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Susitarimai

Bus daromas renginio įrašas.

Mikrofonus prašome laikyti išjungtus.

 Įjunkite mikrofoną tik tuomet, kai jums bus suteiktas žodis.

 Jeigu norite pateikti klausimą, pakelkite ranką.

 Klausimus taip pat galite pateikti pokalbių srityje (Chat)

 Po pristatymo pakviesime diskusijai grupėse.



Mūsų tikslai: 

•pasidalinti informacija apie naują priemonę, 
kuri gali būti naudinga Lietuvos akademinių 
bibliotekų darbuotojams ir mokslininkams 

•aptarti poreikį šią priemonę adaptuoti 
Lietuvos kontekstui, darbo kartu galimybę ją 
adaptuojant
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Tarptautinė universitetų bibliotekų 
asociacija  https://www.iatul.org/

2020 m. spalio mėn.

https://iatulimpactthings.info/

IATUL Special Interest Group – Metrics and Research Impact

IATUL SIG MaRI

https://www.iatul.org/
https://iatulimpactthings.info/
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Grupės vadovė

Trish Wilson, Victoria University of Wellington

Projekto vadovė

Janice Chan, Curtin University

Grupės nariai

Dr Antje Lübcke, University of Otago

Fiona Glasgow, University of Otago

Jacinta Byrne, University of New South Wales

Dr Jo Simons, University of Auckland

Kate Croker, University of Western Australia

Katy Miller, Victoria University of Wellington

Merrilee Albatis, University of Western Australia
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Thing 1: Bibliometric Basics / 1 tema: Bibliometrijos pagrindai 

Thing 2: Identifiers / 2 tema: Identifikatoriai 

Thing 3: Traditional Metrics / 3 tema: Tradiciniai vertinimo 

rodikliai

Thing 4: Emerging Metrics / 4 tema: Naujieji vertinimo rodikliai 

Thing 5: Responsible Use of Metrics / 5 tema: Atsakingas 

vertinimo rodiklių taikymas 

Thing 6: Publishing Strategies / 6 tema: Publikavimo strategijos 

Thing 7: Open Research / 7 tema: Atvirasis mokslas 

Thing 8: Benchmarking / 8 tema: Lyginamoji analizė 

Thing 9: Rankings / 9 tema: Reitingai 

Thing 10: Equity, Diversity, and Inclusion /  10 tema: Teisumas, 

įvairovė ir įtrauktis

Thing 11: Societal Impact / 11 tema: Socialinis poveikis 

11 temų
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Programa gali būti vykdoma:

 kaip individuali savarankiško 

mokymosi programa, 

 komandose ar mokymosi grupėse.

2 mokymosi
būdai
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„Pradžia“

„Sužinok daugiau“

„Įsigilink“

3 lygiai
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Kas yra bibliometrija?

Bibliometrija – matematinių ir statistinių metodų 

pritaikymas informacijos ir komunikacijos procesams 

tirti. Tai statistinė knygų, straipsnių ir kitų publikacijų 

analizė. Jos pagrindas – įvairių rodiklių taikymas.

Autorių lygio rodikliai: 

H indeksas

1 tema: Bibliometrijos pagrindai

Praktinė užduotis:

Professor Peter Doherty’s Google Scholar profile page.

Kas yra h indeksas paremtas Google Scholar 

duomenimis? Kuo jis skiriasi nuo WoS h indekso? 

Kodėl pradedančiųjų mokslininkų h indeksas yra žemas?

„Pradžia“ 

https://scholar.google.com.au/citations?user=FP2Bzc8AAAAJ&hl=en
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1 tema: Bibliometrijos pagrindai

„Pradžia“ 
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Straipsnių lygio rodikliai: 

Kiek kartų straipsnis buvo pacituotas

Žurnalų lygio rodikliai: 

JIF, SNIP, SJR

1 tema: Bibliometrijos pagrindai

Praktinė užduotis: 
Prisijunkite prie https://scite.ai/ ir atlikite paiešką DOI 
10.1371/journal.pone.0111913. Išanalizuokite paremiančius ir 
prieštaraujančius citavimus. 

„Sužinok 
daugiau“

https://scite.ai/
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Kai kurie gerai žinomi bibliometrijos, kaip analizės metodo, 

ribotumai yra rodiklių taikymo sritis, skirtumai tarp disciplinų, 

leidinių kalba, nepublikuoti darbai, neskiriamas teigiamas bei 

neigiamas poveikis.

Perskaityk: “Limitations of bibliometrics” ir “Bibliometric 

indicators: opportunities and limits“.

Pasvarstyk:

Google Scholar yra aukštesni citavimai negu kituose įrankiuose, 

pvz., Web of Science. Kodėl taip yra? Kodėl nesąžininga lyginti 

skirtingų disciplinų mokslininkų h indeksus? 

Scite.ai įrankis padeda įvertinti, ar cituojantys straipsniai 

paremia, ar tik pamini, ar prieštarauja cituojamam šaltiniui. 

1 tema: Bibliometrijos pagrindai

Praktinė užduotis: 

Prisijukite prie https://scite.ai/ ir atlikite paiešką DOI 

10.1371/journal.pone.0111913. Išanalizuokite paremiančius 

ir paneigiančius citavimus. 

„Įsigilink“

https://www.library.yorku.ca/web/research-metrics/issues/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4613388/
https://scite.ai/
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 Vadovų parama

 Laikas refleksijai ir diskusijoms

 Pritaikymas institucijos poreikiams

 Kviestinių lektorių paskaitos ir 

seminarai

Reikalingi 
ištekliai

https://iatulimpactthings.info/information-for-programme-organisers

https://iatulimpactthings.info/information-for-programme-organisers
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Temos

https://iatulimpactthings.info

https://iatulimpactthings.info/
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Mokslinių tyrimų 
poveikio temų 
bendruomenė
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https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37

Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas

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

 Kokios žinios svarbios akademinių 

bibliotekų darbuotojams teikiantiems 

pagalbą mokslininkams? 

 Ar tikslinga šią priemonę adaptuoti 

Lietuvos kontekstui?

 Kokius pokyčius reikėtų atlikti (pvz., 

išversti, sutrumpinti, praplėsti, 

pakeisti, ...)? 

 Ar naudinga būtų dirbti kartu?



18

Laukiame klausimų ir pasiūlymų!


