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Mokslinė komunikacija 

• Mokslinė komunikacija yra mokslinių tyrimų rezultatų 
kaupimas ir skleidimas, pasitelkiant techninius įrenginius, 
organizacines struktūras ir kt. priemones, bei tyrimų rezultatų 
vertimas praktinėmis žiniomis.  

 

• Mokslinė komunikacija apima mokslo žinių kūrimą, saugojimą, 
sklaidą, tvarkymą, dalijimąsi ir vertinimą. 
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Mokslinės komunikacijos aspektai 

• Mokslinei komunikacijai svarbu: 

– patikimi tyrimų rezultatai (akademinė etika, autorių teisės),  

– mokslinė leidyba ir redkolegijų veikla, 

– atviroji prieiga,  

– publikacijų ir empirinių duomenų bazės,  

– citavimo ir vertinimo sistemos,  

– mokslinės veiklos marketingas ir kt. 

• Šiuolaikinės mokslinės komunikacijos procesuose 
naudojamos bei taikomos  interaktyvios informacinės ir 
komunikacinės technologijos, saityno 2.0 priemonės. 
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Mokslinės komunikacijos priemonės 

Mokslinėje leidyboje: 

• Redkolegijos ir leidybos interaktyvių funkcijų programos (Open 
Journal System, Open Conference System), publikacijos 
versijos ir pakeitimų saugojimo programos (CrossMark); 

• Atvirojo recenzavimo programos (Peer Evaluation); 

• Mokslininkų identifikatoriai (Researcher ID, Scopus ID, ORCID); 

• Skaitmeninio dokumento identifikatoriai (DOI); 

• Cituotų šaltinių paieškos sistemos (CrossRef, Cited-By Linking); 

• Plagiato patikros programos (CrossCheck, iThenticate, EPAS). 
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Mokslinės komunikacijos priemonės 2 

Mokslo sklaidoje ir vertinime: 

• Netradicinės išplėstinės publikacijos ir megažurnalai; 

• Atvirosios prieigos ir komercinės sklaidos priemonės 
(publikacijų ir empirinių duomenų bazės, archyvai, talpyklos); 

• Tradicinės publikacijų, žurnalų, mokslininkų, institucijų, 
mokslo sričių vertinimo priemonės (Web of Science, Journal 
Citation Reports, InCites, Scopus, Scholar Google ir kt.), kur 
svarbus citavimo ir panašūs rodikliai; 

• Alternatyvios mokslo vertinimo priemonės 
<http://altmetrics.org/tools/> (Impact Story, Plum Analytics, 
Altmetric). 
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Mokslinės komunikacijos priemonės 3 

Mokslo veiklos marketinge: 

• Mokslininkų tinklaraščiai (ScienceBlogs, Dissertation Research 
Blog); 

• Mokslinės vikipedijos (Protopedia, Scholarpedia); 

• Mokslininkų socialiniai tinklai (Researcher ID, BiomedExperts); 

• Mokslininkų skaitmeninis identitetas (CV, publikacijos, 
reitingai ir vertinimai), pvz.: SciVal,  Scholar Google My 
Citation. 
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Kas svarbu mokslininkui? 

• Atlikti mokslinius tyrimus atsižvelgiant į akademinę etiką ir 
autorių teises; 

• Pasirinkti tinkamą ir patikimą žurnalą publikavimui; 

• Pateikti savo publikacijas registravimui akademinėms 
bibliotekoms; 

• Atsižvelgiant į publikavimo sutartį ir leidėjų nuostatas atvirajai 
prieigai (žr. Sherpa Romeo), teikti publikacijai sklaidai 
institucinėse talpyklose, duomenų bazėse ir kt.; 

• Registruotis mokslininkų socialiniuose tinkluose, kurti savo 
skaitmeninį identitetą, siekiant populiarinti savo mokslinę 
veiklą ir publikacijas. 
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