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Tradiciškai straipsnio reikšmingumas (impact) 
matuojamas pagal žurnalo įtaką, žurnalo 
cituojamumo rodiklius. 



Kodėl svarbu rodikliai 

Kur rašyti 

Ką skaityti 

 Palyginti 
 



Citavimas : kas ir kur? 

Žurnalai 

Straipsniai 

Autoriai 



Žurnalų citavimo rodiklis (IF) JCR 

IF=0.532 

 Vertinami ir reitinguojami žurnalai, o ne patys 
straipsniai ar tyrėjai. 

 Vėluoja metais, kasmet perskaičiuojami ir JCR 
duomenų bazė atnaujinama birželio mėnesį. 

 Nelyginamas tarp skirtingų mokslo krypčių. 

 Manipuliuojamas,  leidėjai turi savo komercinių 
interesų. 



“Netikri” (fiktyvūs) citavimo rodikliai 

http://globalimpactfactor.com/ 



Bibliometrinių rodiklių “evoliucija” 

Henk Moed (Elsevier) 

Rodiklių 

tipai  

Apibūdinimas Pavyzdžiai 

Pirmos kartos Pagrindiniai rodikliai,  prieinami 

duomenų bazėse. 

 (WoS, JCR, Scopus, PoP) 

Publikacijų skaičius, 

citavimų skaičius, 

žurnalų citavimo 

rodikliai 

Antros kartos  Santykiniai  ar normalizuoti, 

koreguojantys 1-mųjų trūkumus. 

Apskaičiuojami.   

(pvz. atsižvelgiantys į citavimo 

skirtumus tarp mokslo šakų) 

Field-normalized citation 

rate 

Trečios kartos Sukurti remiantis pažangiausiais 

saityno analizės parametrais, 

tokiais kaip saityno 

centriškumas.   

Reikšmingumas, 

SCImago Journal rank, 

“prestižo” rodikliai 



    

 Eigenfaktorius 

 Eigenfactor –  žurnalo reikšmingumo indeksas. 

 

 Įvertinama cituojančio šaltinio svarba, 
eliminuojamas savicitavimas. 5 metų citavimo 
langas (IF 2 ir 5). 

 

 Priklausomas nuo žurnalo apimties, žurnalų 
apimtys – nuo mokslo šakos. 

 

 Nuo 2007 m.  - JCR Science ir Social Science DB. 

 
Atvira prieiga: http://www.eigenfactor.org/ 



“Prestižas” ir “populiarumas” 

 Citavimo rodiklis (Impact factor) – populiarumo 
rodiklis 

        visi citavimai yra lygiaverčiai 

 

 Eigenfaktorius - prestižas 

          Kai kurie citavimai yra didesnės vertės 

Įvertinami citavimai, pagal tai kaip cituojami 
patys cituojantieji žurnalai.  

 

Pvz.: Nature (IF 38 597; EF 1,65524)  

        Medicina (LT) (IF 0,55 ; EF 0,001203) 

 



Article Influence Score /  

straipsnio reikšmingumo rodiklis 
 

 Eigenfaktorius  bus tuo didesnis, kuo didesnė 

žurnalo apimtis, priklausomas nuo straipsnių 

skaičiaus. 

 

  Article Influence Score rodiklio tikslas -

atsižvelgti į straipsnių skaičių žurnale. 

 

 Skaičiuojamas dalinant žurnalo 

Eigenfaktorių iš straipsnių skaičiaus 

žurnale. 



SCOPUS ir SCImago 

 SJR (SCImago Journal Rank) atsižvelgiama į  
žurnalo  mokslinį prestižą. Įvertinamas ne tik 
citavimų skaičius, bet ir kokie žurnalai 
cituoja.  

Skaičiuojamas antrais metais žurnalą 
referavus Scopus, atnaujinamas 2 kartus per 
metus.  

 

 SNIP (Source Normalized Impact per Paper) - 
kontekstinis  citavimo rodiklis (atsižvelgia į 
kontekstą - mokslo kryptį), leidžia palyginti 
skirtingų mokslo krypčių žurnalus.  

 



Citavimo reikšmė 
 Citavimas akademinei bendruomenei yra labai 

svarbus. 

 Citavimas parodo reikšmę bei poveikį. 

 

 

 Skaitmeniniame amžiuje per ilgai užtrunka laukti 
tradicinių citavimų ir citavimo indeksų. 

 Web. 2 (antros kartos saityno) technologijos, 
skatinančios tarpusavio bendradarbiavimą ir 
bendravimą. 

 Naujos galimybės analizuoti akademinę veiklą 
Web.2 erdvėje 



Bibliometrinių rodiklių “evoliucija-2” 
M. Taylor, K. Kamalski. The changing face of journal metrics. 2012 11 28 

  http://www.elsevier.com/connect/the-changing-face-of-journal-metrics 

Mokslinis /socialinis 

aktyvumas 

http://elsevierconnect.com/the-changing-face-of-journal-metrics/


Altmetrija. Kodėl? 
 

 Mokslinis matomumas 

 Socialinis matomumas ir aktyvumas 

 Esamo laiko ir platesnio spektro rodikliai 

 Nėra kokios nors vienos kompanijos komercinė 

nuosavybė 

 



Kas yra altmetrija? 

 

 Altmetrija - socialiniais saitynais paremtų naujų 
rodiklių, skirtų mokslinės veiklos bei mokslinės 
bendruomenės analizei ir informavimui, sukūrimas 
ir tyrimas. 

 

 Altmetrics is the creation and study of new metrics 
based on Social Web for analyzing and informing 
scholarship. 

 

 

Altmetrics:  http://altmetrics.org/about/ 



Altmetrija. Kas tai? 

 Altmetrija yra vienas iš alternatyvių mokslinės 

veiklos vertinimo metodų internete.  

 Altmetrijos rodikliai įvardijami kaip kiekybiniai 

duomenys, kurie parodo, kiek kartų žmonės 

peržiūri, išsaugo, cituoja, diskutuoja ar 

rekomenduoja tam tikrą mokslinį darbą 

elektroninėje erdvėje. 

 

 

 

 

 

 
http://www.mb.vu.lt/naujienos/moksline-komunikacija/altmetrija-kas-tai 



Mokslinė komunikacija. 1 

 Bendradarbiavimas tarp tyrėjų ir mokslininkų 

 Mokslinės publikacijos 

 Citavimai 



Mokslinė komunikacija. 2 

 Tyrėjų ar mokslininkų bendravimas su 

 Kitais mokslininkais 

 Visuomene 

 Žiniasklaida 

 Politikais 

 Pacientais 

 t.t. 



Altmetrics ir Article level metrics 

 ALTMETRIJA (Altmetrics) – alternatyvūs mokslinės veiklos 
vertinimo metodai ir šaltiniai. 

 Taikomi straipsniams, žurnalams, tyrėjams, .... 

 Article level metrics –straipsnio lygmens rodikliai, tradiciniai 
ir alternatyvūs.  

 

 

 Straipsnio lygmens rodikliai (Article-level metrics) –įrankis, 
parodantis kaip straipsnis yra aptariamas, naudojamas,  
platinamas, cituojamas.   

  Galima įvertinti straipsnį atsiejant nuo žurnalo, kuriame 
jis buvo publikuotas. 



Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida  Web.2.0 

erdvėje  



 

Straipsnių išsaugojimai, puslapių 
peržiūros, komentarai, diskusijos, 

apžvalgos, pasidalinimai, 
mikrotinklaraščiai (blogai), video 
medžiaga Youtube, straipsniai viki 

enciklopedijose, citavimai, ataskaitos, 
saitynų projektai, bibliografinės nuorodos 
tvarkyklėse, prezentacijos “Slideshare”, 

tweets, 

patiktukai (likes) 

 



Mokslinės veiklos rezultatai 

Cituota, rekomenduota, peržiūrėta, 

išsaugota, pasidalinta ... 

Žurnalai 

•Citavimai 

•Citavimo 
rodikliai 

Internetas 

•Twitter 

•Facebook 

Naudojimas 

•Mendeley 

•CiteULike 

Žiniasklaida 

•Laikraščiai 

•TV 



Internetas. Facebook 

 Diskutuota 

 Komentuota 

 Pasidalinta 

 

 

 

 



Twitter 

Kiekvieną dieną Twitter’yje 

pasidalinama daugiau nei 

10 000 mokslinių nuorodų 



Internetas. Twitter 
 Diskutuota 

 Komentuota 

 Pasidalinta 

 

 

 

 



Naudojimas. Mendeley 

http://www.mendeley.com/ 

 

 

Akademinis 

socialinis tinklas 

 

Bibliografinių 

nuorodų 

tvarkymo 

programa  

http://www.mendeley.com/features/ 

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/features/


Mendeley bibliografinių nuorodų tvarkymo 

programa 

 Išsaugota 

 2 mljn. vartotojų, išsaugota 350 mljn. dokumentų 

 



CiteUlike bibliografinių nuorodų tvarkymo 

programa 

 Išsaugota 

http://www.citeulike.org/ 



Altmetrija. Šaltiniai / tiekėjai 

 Altmetric.com 

 ImpactStory.org 

 Plum Analytics 

 Plos / Plos code 

 

Altmetrija  nėra Altmetric 



Altmetric.com 

 Pasiūlymai leidėjams (įdiegė Springer, T&Fr, Nature PG), 
bibliotekininkams,  institucinėms talpykloms, tyrėjams 

http://www.altmetric.com/ 



Altmetric.com 

http://www.altmetric.com/plansandpricing.php 



Altmetric bookmarklet 

Nemokamas, lengvai įdiegimas įrankis 



Altmetrijos žymos įdiegimas 

 Nusitempiame į žymų juostą, atsidarome straipsnį, spaudžiame 
nuorodą,  gauname straipsnio lygmens rodiklių  



ImpactStory.org 
 Atvira prieiga. 

 Tyrėjai gali įkelti savo duomenis iš įvairių šaltinių ir jais dalintis. 

 Stebėti savo duomenų altmetrijos rodiklius. 

 

Ne tik citavimai 



ImpactStory.org. Įkūrėjai 

 Jason Priem ne tik vienas iš Impactstory įkūrėjų, bet ir 

įdiegė terminą “altmetrija” 2010 metais. 

http://impactstory.org/about 



ImpactStory.org.  

Kas ir iš kur skaičiuojama? 

http://impactstory.org/faq 



Altmetrija duomenų bazėse. 

Ebsco ir Plum Analytics 

 EBSCO 2014 m. vasarį įsigijo Plum Analytics 

 Komercinis produktas, skirtas ne tik individualiems tyrėjams, bet ir 
laboratorijoms, departamentams, institucijoms 

http://www.ebscohost.com/ 



Plum X. Rodikliai 

 5 tipų rodikliai 

1. Naudojimas  Usage 

 downloads, views, book holdings, book delivery 

2. Išsaugojimai   Captures 

 favorites, bookmarks, saves, readers, groups, 

watchers 

3. Paminėjimai  Mentions 

 Blog posts, news  stories, Wikipedia articles, 

comments 

4. Socialiniai tinklai  Social media 

 Tweets, likes, shares, ratings 

5. Citavimai Citations     Pubmed, Scopus, patents 

http://www.plumanalytics.com/metrics.html 



Plum X. Pvz. 

https://plu.mx/u/pbrusilovsky 



Plum X 

 Tik Plum Analytics pateikia grafikus 

https://d1x9wcvwqf6hm1.cloudfront.net/img/homepage/homepage_img2.png 



Bibliotekininkams ir tyrėjams : 

Altmetrija duomenų bazėse 

 Science Direct 

Straipsnių naudojimosi ataskaita (Article Usage Report) visiems Elsevier leidyklos 

žurnalams 

Autoriai gauna laiškus su informacija, kaip dažnai ir kokiose šalyse skaitomi jų 

straipsniai 

 

 

 

http://www.elsevier.com/connect/article-usage-reports-enable-authors-to-track-downloads-and-views 
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Altmetrija duomenų bazėse 

 Springer 

http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1453458-0 



Altmetrija duomenų bazėse. Wiley 

 Altmetrija įdiegiama į atvirosios prieigos žurnalus 

http://exchanges.wiley.com/blog/2014/03/19/wiley-introduces-altmetrics-to-its-open-access-journals/ 



PLoS  ir Article Level Metrics  

 

 Straipsnio skaitomumo informacija 

 2009 m. pradėtas taikyti PLoS ONE žurnalų grupei  

    Naujumas – į straipsnio skaitomumo istoriją 

įtraukiami nauji duomenų gavimo ir dalinimosi 

būdai, tokie kaip socialiniai tinklai 

 

http://www.plosone.org/static/almInfo;jsessionid=578EA6D234C7269770B38E88424AF42D 



Straipsnio pvz. iš Plos ONE  

 



Straipsnio naudojimo “istorija” Plos One 



Straipsnio matomumas. Altmetrija 

 PlosOne publikuotas 2013 11 07.  Žiūrėta 2014 03 15 



Straipsnio matomumas. WoS citavimai 
 WoS referuotas 2014 01 17 

 Žiūrėta 2014 03 15 

0 pacitavimų 



Altmetrija ir atvirosios prieigos žurnalai 
Nauji, nepriklausantys leidybinėms grupėms ir neturintys JCR citavimo rodiklių 
atviros prieigos žurnalai, įdiegia alternatyvius rodiklius  

https://peerj.com/articles/ 



Altmetrija. Kritika 

 Ar tikrai visi duomenys ir jų paminėjimai yra lygiaverčiai? 
 Iš mokslinių ir ne mokslinių šaltinių  

 Twiter’io pranešimas nėra lygiavertis išsaugotam straipsniui Mendeley 

 Daugiausia pasidalinimų ir dėmesio sulaukia ne tikri moksliniai 
straipsniai, bet populiarios ar populistinės temos 

 

 Jei altmetrijos rodikliai bus vertinami  ar nebus manipuliavimo 
ir klastojimo? 
 Kaip atsiranda fiktyvūs citavimo rodikliai (Global impact factor), taip 

atsiras ir fiktyvūs altmetrijos rodikliai 

 Galima nusipirkti 1000 twiterio ar FB pasidalinimų, bet ne viską 

 

 Ar akademinei bendruomenei priimtina altmetrija ir kiti 
rodikliai? 



Išvados 

 

 Nauja, greitai kintanti ir atsinaujinanti sritis 

 Bibliotekų informacijos specialistams  - 

mokytis, stebėti, žinoti, patarti, informuoti 

 Altmetrija, rodikliai, šaltiniai, akademiniai 

socialiniai tinklai, matomumas, autorių profiliai, 

autorių identifikavimas (ORCID, profilis Google 

Scholar)   

 Altmetrija – duomenų bazėse 

 Altmetrija – institucinėse talpyklose 

 Įdiegti almetrijos žymą iš Altmetric.com 

 



Ačiū 

Klausimai? 


