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Ð

iø metø balandþio 29 d. Vilniuje, LR Seime, vyko konferencija „Mokslometrijos
darbo árankiai: kà apie juos þinome ir kaip
juos naudojame“. Joje aktyviai dalyvavo
daugiau kaip 130 akademinës bendruomenës nariø. Tà paèià dienà Lietuvos akademinës institucijos el. paðtu gavo Ðvietimo ir mokslo ministerijos praneðimà spaudai, informuojantá apie atnaujintà 2010 m. mokslo ir studijø institucijø (MSI)
mokslinës produkcijos vertinimo metodikà. Po pusantros savaitës – geguþës 10 d. – Santa Fë mieste
(JAV, Naujosios Meksikos valstijoje) vyko internetu transliuojama konferencija „Mokslo rezultatø
nustatymas ir matavimas“ (Mapping and Measuring Scientific Output – Live Webcast), kurià suorganizavo Elsevier leidykla. Ðioje konferencijoje dalyvavo pasaulinio lygio praneðëjai, mokslometrijos þymiausieji: Judþinas Garfildas (Eugene Garfield), Henkas Moidas (Henk Moed). Kiti þinomiausiø mokslometrijos rodikliø, vertinimo metodø ir
þemëlapiø kûrëjai pristatë savo naujausius projektus. Ðiuose renginiuose buvo aptariami moksliniø
publikacijø cituojamumo rodikliai.
Lietuvos mokslometrijos konferencijoje buvo pristatytas tyrimas „MSI mokslinës produkcijos vertinimo metodikø kaitos nuo 2005 m. iki
2010 m. átaka Lietuvos mokslo þurnalø raidai bei
fiziniø, biomedicinos ir technologijos mokslø (FBT)
vertinimo rodikliø atitiktis publikacijø kokybei“.
Tyrimo rezultatai parodë, kad 2005–2009 m. vertinimo metodikos skatino Lietuvos mokslo þurnalus ir Lietuvos mokslininkus patekti á tarptautines duomenø bazes (ypaè Thomson Reuters
Web of Science), kelti savo publikacijø kokybæ.
Tai patvirtina ir Lietuvos þurnalø bei mokslininkø
publikacijø daugëjimas ðioje prestiþinëje bazëje.
Taèiau 2010 m. pagal MSI mokslo darbø formaliojo vertinimo metodikà vertinant FBT publikacijas ávestas antrasis papildomas reikalavimas
(20 % citavimø ið þurnalø su cituojamumo rodikliu (angl. Impact Factor – IF), virðijanèiu atitinkamos mokslo ðakos agreguotà cituojamumo rodiklá (IF > AIF)), deja, nerodo moksliniø þurnalø
publikacijø kokybës ir daþniausiai priklauso tik
nuo susidariusiø aplinkybiø skirtingose mokslo
ðakose. Ðis reikalavimas nepelnytai nuvertina iðtisas mokslo ðakas (t. y. jose visi þurnalai neatitinka 2010 m. metodikos antrojo reikalavimo ir
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jiems balai neskiriami). Tai mokslo kryptys arba
ðakos:
• kuriose aukðtà agreguotà cituojamumo rodiklá AIF lëmë vieno ar keliø ypaè gausiai cituojamø þurnalø átaka. Pvz., visi 50 mokslo
krypties „Tarpdisciplininiai mokslai“ (Multidisciplinary Sciences, AIF = 8,99) þurnalø su
Nature (IF = 34,5) ir Science (IF = 29,7); visi
(ar dauguma) 166 mokslo krypties „Onkologija“ (Oncology AIF = 4,504) þurnalai su
CA: A Cancer Journal for Clinicians (IF =
87,925) ir kiti;
• kuriose á Thomson Reuters Web of Science
duomenø bazæ átraukiama daug moksliniø
konferencijø darbø [ISI Proceedings], kuriems
IF nesuteikiamas, pvz., „Kompiuteriø mokslas, dirbtinis intelektas“ (Computer Science,
Artificial Intelligence, AIF = 1,9), „Kompiuteriø mokslas, techninë áranga ir architektûra“ (Computer Science, Hardware & Architecture, AIF = 1,3) ir kiti.
Kita vertus, nepelnytai iðaukðtinamos ir ypaè
vertingomis laikomos siauriausios arba maþo cituojamumo mokslo ðakos, kuriose áprasta cituoti ið gretimø, didesnio cituojamumo moksliniø
þurnalø. Pvz., 2010 m. metodikos antràjá reikalavimà atitinka: visi „Jûrinës inþinerijos“ (Engineering Marine, su labai þemu AIF = 0,121), „Andrologijos“ (Andrology, AIF = 2,047) ðakø moksliniai þurnalai; tik 20 kartø cituotas þurnalas Systems Biology in Reproductive Medicine (kuris pagal cituojamumo rodiklá yra 6-as ið ðeðiø ir 24-as
ið dvideðimt ðeðiø savo mokslo ðakose); tik 31
kartà cituojamas Journal of Cellular Automata
(kuris pagal cituojamumo rodiklá savo ðakoje yra
87-as ið devyniasdeðimt dviejø).
Ðiuo metu 18 Lietuvos moksliniø þurnalø yra
átraukti á Thomson Reuters Web of Science ir turi
„JCR Science Edition“ citavimo rodiklius. Ið jø tik
trys atitinka 2010 m. metodikos antràjá reikalavimà, t. y. 5/6 Lietuvos moksliniø þurnalø yra atmetami kaip niekiniai; antra vertus, ðá reikalavimà atitinkantys þurnalai kelia rimtø abejoniø vertinant pagal kitus pripaþintus cituojamumo rodiklius (þr. lentelæ).
Eigenfactor Score – þurnalø reikðmingumo
rodiklis, kuris eliminuoja savæs citavimà, ávertina
paskutiniø penkeriø metø citavimà ir cituojanèiø

þurnalø svarbà (pateikiamas Thomson Reuters
þurnalø citavimo ataskaitose (JCR) nuo 2007 m.);
SJR (SCImago Journal Rank) ir SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – Scopus skaièiuojami rodikliai, atspindintys publikacijø tipus ir citavimo atskirose mokslo srityse skirtumus, ir Lietuvos mokslininkams gerai þinomas h indeksas.
Kaip matome lentelëje, pagal cituojamumo rodiklá ir Lietuvos metodikà puikiai ávertinti þurnalai pagal Eigenfactor atsiduria paskutinëje kvartilëje tarp savo krypties þurnalø ir tik þurnalas
Medicina, perskaièiavus rodiklá, pakyla á treèiàjà
kvartilæ.
„Mokslo rezultatø nustatymo ir matavimo“
konferencijoje Henkas Moidas (Henk Moed, Elsevier), skaitydamas praneðimà „Daugiamatë
mokslo produkcijos ávertinimo matrica“, susistemino mokslininkø, tyrimø grupiø, moksliniø padaliniø, mokslo institucijø ir mokslo ðakø produkcijos vertinimo bûdus pagal tikslus, rezultatus,
bibliometrinius bei papildomus rodiklius ir pateikë kompleksinio ávertinimo pavyzdþius. Be to,
H. Moidas apþvelgë bibliometriniø rodikliø tobulinimo raidà (þr. pav.) ir pasiûlë sprendimà, panaðø á tà, koks buvo siûlomas Lietuvos mokslometrijos konferencijoje – pereiti prie kompleksinio, á citavimø visumà atsiþvelgianèio vertinimo,
naudojant Eigenfactor, SJR ar pan.
2010 m. MSI moksliniø publikacijø formalaus
vertinimo metodikoje fiziniø, biomedicinos ir
technologijos mokslø produkcijos vertinimas neatitinka teisingo, beðaliðko vertinimo principø:
vienos mokslo ðakos diskriminuojamos, o kitos
nepelnytai iðaukðtinamos (priklausomai nuo cituojamumo ypatumø skirtingose mokslo ðakose, bet ne nuo publikacijø ar þurnalø kokybës).
Bûtina paminëti ir tai, kad 2010 m. metodikos antrojo reikalavimo apskaièiavimas labai imlus
darbui: nustatyti visus ðá reikalavimà tenkinanèius citavimus ypaè gausiai cituojamiems þurnalams kartais uþtrunka keletà valandø. Ávertinant
tai, kad institucijos teikia deðimtis publikacijø, teisingos ataskaitos formavimas gali uþtrukti net ir
mënesá. Prieigà prie Journal Citation Report turi
tik dvi Lietuvos institucijos: Vilniaus universitetas
ir Kauno technologijos universitetas, o ataskaitas
teikia visos. Svarbiausia: citavimø informacija kinta kas savaitæ (kiekvienà penktadiená), kai atnau-

Lietuvos mokslo þurnalø, indeksuojamø Thomson Reuters Web of Science, skirtingi cituojamumo rodikliai

Pastabos:
1 reikalavimas: cituojamumo rodiklis (IF) yra didesnis uþ 20 % nuo atitinkamos ISI JCR mokslo ðakos agreguotojo cituojamumo rodiklio (AIF),
* 2 reikalavimas: turi bûti daugiau kaip 20 % visø citavimø ið þurnalø su cituojamumo rodikliu, virðijanèiu atitinkamos mokslo ðakos agreguotà cituojamumo rodiklá.
** http://eigenfactor.org/, *** http://www.info.sciverse.com/journalmetrics/ (rodikliai laisvai prieinami internete)

Bibliometriniø rodikliø tobulinimo kartos (H. Moed, 2011)

jinami duomenys (pvz., jeigu papildomai átraukiamos konferencijø publikacijos, kuriose gausiai cituojamas nagrinëjamasis þurnalas, ðis rodiklis sumaþëja, o kai þurnalà cituoja didelio cituojamumo þurnalas, rodiklis pagerëja); tad, kai teikiamø publikacijø sàraðà tikrins ekspertai, cituojamumo
rodikliai antrajam reikalavimui apskaièiuoti jau bus pasikeitæ.
Paþymëtina, kad vertinant fizinius biomedicinos ir technologijos
mokslus, turi bûti vertinami ir vadovëliai, nes Lietuvos mokslo premijai
gauti galima teikti originalius vadovëlius, nepriklausomai nuo mokslo srities, o vertinant institucijos mokslo produkcijà galima teikti tik socialiniø ir
humanitariniø mokslø srities vadovëlius.
Deja, Lietuvos akademinei bendruomenei nepateikiamos svarstyti ir
diskutuoti rengiamos naujos mokslo produkcijos formaliojo vertinimo metodikos, kaip tai daroma iðsivysèiusiose pasaulio ðalyse (pvz., Didþiojoje
Britanijoje), naujos metodikos priimamos neiðbandytos. Minëtame ÐMM
praneðime spaudai raðoma: „Dar ðiemet numatoma atlikti pilotiná mokslo
ir studijø institucijø moksliniø tyrimø rezultatø vertinimà, kad institucijos
pasirengtø 2012 m. vertinimui“, tad tikimës, kad akademinë bendruomenë dar bus pakviesta diskutuoti ðiais aktualiais publikacijø vertinimo klausimais prieð priimant galutinius sprendimus. 
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