ar apžvalginio mokslinio straipsnio pobūdį atitinkantis mokslo
darbas, paskelbtas neperiodiniame leidinyje, išskyrus konferencijos darbų leidinius.
Andriušaitienė, Daiva; Navickas, Andrius; Tūtlys, Vidmantas. Nacionalinių profesinių standartų
kvalifikacijų aprobavimas veiklos ir profesinio rengimo sistemose. // Lietuvos nacionalinės
kvalifikacijų sistemos modelis. Vilnius : Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2008. ISBN
9789955647492. p. 85-135.
SANTRAUKOS
DAKTARO DISERTACIJOS SANTRAUKA – mokslinio darbo, pateikiamo mokslo laipsniui įgyti,
trumpas išdėstymas, autoriaus atlikto darbo išvados.
Čepukienė, Viktorija. The changes of psychosocial functioning during solution-focused brief
therapy among foster care adolescents : summary of doctoral dissertation : social sciency,
psychology (06S). Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. 42 p..
HABILITACINIO DARBO SANTRAUKA – mokslinio darbo, suteikiančio habilituoto daktaro laipsnį,
trumpas išdėstymas, autoriaus atlikto darbo išvados.
Kaliatka, Algirdas. Avarijų valdymas branduoliniuose RBMK-1500 reaktoriuose : habilitacinio
darbo santrauka : technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija (06T). Kaunas : Lietuvos
energetikos institutas, 2003. 43 p.
HABILITACIJOS PROCEDŪRAI TEIKIAMŲ MOKSLO DARBŲ APŽVALGA – apibendrinamos habilitacijos
procedūrai pristatomos publikacijos ir apžvelgiami pagrindiniai darbų rodikliai. Apžvalgoje
pateikiamas apibendrinamų mokslinių publikacijų sąrašas. Rekomenduojama apžvalgos apimtis –
iki vieno autorinio lanko.
Glosienė, Audronė. Bibliotekininkystės plėtra informacijos ir kultūros politikos kontekste :
habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, komunikacija ir
informacija (06H) / Vilniaus universitetas. Vilnius, 2004. 22 p.
STRAIPSNIAI SERIALINIUOSE IR VIENKARTINIUOSE LEIDINIUOSE
Mokslo straipsnis  straipsnis, paskelbtas mokslinėje spaudoje ar (ir) turintis konkrečioje mokslo
kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir)
metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje
pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia įskaitoma apimtis – 0,25 autorinio lanko1.
STRAIPSNIS DB THOMSON REUTERS WEB OF SCIENCE
Moksliniai straipsniai recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, įrašytuose į Thomson Reuters
(buv. Institute of Scientific Information, ISI) duomenų bazę Web of Science.
Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Pečiulytė, Sigita; Konstantinavičiūtė, Inga. Sustainable
development and energy security level after Ignalina NPP shutdown // Technological and economic
development of economy. ISSN 2029-4913. Vol. 17, Iss. 1 (2011), p. 5-21.
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STRAIPSNIS THOMSON REUTERS WEB OF SCIENCE PAGRINDINIŲ ŽURNALŲ SĄRAŠO LEIDINIUOSE
Moksliniai straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į
Thomson Reuters (buv. Institute of Scientific Information, ISI) pagrindinių žurnalų (Master Journal
List, MJL) sąrašą.
Paulavičiūtė, Brigita; Tamutis, Vytautas. Melitaea (Nymphalidae) species from collections of T.
Ivanauskas Zoological museum // Acta zoologica Lituanica.ISSN 1392-1657. Vol. 19, no. 4 (2009),
p. 314-317.
STRAIPSNIS TARPTAUTINĖSE DB IR/AR TARPTAUTINĖSE LEIDYKLOSE
Moksliniai straipsniai recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose, įrašytuose į tarptautines mokslinės
informacijos duomenų bazes ir/ arba išleisti tarptautiniu mastu pripažintose leidyklose.
Čepinskis, Jonas; Kanišauskaitė, Vida. Managing the social care services development in the ageing
society // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. ISSN 1392-1142. 53 (2010), p. 19-30.[Business
Source Complete (EBSCO), CEEOL, ProQuest].
STRAIPSNIS KITUOSE RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
Moksliniai straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
leidiniuose, nereferuoti tarptautinėse duomenų bazėse ir į jas neįtraukti.
Aleksandravičius, Egidijus. Świat żmudzkiej palestry na początku XIX wieku // Palestra : pismo
adwokatury Polskiej. ISSN 0031-0344. 2009, nr. 7-8, p. 179-186.
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STRAIPSNIS MOKSLO-POPULIARINIMO LEIDINYJE
Straipsniai, paskelbti užsienyje ir Lietuvoje leidžiamuose populiariuose ir mokslo populiarinimo
periodiniuose leidiniuose, skirtuose skaitytojams ne specialistams.
Kuizinienė, Dalia. Literatūrinis Kaunas // Kauno atradimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto
leidykla, 2009. ISBN 9789955125198. p. 86-91.
STRAIPSNIS MOKSLO, MENO, KULTŪROS, PROFESINIUOSE LEIDINIUOSE
Humanitariniams ir socialiniams mokslams esminga publikacijos rūšis, netapati mokslo
populiarinimui, kuri yra kvalifikaciniuose reikalavimuose ir išskiriama tarptautiniu mastu.
Gudaitis, Leonas. Uždusinti žodžiai : Sovietinė cenzūra pokario Lietuvoje // Metai: literatūra,
kritika, eseistika : Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. ISSN 0134-3211. 2010, nr. 5-6, p. 93-109.
STRAIPSNIS (APŽVALGINIS, INFORMACINIS, ENCIKLOPEDINIS)
Skrupskelytė, Viktorija. Kazys Bradūnas ( 1917 02 11 - 2009 02 09) : In Memoriam // Naujasis
židinys - Aidai : religijos ir kultūros žurnalas. ISSN 1392-6845. 2009, nr. 3-5, p. 73-75.
MOKSLO ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS IR MOKSLO PALIKIMO PUBLIKACIJA
Tas pats kaip Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos, tik straipsnio apimties (žr. K4a).
Aleknevičienė, Ona. Henricho Lyzijaus laiškas Augustui Hermannui Francke'i // Archivum
Lithuanicum, 3 (2001), p. 187-206.
MOKSLO RECENZIJA
Recenzija – vertinamasis pranešimas apie neseniai vykusį meninį pasirodymą ar parodą arba naują
literatūrinį ar mokslinį veikalą, dažniausiai parašytą ir pasirašytą kvalifikuoto asmens, spausdinamas
laikraštyje, žurnale arba periodiniame leidinyje. Jis gali būti aprašomojo, ataskaitinio, lyginamojo
arba kritinio pobūdžio; recenzija taip pat gali būti priemonė pateikti ilgesnį esė, kuriame recenzentas
aptaria kelis neseniai publikuotus darbus (recenzijų rinktinė) arba platesnę temą, kuriai recenzuoti
darbai tampa „pradiniu tašku“. Bibliotekose rodyklės sudaromos būtent pagal recenzijas. Sinonimas
– kritika. Lyginti su reklama (perdėtu gyrimu).
Akademinė recenzija – publikuoto veikalo išsamus ir argumentuotas mokslinis įvertinimas;
mažiausia įskaitoma apimtis  0,25 autorinio lanko.
RECENZIJA DB THOMSON REUTERS WEB OF SCIENCE (žr. t.p. S1)
Strupas, Kęstutis; Simutis, Gintaras. Behandlung der Doppelgallenblase: Fallbeschreibung und
Literaturübersicht // Chirurgische Gastroenterologie.ISSN 0177-9990. 2004. Vol. 20. p. 157-160.
RECENZIJA THOMSON REUTERS WEB OF SCIENCE PAGRINDINIŲ ŽURNALŲ SĄRAŠO LEIDINIUOSE
(žr. t.p. S2)
RECENZIJA TARPTAUTINĖSE DB IR/ARBA TARPTAUTINĖSE LEIDYKLOSE (žr. t.p. S3, S4)
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RECENZIJA KITUOSE RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE (žr. t.p. S5)
RECENZIJA MOKSLO-POPULIARINIMO LEIDINYJE (žr. t.p. S6)
RECENZIJA MOKSLO, MENO, KULTŪROS LEIDINYJE (žr. t.p. S7)
STRAIPSNIAI LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
Mokslo konferencijų pranešimų medžiaga – tai periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose
arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose paskelbti mokslo konferencijų pranešimų tekstai ir
pagalbinė (iliustracinė) medžiaga.
STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANIČUOSE KONFERENCIJŲ MEDŽIAGĄ
Straipsnis konferencijos medžiagoje DB Thomson Reuters Web of Science (buv.ISI
Proceedings)
Moksliniai straipsniai recenzuojamoje konferencijos medžiagoje, įrašytoje į Mokslinės informacijos
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P1b/
P1c

P1d

P1e

P1f

P1g

P2

instituto duomenų bazę ISI Proceedings (Web of Science DB sudedamoji dalis).
Mačianskienė, Nemira. Plurilingual competence development as a prerequisite for employability //
Global Cooperation in Engineering Education : Innovative Technologies, Studies and Professional
Development : the 3rd international conference proceedings, October 1-3, 2009, Kaunas,
Lithuania.ISSN 1822-8070. 2009, p. 25-31.
Straipsnis konferencijos medžiagoje tarptautinėje DB ir /arba tarptautinėje leidykloje
Straipsnis recenzuojamoje konferencijos medžiagoje, įrašytoje į tarptautines mokslinės informacijos
duomenų bazes ir/ arba išleistoje tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje.
Kamuntavičius, Gintautas Pranciškus; Mašalaitė, Agnė; Mickevičius, Saulius. Analytical solutions
of the Schrodinger equation for finite harmonic-oscillator potential well // CYSENI 2009
[Elektroninis išteklius] : The 6th conference of young scientists on energy issues, 28-29 May 2009,
Kaunas, Lithuania. Kaunas : LEI. ISSN 1822-7554. 6 (2009), p. 491-498. [INSPEC]
Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
Balčiūnienė, Inga; Mažeikienė, Natalija. The influence of reflective tools on citizenship
development. // Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media:
Ninth International Conference on Research on Textbooks and Educational Media, September 2007,
Tonsberg, Norway / ed. Mike Horsley, Jim McCall. Tonsberg (Norway) : IARTEM and Vestfold
College, 2009. ISBN 9780958058766. P. 44-56.
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
Anužienė, Leta; Rimašauskas, Marius; Bargelis, Algirdas. Mechanical products distribution cost
minimization applying lean manufacturing approach // Mechanika 2006 : proceedings of the 11th
international conference, April 6-7, 2006, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas
University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of
Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas, 2006. ISSN 1822-2951. P. 9-13.
Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
Ganusauskaitė, Aurelija. Kūrybiškumas ir jo skatinimo metodai ir vadyboje // Lietuvos aukštųjų
mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai. Lietuvos ūkis ES erdvėje:
procesai ir tendencijos: dvyliktoji respublikinė doktorantų ir magistrantų mokslinė konferencija,
Kaunas, 2009 m. gegužės 8 d. ISSN 1822-6736. 12 (2009), p. 39-44.
Straipsnis recenzuojamoje užsienio konferencijos medžiagoje
Macijauskaitė-Bonda, Jurgita. Дети в литовских и славянских календарных обрядах зимнего
периода (конец XIX - первая половина XX в.) // Детский фольклор в контексте взрослой
культуры : материалы научной конференции, XIV Виноградовские чтения / ред. М.Л. Лурье,
И.А.Сергиенко. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искуства,
2009. p. 196-205.
STRAIPSNIAI NERECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE, PUBLIKUOJANČIUOSE KONFERENCIJŲ
MEDŽIAGĄ

P2a

P2b

P2c

T

T1
T1a

T1b

Nerecenzuoti ar atrankos proceso neperėję, nereferuoti ir į pagrindines duomenų bazes neįtraukti
pranešimai konferencijų pranešimų medžiagos leidiniuose.
Straipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje
Fokienė, Aušra. Learning outcomes-based curriculum : perspective of VET teacher education // Eduworld 2008: International conference "Education facing contemporary world issues", Pitesti, 2008
June 05-08. ISSN 1844-6264. 2008, p. 266-278.
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje
Augulis, Liudvikas; Šeržentas, Saulius; Sutkus, Robertas; Raila, Saulius. Elektroninės
raibumų
interferometrijos taikymas mikroobjektų mechaniniam ir terminiam testavimui // Elektros ir valdymo
technologijos - 2006 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2006.
ISBN 9955250542. p. 211-215.
Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje
Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. Liapunovo eksponenčių apskaičiavimo
algoritmas // Informacinės technologijos 2006 : 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų
konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis
fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius, 2006.
ISBN 9986198771. D.1. p. 184-187.
KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS
Mokslinės tezės – glaustai išdėstyti pagrindiniai mokslinio pranešimo teiginiai, atskleidžiantys
tyrimų reikalingumą, esmę ir jų reikšmę mokslo šakos plėtrai.
KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
Tezės DB Thomson Reuters Web of Science
Gražulevičienė, Regina; Danilevičiutė, Asta. Maternal Smoking, GSTT1 and GSTM1
Polymorphisms and Infant Birth-Weight Reduction in a Kaunas Cohort Study // Epidemiology.
[ISEE 21st Annual Conference, Dublin, Ireland, August 25-29, 2009: symposium abstracts].ISSN
1531-5487. Vol. 20, iss. 6, suppl. (2009), p. 108-108.
Tezės Thomson Reuters pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose
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T1c

T1d

T1e

T2

N

N1

N2

N3

N4

N5

N6
V

V1

Bendinskaite, R; Balciuniene, I. Two years clinical results of air abrasion use in sealing pits and
fissures // Journal of Dental Research. ISSN 0022-0345. 2002, Vol. 81, issue B. p. B362-B362.
Tezės tarptautinėse DB
Kupčinskienė, Eugenija; Huttunen, Satu.. Factors influencing ammonia pollution effects on Scots
pine stands. // Air Pollution and Climate Change at Contrasting Altitude and Latitude : 23rd IUFRO
Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems,
Murten, Switzerland, September 7-12, 2008 : abstracts. Birmensdorf : Swiss Federal Research
Institute WSL, 2008. p. 124.
Recenzuojamos išplėstinės tezės (extended abstracts)
Miniotaitė, Rūta. Adsorption-desorption in building materials // Design & Performance of Composite
Materials Conference : Deformation and Fracture of Composites(DFC-8) & Experimental
Techniques & Design in Composite Materials (ETDCM-7), Sheffield, 3-6 April 2005 : [extended
abstracts]. Sheffield, 2005. p. 130-131.
Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose
Adomavičienė, Milda; Schwarz, Anne; Stanys, Sigitas. The influence of inclination angle of a fiber
on its wetting behavior // 37th International Symposium on Novelties in Textiles. 2nd International
Symposium on Novelties in Graphics. 7th International Symposium of SCA: Colors of National
Symbols, 15-17 June 2006, Ljubljana, Slovenia : book of abstracts. Ljubljana,
2006. ISBN 9616045350. p. 80.
KONFERENCIJŲ TEZĖS NERECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE
Kandrotaitė-Janutienė, Rasa; Žvinys, Juozas. Low carbon chromium steel transformation plasticity
during tempering // Materials engineering 2005 : abstracts of papers of 14th international Baltic
Conference, October 6-7, Kaunas, Lithuania. Kaunas, 2005. ISBN 9955099259. p. 84-85.
PATENTAI
Juridinis dokumentas, patvirtinantis išradimo autorystę ir patento savininko išimtinę teisę tuo
išradimu naudotis.
PATENTAI, ĮREGISTRUOTI EUROPOS PATENTŲ BIURE EPO
Dziugys, Steponas-Kazimieras. Process for the sterilization of cacao mass / Bendra Lietuvos ir JAV
įmonė Kraft Jakobs Suchard Lietuva, Lithuania. Patento Nr. EP819383 B1 (20030521). Pirminė
paraiška: LT 1996-112 A (19960718). Prieiga per CAPLUS, Nr. 2005:631864.
PATENTAI, ĮREGISTRUOTI JAV PATENTŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ BIURE USPTO
Zhu, Jiayi; Tokarski, Zbigniew; Law, Kam W.; Moudry, Ronald J.; Fordahl, Kristine A.; Ask, David
T.; Sidaravicius, Jonas; Montrimas, Edmundas. Electrophotographic photoreceptors / Samsung
Electronics Co., Ltd., S. Korea. Patento Nr. US 2003054272 A1 (20030320). Prieiga per CAPLUS,
Nr. 2003:201567.
PATENTAI, ĮREGISTRUOTI JAPONIJOS PATENTŲ BIURE JPO
Leites, Josif Leizerovich; Karpova, Julija Glebovna; Ancuta, Andrius; Lubys, Bronislovas;
Radvilavichute, Elena; Mordas, Vitautas; Takahashi, Norio; Matsuzaki, Takeki; Shimizu,
Toshimitsu; Hihara, Takesni. Method of separating carbon monoxide from gas mixture / Toho
Chemical Industry Co. Ltd., Japan; Gosudarstvenny Nauchno-Issledovatelsky i Proektnyi Institut
Azotnoi Prommyshlennosti i Produktov Organicheskogo Shinteza; Kaunasski Teknologicheski
Universitet. Patento Nr. JP06073387 A2 (19940315). Prieiga per CAPLUS, Nr. 1993:584057.
PATENTAI, ĮREGISTRUOTI KITOSE ŠALYSE
Sasnauskas, K.; Iomantiene, R.; Janulaitis, A.; Bumialis, V.; Vetrinas, A. Recombinant plasmid pFS
19 determining synthesis of the surface antigen S of human virus hepatitis B / Aktsionernoe
Obshchestvo "Biofa", Lithuania. Patento Nr. RU 2115730 C1. Prieiga per CAPLUS, Nr.
2000:465634.
PATENTAI, ĮREGISTRUOTI LIETUVOJE
Balciuniene, Janina; Beleska, Kestutis; Skrodenis, Aleksandras; Valeika, Virgilijus; Valeikiene,
Violeta. Plikės gavimo būdas = Method for manufacturing of hides / Kauno Technologijos
Universitetas, Lithuania. Patento Nr. LT 4097 B (19970127). Prieiga per CAPLUS, Nr.
1997:334705.
KITI PATENTAI
VERTIMAI (mokslinio teksto)
Monografijų, studijų, originalių teorinių mokslo darbų, mokslo šaltinių publikacijų, taikomųjų
mokslo darbų, sudarytų mokslo darbų, mokslo recenzijų, mokslo straipsnių vertimas iš vienos kalbos
į kitą.
Moksliškai komentuotas vertimas – mokslo srities ar krypties raidai aktualaus arba istoriškai
reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos arba į lietuvių kalbą; moksliniu komentavimu laikomi
palydimieji tekstai, pristatantys veikalą bei jo pateikimo ypatumus straipsnių ir/ar komentarų, ir/ar
žodynėlių, ir/ar sąvokų rodyklių forma; mokslinio aparato būtinumo kriterijus ekspertų sprendimu
netaikomas klasikinio arba filosofinio veikalo vertimui, kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios
kalbos kūrimu.
KNYGA (VERTIMAS)
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Clarke, Philip. Mokslo stebuklai ir paslaptys / iš anglų kalbos vertė Leonas Grižibauskas.
Vilnius, 2005. 96 p. ISBN 9955088559.
KNYGOS DALIS (VERTIMAS)
Levinas, Emmanuelis. Apie dievą, ateinantį į mąstymą / iš prancūzų kalbos vertė N. Keršytė, R.
Matuzevičiūtė. [Vilnius]: Aidai, 2001. ISBN 9955445157. p. 73-202.
STRAIPSNIS (VERTIMAS)
Chilinskis, Samuelis Boguslavas. Samuelio Boguslavo Chilinskio „Biblijos vertimo į lietuvių kalbą
pagrindimas“ : [su lotyniškuoju darbo „Biblijos vertimo į lietuvių kalbą pagrindimas“ variantu ir jo
vertimu į lietuvių kalbą] / vertė Irena Balčienė // Knygotyra. ISSN 0204-2061. 2000, T. 36, p. 248274.
VERTIMAI (grožinio teksto)
KNYGA
KNYGOS DALIS
MENO KŪRINYS – viešai pristatytas dailės, dizaino, arcitektūros, medijų meno, teatro, kino,
šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje
meno kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus.
MUZIKOS KŪRINYS
DAILĖS KŪRINYS
DIZAINO KŪRINYS
ARCHITEKTŪROS KŪRINYS
TEATRO KŪRINYS
KINO KŪRINYS
ŠOKIO KŪRINYS
KITAS KŪRINYS GROŽINĖ LITERATŪRA
Proza
Poezija
AUGALŲ
AUGALŲVEISLIŲ
VEISLIŲREGISTRACIJA
REGISTRACIJA
TARPTAUTINĘ EKSPERTIZĘ PRAĖJUSIŲ AUGALŲ VEISLIŲ REGISTRACIJA
LIETUVOS AUGALŲ VEISLIŲ TYRIMO CENTRO VYKDOMA REGISTRACIJA

Santrumpos ir paaiškinimai:
DB – duomenų bazės
Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame
mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) rašytinėmis išvadomis; dėl leidinio atitikties
recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia ekspertai.
Prie dokumentų rūšių pateikti įrašų pavyzdžiai bei naudotos literatūros sąrašas yra parengti pagal tarptautinį standartinį
bibliografinį aprašą (ISBD) atskiroms dokumentų rūšims, pvz., ISBD(M) – monografinių leidinių bibliografinis aprašas,
ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymai ir kt.
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