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socialiniai  Mokslai

per dvidešimt atkurtos nepriklausomybės metų lietuvos mokslo žurnalai žengė didelį žingsnį į 
priekį tiek kiekybės, tiek kokybės augimo kryptimi. Šiuo požiūriu ypač derlingas buvo pastarasis 
dešimtmetis, per kurį geriausieji lietuvos mokslo žurnalai tapo matomi ir pripažinti bekraščiame 
pasaulio mokslo okeane.  Šiandien dešimt lietuvos mokslo žurnalų leidžiama kartu su garsia 
leidykla Taylor & Francis Group ir 

mokslo žurnalų redaktoriai ir jų padėjėjai gerai žino svarbiausias žurnalų leidybos problemas. 
net nekalbant  apie materialinių išteklių paieškas, kurių nelengvina ekonominis sunkmetis, 
problemų išlieka daug. Visų pirma žurnalas turi būti pripažintas jo atstovaujamos mokslo srities 
mokslininkų lietuvoje ir užsienyje, kad jo straipsnių portfelis neišsektų.  pirminė gautų straipsnių 
atranka privalo eliminuoti straipsnių autorius grafomanus ir plagiatorius. kaip matyti šiame 
teikiamame kataloge, daugelio lietuvos mokslo žurnalų redkolegijos, siekdamos spręsti plagijavimo 
problemą, pasitelkia Cross Check programą, nes mano, kad redaktoriai ir recenzentai gali ir neaptikti 
kitame pasaulio krašte paskelbto analogiško ar panašaus straipsnio.  tačiau ir po Cross Check 
patikros didelė darbo apimtis laukia redaktoriaus ir straipsnio recenzentų. akivaizdu, kad lietuva 
per maža, kad garantuotų nešališką recenzavimą siauroje mokslo kryptyje. tad automatiškai 
atsiranda reikalavimas priimti ir spausdinti straipsnius, parašytus ne lietuvių kalba, o tai savo ruožtu 
reiškia, kad žurnalui reikalingas aukšto lygio kalbos, dažniausiai anglų, redaktorius.  Visų žurnalų 
redaktoriai žino, koks sunkus darbas pasiekti, kad recenzentas per nustatytą laiką pateiktų jam 
nusiųsto straipsnio recenziją. problema sprendžiama gerokai lengviau, jei sugebama sutelkti ne 
tik reprezentatyvią, bet ir darbingą tarptautinę žurnalo redkolegiją. net ir sulaukus recenzijų, dar 
reikia, kad straipsnio autorius greitai įvertintų recenzentų pastabas. o kur dar techninis leidyklų 
darbuotojų darbas maketuojant straipsnį, parengiant jo aprašus duomenų bazėms. 

atrodo, daugelio žurnalų redaktoriai ir leidėjai suprato, kad problemos sprendžiamos paprasčiau ir 
pasiekiama geresnių rezultatų susibūrus į lietuvos mokslo periodikos asociaciją. ji ne tik skleidžia 
informaciją pasaulyje apie lietuvos mokslo žurnalus, bet ir padeda žurnalų leidėjams spręsti 
praktiškus klausimus, kelia jų kvalifikaciją organizuodama seminarus ir konferencijas, į kuriuos 
kviečia pasaulio mokslo leidybos žvaigždes bei didžiausių duomenų bazių atstovus, platina 
informaciją apie pasaulyje esančias leidybos bei statistinių duomenų apie žurnalus ir jų autorius 
rinkimo ir apdorojimo sistemas. asociacija siekia aktyviai dalyvauti formuluojant, derinant su 
suinteresuotomis šalimis ir priimant lietuvos mokslo žurnalų leidėjų ir autorių etikos kodeksą.

Šiame lietuvių ir anglų kalbomis leidžiamame lietuvos mokslo žurnalų kataloge pristatoma 
14 humanitarinių mokslų žurnalų, 34 socialinių mokslų žurnalai, 13 fizinių mokslų žurnalų, 
2 biomedicinos mokslų žurnalai, 12 technologijos mokslų žurnalų ir 4 tarpdisciplininių mokslų 
žurnalai – iš viso 79 lietuvos mokslo žurnalai. katalogas bus platinamas tarptautinėse leidybos 
parodose ir tarptautinėse konferencijose, organizuojamose lietuvoje ir užsienyje.

Raimundas Kirvaitis
lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas

lietuvos mokslo žurnalų katalogas, 2012

isBn 978-609-95241-0-8

© lietuvos mokslo periodikos asociacija, 2012

Viršuliškių g. 25-12, lt-05106 Vilnius, lithuania
www.moksloperiodika.lt

Visi lietuvos mokslo žurnalų kataloge pristatyti žurnalai recenzuojami. informaciją apie žurnalus pateikė žurnalų 
redkolegijos. tik skiltis „duomenų bazės“ papildyta informacija iš Ulrich’s International Periodicals Directory. 

Pastaba. CrossCheck ženklas reiškia, kad žurnalo redkolegija naudoja plagijavimo prevencijos programą, sukurtą CrossRef.

lietuvos mokslo periodikos asociacijos valdyba dėkoja visų žurnalų redkolegijoms, atsiliepusioms į šią asociacijos 
iniciatyvą, už ypač sklandų bendradarbiavimą.
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Kūrybos erdvės / 
The Spaces of Creation

Vyr. redaktorius
doc. dr.  rytis urniežius

print issn 1822-1076

online issn –

numeris 16

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://su.lt/ml/ke

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
recenzuojamame mokslo darbų leidinyje „kūrybos erdvės“ 
publikuojami originalūs humanitarinių mokslų srities menotyros 
krypties muzikologijos, dailėtyros, kitų menų, taip pat įvairių meno 
pedagogikos bei tarpdisciplininių mokslo šakų straipsniai. per 
metus leidžiami du žurnalo numeriai. straipsniai recenzuojami 
nepriklausomų ekspertų.

Duomenų bazės
eBscohost: Humanities international index, Humanities 
international complete, central and eastern european academic 
source; toc premier; ulrich‘s; c.e.e.o.l (central and eastern 
european online library); indexcopernicus

Journal of Architecture and Urbanism / 
Urbanistika ir architektūra

Vyr. redaktorius
prof. dr.  rimantas Buivydas

print issn 2029-7955

online issn 2029-7947

tomas 36

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.tandfonline.com/ttpa

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Partneris
lietuvos mokslų akademija

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalas aprėpia platų kultūros, istorijos, meno temų susijusių 
su architektūra ir urbanistika spektrą. Žurnale spausdinami 
moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos krašto, rajonų, 
miestų planavimo, želdinių projektavimo, landšafto, miestų 
transporto, miestų sociologijos, architektūros ir urbanistikos 
paveldo, architektūros ir urbanistikos istorijos, architektūros ir 
urbanistikos teorijos, mažosios architektūros, pastatų įrangos 
ir akustikos, architektūros studijų, miestų savivaldybių reikalų, 
projektavimo technologijų ir kitų sričių problemos. skaitomas ir 
prenumeruojamas ne tik architektūros ir urbanistikos profesionalų ir 
studentų, bet ir platesnio intelektualų rato.

Duomenų bazės
scopus; H.W. Wilson: art abstracts, art Full text, art index, 
Biography index, Wilson omniFile: Full text mega edition, Wilson 
omniFile: Full text select; iconda (the international construction 
database); csa (cambridge scientific abstracts): advanced polymers 
abstracts, aerospace & High technology database, aluminum 
industry abstracts, csa civil engineering abstracts, csa engineering 
research database, csa High technology research database with 
aerospace, csa materials research database with metadeX, csa 
mechanical & transportation engineering abstracts, csa technology 
research database, ceramic abstracts/World ceramic abstracts, 
composites industry abstracts, computer and information systems 
abstracts journal, corrosion abstracts, earthquake engineering 
abstracts, electronics and communications abstracts journal, 
engineered materials abstracts, international aerospace abstracts, 
materials Business File, metadeX, solid state and superconductivity 
abstracts; gale®: academic oneFile, infotrac custom; proQuest: 
ulrich’s, summon™; eBscohost: academic search complete, art & 
architecture complete, art & architecture index, current abstracts, 
public affairs index, toc premier; indexcopernicus; exellence in 
research for australia (era) 2012 journal list (era id 124410)

Dėmesio. Pasikeitė žurnalo ISSN numeriai: iš ISSN 1392-1630 print / 
1648-3537 online į ISSN 2029-7955 print / ISSN 2029-7947 online.

sjr (2009) = 0.025  
sjr (2010) = 0.025
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Logos

Vyr. redaktorius
prof. dr.  dalia marija stančienė

print issn 0868-7692

online issn –

tomas 70

periodiškumas 4 numeriai per metus

kalba lt

http://logos.mruni.eu

Leidėjas 
Vo „logos“

Partneris
mykolo romerio universitetas 

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalas logos skirtas visų filosofijos sričių (krypčių) moksliniams 
tyrimams. publikuoja vertingiausių filosofinių tekstų vertimą 
į lietuvių kalbą. taipogi, logos yra spausdinami moksliniai 
straipsniai religijos, meno ir bendrąja kultūros tematika.

Duomenų bazės
thomson reuters: arts & Humanities citation index, Web of 
science; the philosopher’s index; eBscohost: toc premier; 
c.e.e.o.l (central and eastern european online library); ulrich’s

            Web of science

Istorija / History

Vyr. redaktorius 
lietuvos mokslų akademijos akademikas 
prof. dr. eugenijus jovaiša

print issn 1392-0456

online issn –

tomas 83

periodiškumas 4 tomai per metus

kalba lt

http://www.istorijoszurnalas.lt

Leidėjas 
lietuvos edukologijos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
mokslo žurnalo „istorija“ tikslas – telkti mokslininkus, atliekančius 
įvairių lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, 
istorijos didaktikos bei istorijos filosofijos fundamentinius ir 
taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį lietuvos istorijos 
politikai. Žurnalas plėtoja humanitarinių mokslų šių šakų tyrimus: 
baltų proistorės, archeologijos, mokslo istorijos, meno istorijos, 
lokalinės istorijos, istorinės geografijos, istoriografijos, politinės 
istorijos, socialinės ir ekonominės istorijos, istorijos filosofijos bei 
socialinių mokslų šakų, glaudžiai susijusių su istorija, – istorijos 
didaktikos, istorinės kultūros, kultūrinės atminties.

Duomenų bazės
mla international Bibliography; csa (cambridge scientific 
abstracts): sociological abstracts, csa Worldwide political science 
abstracts; eBscohost: academic search complete, current 
abstracts, Historical abstracts, socindeX, socindeX with Full 
text, toc premier; c.e.e.o.l (central and eastern european online 
library); russian academy of sciences Bibliographies; ulrich’s
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Filologija /  
Philology

Vyr. redaktorius
prof.  aloyzas gudavičius

print issn 1392-561X

online issn –

tomas 17

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba lt / en / de / ru / lV

http://www.su.lt/ml/filologija

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio tikslas – skatinti mokslinius tyrinėjimus moderniose 
lingvistikos kryptyse, skleisti lietuvių kalbos medžiagą 
tarptautinėje mokslo erdvėje. leidinyje spausdinami straipsniai, 
atitinkantys dvi pagrindines Humanitarinio fakulteto mokslinių 
tyrinėjimų kryptis: etnolingvistiką ir teksto lingvistiką bei poetiką. 

„Filologijos“ redakciją pirmiausiai domina šių problemų 
tyrinėjimas: konceptų raiška, konceptualiosios metaforos, leksinė 
nominacija, teksto pragmatika, meninio teksto semantika. 
pirmenybė teikiama straipsniams, parašytiems remiantis 
moderniosios lingvistikos metodologija, visų pirma panaudojant 
kognityvinės lingvistikos metodus. dalis straipsnių būna skirta 
bendriesiems teoriniams klausimams, dalis atspindi konkrečių 
filologinių tyrimų rezultatus.

Duomenų bazės
mla international Bibliography; ulrich’s: c.e.e.o.l (central and 
eastern europen online library); indexcopernicus

Santalka: filologija, edukologija / 
Coactivity: Philology, Educology

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  povilas tamošauskas

print issn 1822-430X

online issn 1822-4318

tomas 20

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en 

http://www.cpe.vgtu.lt

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalas „santalka: Filologija. edukologija“ publikuoja mokslinius 
straipsnius filologijos ir edukologijos temomis.

pagrindiniai žurnalo tikslai: 
 – skatinti greitą informacijos sklaidą bei tarpdisciplininį dialogą 

filologų ir edukologų akademinėje bendruomenėje; 
 – didinti filologų ir edukologų bendruomenės narių 

kompetenciją jiems suteikiant atvirą diskusijų erdvę, 
kurioje vyksta profesinės patirties ir kultūriniai mainai bei 
konferencijų ir seminarų apžvalgos; 

 – plėsti akademinės bendruomenės akiratį remiant tarptautinių 
lingvistinių tyrimų ir kalbų mokymo metodikos sklaidą;

 – skatinti terminologijos ir vertimo mokslinius tyrimus.

Duomenų bazės
doaj; mla international Bibliography; gale®: academic oneFile, 
infotrac custom; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: socindeX 
with Full text, academic search complete, current abstracts, toc 
premier; c.e.e.o.l (central and eastern european online library); 
indexcopernicus
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Kalbų studijos /  
Studies about Languages

Vyr. redaktorė
prof. dr.  Vilmantė liubinienė

print issn 1648-2824

online issn 2029-7203

tomas 20

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / de / Fr / ru

http://www.kalbos.ktu.lt

Leidėjas
kauno technologijos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio tikslas – sutelkti mokslininkus, tiriančius įvairius 
lingvistinius, kalbų ir sociumo sąlyčio aspektus, svetimų kalbų 
mokymo(-si) problemas. 

leidinyje publikuojami šių mokslo šakų naujausių tyrimų 
rezultatai:

 – bendroji kalbotyra;
 – taikomoji kalbotyra (vertimas, kompiuterinė lingvistika; 

sociolingvistika, svetimų kalbų studijos);
 – lyginamoji kalbotyra;
 – gretinamoji kalbotyra. 

tarpdisciplininis leidinio pobūdis atveria galimybes kalbas 
analizuoti kaip šiuolaikinį, nuolat kintantį ir besivystantį reiškinį.

Duomenų bazės
mla international Bibliography; ulrich’s; c.e.e.o.l (central and 
eastern european online library); indexcopernicus; doaj; 
exellence in research for australia (era) 2012 journal list  
(era id 9349)

Žmogus ir žodis / 
Man and the Word

Vyr. redaktorė
doc. dr.  danutė sabromienė

print issn 1392-8600

online issn –

tomas 14

periodiškumas 4 numeriai per metus

language lt / en / ru / de / Fr /  

it / pl ir kitos kalbos

http://www.vpu.lt/zmogusirzodis

Leidėjas
lietuvos edukologijos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
„Žmogus ir žodis“ – periodinis mokslo darbų žurnalas,  leidžiamas 
Vpu nuo 1999 metų. leidinys priskiriamas humanitarinių ir 
socialinių mokslų srities filologijos, filosofijos bei edukologijos 
krypčių mokslo darbams. 

išskirtiniu šio mokslo darbų žurnalo bruožu laikytinas jo 
daugiaaspektiškumas, kuris nėra būdingas kitiems mokslo 
žurnalams. Žurnalą „Žmogus ir žodis“ sudaro keturi sąsiuviniai: 
nr. 1. – didaktinė lingvistika; nr. 2 – literatūrologija; nr. 3 – 
svetimosios kalbos; nr. 4 – Filosofija. kiekvienas sąsiuvinis 
išleidžiamas kartą per metus. didaktinės lingvistikos“ numeryje 
spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjamos lietuvių kalbos, 
jos istorijos, tarmių, lietuvių ir kitų kalbų kontaktų, kalbos kultūros 
sąsajos bei kitokios lingvistinės problemos, aktualios studijoms 
aukštojoje mokykloje. 

„literatūrologijos“ numeryje spausdinami moksliniai straipsniai, 
kuriuose analizuojamos įvairių tautų literatūros bei kultūros 
problemos. 

„svetimųjų kalbų“ numeryje spausdinami moksliniai straipsniai, 
susiję su įvairiais pasaulio kalbų tyrinėjimo aspektais: tradicine 
ir funkcine gramatika, kalbų tipologija, semantika, pragmatika, 
teksto lingvistika, vertimu bei kalbos istorija. „Filosofijos“ 
žurnalo numeryje spausdinami moksliniai straipsniai, kuriuose 
analizuojamos fenomenologijos, hermeneutikos problemos, 
aptariami filosofijos istorijos klausimai,  pateikiamos apžvalgos 
bei kita aktuali mokslinė informacija. kiekviename sąsiuvinyje 
aptariamos gimtųjų ir  svetimųjų kalbų bei filosofijos didaktikos 
problemos.

Duomenų bazės
mla international Bibliography; the philosopher’s index; csa 
(cambridge scientific abstracts): linguistics and language 
Behavior abstracts; eBscohost: current abstracts, Humanities 
international complete, Humanities international index, toc 
premier; c.e.e.o.l (central and eastern european online library); 
ulrich’s; doaj; exellence in research for australia (era) 2012 
journal list (era id 34962)
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Acta Humanitarica  
Universitatis Saulensis 

Vyr. redaktorius
prof. dr.  Bronius maskuliūnas

print issn 1822-7309

online issn –

numeris 14

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / lV / en / ru / de

http://su.lt/ml/ahus

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio tikslas – skleisti informaciją apie naujausius humanitarinių 
mokslų tyrinėjimus ir idėjas, skatinti tarpdisciplininius tyrimus ir jų 
rezultatų apykaitą.

leidinyje spausdinami straipsniai filologijos (kalbotyros ir 
literatūrologijos), filosofijos, istorijos, etnologijos, socialinės 
kultūros ir kitomis temomis. atskiri leidinio numeriai skiriami 
tam tikro kultūros fenomeno aptarimui pačiais įvairiausiais 
tarpdisciplininiais rakursais, pvz., Vaikas kultūroje, Vardas kultūroje, 
Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija ir kt. leidinys atviras 
gyvai mokslinei diskusijai ir intelektualios minties raidai. 

Duomenų bazės
index copernicus; mla international Bibliography; ulrich‘s

Santalka: filosofija, komunikacija / 
Coactivity: Philosophy, Communication

Vyr. redaktorius
prof. dr.  tomas kačerauskas

print issn 2029-6320

online issn 2029-6339

tomas 20

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en 

http://www.cpc.vgtu.lt

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalo tikslai:

 – plėtoti tarpdalykinius filosofijos ir komunikacijos tyrimus;
 – analizuoti kultūros fenomenus iš komunikacijos perspektyvos; 
 – ypatingą dėmesį skirti kūrybinų industrijų bei vizualumo 

studijoms aikant fenomenologinius įrankius; 
 – naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie komunikacijos 

tyrimų bei fenomenologijos metodologijos tobulinimo;
 – užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, publikuojant 

leidinio tematiką atitinkančių naujausių mokslinių darbų ir 
konferencijų apžvalgas.

Duomenų bazės
doaj; mla international Bibliography; gale®: academic oneFile, 
infotrac custom; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: socindeX 
with Full text, academic search complete, current abstracts, toc 
premier; c.e.e.o.l (central and eastern european online library); 
indexcopernicus

Dėmesio. Pasikeitė žurnalo ISSN numeriai: iš ISSN 1822-430X print / 
1822-4318 online į ISSN 2029-6320 print / ISSN 2029-6339 online.
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Inter-Studia Humanitatis

Vyr. redaktorius
doc. dr.  Vigmantas Butkus

print issn 1822-1114

online issn –

numeris 13

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / ru / en

http://su.lt/ml/ish

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
tai modernus integralios humanitarinės pakraipos mokslo 
žurnalas,siekiantis puoselėti bei plėtoti šiuolaikinius 
interdisciplininius filosofijos ir literatūrologijos, sociokultūrinės 
antropologijos ir menotyros tyrinėjimus, apmąstymus, 
eksperimentinius modelius. Šiame mokslo žurnale kviečiama 
rašyti struktūralizmo ir poststruktūralizmo, postmodernių 
interpretacijų ir polimetodologizmo, kultūros ir postkolonializmo 
studijų, feminizmo ir kino kritikos, queer teorijų ir psichoanalitinių 
interpretacijų, neomitologijos, įsivaizduojamos teologijos ir kitomis 
panašiomis temomis.

Žurnalo tikslai: integruoti, transformuoti, deformuoti 
humanitarines disciplinas, inicijuoti naujus tyrinėjimus ir projektus, 
atsiliepiant į informacines, technologines, politines pasaulio per 
mainas, į globalizacijos iššūkius.

Duomenų bazės
indexcopernicus; ulrich‘s

Limes: Borderland Studies

Vyr. redaktorius
prof. dr.  tomas kačerauskas

print issn 2029-7475

online issn 2029-7483 

numeris 5

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tlim

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneriai
lietuvos kultūros tyrimų institutas (lietuva), Balstogės 
universitetas (lenkija), Valstybinis gardino jankos kupalos 
universitetas (Baltarusija)

Tikslai ir mokslo sritys
mokslo darbų žurnalo „limes: cultural regionalistics“ tikslai:

 – skatinti ribų diskursą filosofijos, istorijos, sociologijos, 
politikos, komunikacijos ir informacijos mokslų srityse;

 – plėtoti kultūrinę regionalistiką kaip tarpdalykinį tyrimą;
 – ypač didelį dėmesį skirti Vidurio europos regiono analizei ir 

interpretacijai europos tapatumų kontekste;
 – plėtoti ir populiarinti mokslo žinias, publikuojant leidinio 

tematiką atitinkančius mokslo straipsnius, knygų apžvalgas ir 
mokslo renginių kronikas.

Duomenų bazės
scopus; gale®: academic oneFile, infotrac custom; international 
political science abstracts; proQuest: ulrich’s, summon™; 
eBscohost; c.e.e.o.l (central and eastern european online 
library); indexcopernicus; exellence in research for australia 
(era) 2012 journal list (era id 124695)

Dėmesio. Pasikeitė žurnalo ISSN numeriai: iš ISSN 2029-2317 print / 
2029-0209 online į ISSN 2029-7475 print / ISSN 2029-7483 online.

sjr (2010) = 0.026
sjr (2011) = 0.032
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humanitariniai  mokslai

Mokslo ir technikos raida / 
Evolution of Science and Technology

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  romualdas ginevičius

print issn 2029–2430

online issn 2029–2449

tomas 4

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://www.est.vgtu.lt

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalas skirtas spausdinti originalius straipsnius ar straipsnių 
apžvalgas mokslo ir technikos istorijos, mokslotyros klausimais 

Duomenų bazės
doaj; gale®: academic oneFile, infotrac custom, science 
resource center; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost; 
indexcopernicus

Karo archyvas XXVI

Vyr. redaktorius
plk. ltn. dr.  gintautas surgailis

print issn 1392-6489

online issn –

tomas –

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba lt

www.lka.lt

Leidėjas
generolo jono Žemaičio lietuvos karo akademija

Partneriai
poznanės adomo mickevičiaus universitetas (lenkijos 
respublika),Vytauto didžiojo universitetas, latvijos universitetas, 
Vilniaus universitetas, mikalojaus koperniko universitetas (torunė, 
lenkijos respublika), lietuvos istorijos institutas

Tikslai ir mokslo sritys 
tai vienintelis žurnalas lietuvoje, kurio tikslas mokslo straipsnių 
apie lietuvos kariuomenę (nuo valstybės susidarymo iki šių dienų) 
rengimas ir publikavimas.

„karo archyvo“ redaktorių kolegija ir mokslinis redaktorius laikosi 
dar tarpukaryje nusistovėjusių leidinio tradicijų . svarbiausias 
reikalavimas visiems straipsniams – naujumas ir moksliškumas. 

„karo archyvas“ skirtas: mokslo darbuotojams ir visiems 
besidomintiems lietuvos kariuomenės istorija. leidinys yra 
teigiamai vertinamas mokslo visuomenės ir skaitytojų. iki šiol 
nepasirodė nė vieno neigiamo vertinimo.

Duomenų bazės
ulrich’s; lituanistika; elaBa
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socialiniai  Mokslai

socialiniai  
mokslai

jurisprudencija / 
jurisprudence  12

Verslo ir teisės aktualijos /  
current issues of Business and law  12

Viešasis administravimas / 
public administration   13

Viešoji politika ir administravimas  /  
public policy and administration  13

lietuvos metinė strateginė apžvalga 2009–2010 /  
lithuanian annual strategic review 2009 –2010  14

issues of Business and law   14

Verslas: teorija ir praktika / 
Business: theory and practice  15

Vadyba /  
management  15

organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai /  
management of organizations: systematic research  16

Verslas, vadyba ir studijos / 
Business, management and education  16

economics and rural development / 
ekonomika ir kaimo vystymas  17

Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų  
infrastruktūros plėtrai / 
management theory and studies for rural Business  
and infrastructure development   17

inžinerinė ekonomika- 
engineering economics   18

intelektinė ekonomika /  
intellectual economics  18

ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos /  
economics and management: current issues  
and perspectives  19

journal of Business economics and management  19

taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai /  
applied economics: systematic research  20

technological and  
economic development of economy  20

international journal of  
strategic property management   21

socialinių mokslų studijos /  
social sciences studies   21

socialinis darbas / 
social Work   22

socialiniai tyrimai / 
social research   22

mokslas ir edukaciniai procesai /  
science and processes of education  23

pedagogika / research papers of  
pedagogy studies  23

mokytojų ugdymas / 
teacher education   24

social Welfare Interdisciplinary Approach  24

ugdymo psichologija / 
educational psychology  25

socialinis ugdymas / 
social education  25

specialusis ugdymas / 
special education   26

lyčių studijos ir tyrimai /  
gender studies and research  26

journal of security and  
sustainability issues  27

sporto mokslas/ 
sport science  27

socialinės technologijos / 
social technologies  28

development of public law /  
Viešosios teisės raida   28



12

socialiniai  Mokslai

Jurisprudencija / 
Jurisprudence

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  mindaugas maksimaitis

print issn 1392-6195

online issn 2029-2058

tomas 19(1)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt / de / Fr

http://jurisprudence.mruni.eu

Leidėjas
mykolo romerio universitetas

Partneriai
Vroclavo universitetas (lenkija), masaryko universiteto teisės 
fakultetas (Čekijos respublika), latvijos universiteto teisės 
fakultetas (latvija), tartu universiteto teisės fakultetas (estija)

Tikslai ir mokslo sritys 
pagrindiniai mykolo romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų 
leidinio „jurisprudencija“ tikslai:

 – skatinti mokslinį dialogą tarp rytų ir Vidurio europos regiono 
šalių mokslininkų; 

 – plėtoti modernią teisinę mintį; 
 – analizuoti rytų ir Vidurio europos regionui būdingas teisės 

kūrimo bei taikymo problemas; 
 – ypatingą dėmesį skirti europos sąjungos teisės įgyvendinimo 

naujosiose europos sąjungos valstybėse klausimams; 
 – savo mokslinėmis idėjomis prisidėti prie europos sąjungos 

teisės kūrimo proceso.

mokslo sritys:
 – teisės filosofija, teorija ir istorija; 
 – lyginamoji teisė;
 – konstitucinės teisės;
 – tarptautinė teisė;
 – europos sąjungos teisės; 
 – civilinė ir civilinio proceso teisė; 
 – administracinė ir administracinio proceso teisė;
 – baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė;
 – verslo ir darbo teisė;
 – finansų ir mokesčių teisė; 
 – bioteisė; 
 – kriminologija ir kriminalistika; 
 – teisinė informatika ir kt. 

Duomenų bazės
eBscohost: academic search complete, current abstracts, public 
affairs index, socindeX, socindeX with Full text, toc premier; 
ulrich’s; indexcopernicus

Verslo ir teisės aktualijos /  
Current Issues of Business and Law

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  juozas ruževičius 

print issn 1822-9530

online issn 2029-574X

tomas 7

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.vta.ttvam.eu

Leidėjas
tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 

Tikslai ir mokslo sritys 
„Verslo ir teisės aktualijos“ yra recenzuojamas mokslo darbų 
žurnalas, kuriame skelbiami naujausi teoriniai ir taikomieji 
tyrimai, analizuojami probleminiai klausimai ir aktualijos 
verslo ekonomikos, vadybos ir teisės srityse. Žurnale taip pat 
publikuojamos reikšmingų mokslo darbų recenzijos, apžvelgiami 
svarbūs moksliniai renginiai.

Žurnale spausdinami šios tematikos straipsniai:
 – ekonomikos vystymasis;
 – globalus verslas;
 – Verslo aplinka;
 – strateginis valdymas ir marketingas;
 – darni plėtra;
 – kokybės vadyba;
 – Finansai ir investicijos;
 – matematinių metodų taikymas ekonomikoje ir vadyboje;
 – tarptautinės ekonomikos teisė;
 – lyginamoji teisė;
 – Verslo teisė;
 – darbo teisė;
 – komercinė teisė;
 – Įmonių teisė;
 – konkurencijos teisė. 

Duomenų bazės
eBscohost: Business source complete and toc premier; econlit; 
cabell‘s directory of publishing opportunities in management; 
indexcopernicus; proQuest: ulrich’s and summontm; doaj

ISSN 1822-9530 print
ISSN 2029-574X online

VERSLO IR TEISĖS
AKTUALIJOS

Mokslo darbai / Research papers

CURRENT ISSUES 
OF BUSINESS 
AND LAW

2011, 6(1)
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socialiniai  Mokslai

Viešasis administravimas / 
Public administration 

Vyr. redaktoriai
prof. dr.  e. chlivickas 
prof. habil. dr.  B. melnikas 

print issn 1648-4541

online issn –

tomas

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://www.lvalia.lt/pradziagera.htm

Leidėjas
lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija 

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo sritys:

 – Vadyba ir administravimas.
tikslai:

 – skelbti naujausius mokslinio tiriamojo darbo rezultatus 
vadybos ir administravimo srityje lietuvos ir užsienio 
skaitytojam;

 – pristatyti nacionalinius mokslo pasiekimus vadybos ir 
administravimo srityje lietuvos ir užsienio skaitytojams; 

 – inicijuoti aktyvų pasikeitimą patirtimi su užsienio ekspertais 
bei mokslininkais;

 – siekti valstybės struktūrų efektyvumo, valstybės tarnautojų 
profesionalumo didinimo bei jų gebėjimų stiprinimo;

 – siekti lietuvoje ir užsienyje sukauptos profesionalios ir 
moksliškai pagrįstos viešojo administravimo patirties plėtros.

Duomenų bazės
eBscohost; ulrich’s; login; gesis; indexcopernicus

Viešoji politika ir administravimas  /  
Public Policy and Administration

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  Vladislavas domarkas,  
prof. dr.  tadas sudnickas

print issn 1648-2603

online issn 2029-2872

tomas 11(1)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt / ru/ de / ru

http://ppa.mruni.eu

Leidėjai
mykolo romerio universitetas 
kauno technologijos universitetas

Partneris
Vroclavo universitetas (lenkija)

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo darbų leidinio „Viešoji politika ir administravimas “ tikslai:

 – skatinti mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių ir praktinių 
sprendimų formuojant viešąją politiką ir administruojant jos 
įgyvendinimą;

 – analizuoti šiuolaikines viešojo valdymo tendencijas ir 
formuoti viešojo valdymo praktikai naujas sprendimų 
priėmimo ir įgyvendinimo modeliavimo alternatyvas; 

 – ypatingą dėmesį skirti rytų ir Vidurio europos regiono viešojo 
valdymo procesų analizei ir kritiniam jų vertinimui;

 – naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie viešojo valdymo 
tyrimų metodologijos tobulinimo;

 – užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, publikuojant 
leidinio tematiką atitinkančių naujausių mokslinių darbų ir 
konferencijų apžvalgas.

Duomenų bazės
eBsco publishing, inc., indexcopernicus, pa@BaBel, ulrich’s, 
c.e.e.o.l.
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socialiniai  Mokslai

Issues of Business and Law 

Vyr. redaktorius 
prof. habil. dr.  juozas ruževičius

print issn –

online issn 2029-1094

tomas 3

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba en

http://www.ibl.ttvam.eu

Publisher 
international school of law and Business 

Journal Scope
the journal provides a platform for original papers on the latest 
research dealing with various aspects of business economics, 
management and law. the papers published in the journal must 
make empirical and theoretical contributions and also be relevant 
to practice. the journal is published exclusively online. 

the journal is designed for publishing papers in the following 
areas of research:

 – regional development;
 – theory and practice of entrepreneurship;
 – Business management;
 – interdisciplinary approach to economic and law theories;
 – Finance management;
 – corporate social responsibility;
 – Human resource management;
 – innovations;
 – accounting;
 – economic analysis of law;
 – jurisprudence;
 – contemporary law;
 – private law.

Abstracting & Indexing
eBscohost: Business source complete; ulrich‘s; indexcopernicus; 
econis; cejsH (the central european journal of social sciences 
and Humanities); doaj.

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 
2009–2010 / Lithuanian Annual 
Strategic Review 2009 –2010

Vyr. redaktorius
prof.  gediminas Vitkus

print issn 1648-8024

online issn –

tomas –

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.lka.lt  

Leidėjas
generolo jono Žemaičio lietuvos karo akademija

Partneris
Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas

Tikslai ir mokslo sritys 
„lietuvos metinė strateginė apžvalga “ –  tai periodinis 
recenzuojamas mokslinis leidinys, kuriame pristatomos 
kompleksiška ir nuolatinė iš esmės svarbių lietuvos nacionaliniam 
saugumui pokyčių, kurie vyksta tarptautiniame sisteminiame, 
regioniniame ir nacionaliniame lygmenyje, analizė.

Duomenų bazės
iBss (the international Bibliography of the social sciences); ipsa 
(international political science abstracts); eBscohost: current 
abstracts, international security & counter terrorism reference 
center, toc premier; isn (international relations and security 
network); ulrich’s
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socialiniai  Mokslai

Vadyba /  
Management

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  antanas andrius Bielskis

print issn 1648-7974

online issn –

tomas 20

periodiškumas 2 kartus per metus

straipsnių kalba lt / en / ru

http://www.vlvk.lt/management

Leidėjas
VšĮ Vakarų lietuvos verslo kolegija

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinyje publikuojami straipsniai lietuvių, anglų bei rusų 
kalbomis, siekiant išlaikyti tarptautiniam leidiniui keliamus 
reikalavimus. „Vadyba” periodiškai leidžiamas ii ir iV metų 
ketvirčiuose. leidinys skirtas regioninėms ekonomikos, vadybos ir 
technologijų problemoms nagrinėti. leidinyje skelbiami lietuvos 
aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų mokslininkų, užsienio šalių 
mokslininkų darbai. 

leidiniui taikoma anoniminio recenzavimo sistema.

Duomenų bazės
eBscohost; ulrich’s; indexcopernicus; c.e.e.o.l (central and 
eastern european online library)

Verslas: teorija ir praktika / 
Business: Theory and Practice

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  romualdas ginevičius

print issn 1648-0627

online issn 1822-4202

tomas 13

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://www.btp.vgtu.lt 

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
skatinti verslo teorijos bei praktikos sąsajas. Žurnalas yra 
skirtas tiek mokslininkams, atliekantiems tyrimus vadybos bei 
ekonomikos srities, tiek verslininkams, dirbantiems lietuvos ir 
kitų šalių įmonėse. Žurnalas taip pat, turėtų dominti valstybės 
valdymo institucijas, užsiimančias verslo reguliavimu bei investicijų 
skatinimu. 

Žurnalo leidėjai siekia užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir 
populiarinimą, publikuojant leidinio tematiką atitinkančių 
naujausių mokslinių darbų ir konferencijų apžvalgas.

leidinio tematika: verslo aplinka, ekonomikos vystymasis ir 
globalizacija, verslo finansai, teoriniai ir praktiniai verslumo 
klausimai, strateginis valdymas, organizacijų elgsena, industrinės 
organizacijos teoriniai ir empiriniai klausimai, verslo situacijos.

Duomenų bazės
scopus; iconda (the international construction database); 
csa (cambridge scientific abstracts): advanced polymers 
abstracts, aerospace & High technology database, aluminum 
industry abstracts, csa civil engineering abstracts, csa 
engineering research database, csa High technology research 
database with aerospace, csa materials research database 
with metadeX, csa mechanical & transportation engineering 
abstracts, csa technology research database, ceramic abstracts/
World ceramic abstracts, composites industry abstracts, 
computer and information systems abstracts journal, corrosion 
abstracts, earthquake engineering abstracts, electronics and 
communications abstracts journal, engineered materials 
abstracts, international aerospace abstracts, materials Business 
File, metadeX, solid state and superconductivity abstracts; 
gale®: academic oneFile, Business & company proFile asap, 
Business & company resource center, Business asap, Business 
asap international, general Business File asap, infotrac custom; 
proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: Business source 
complete, Business source corporate, current abstracts, toc 
premier; c.e.e.o.l (central and eastern european online library); 
indexcopernicus; exellence in research for australia (era) 2012 
journal list (era id 124984)

sjr (2010) = 0.035 
sjr (2011) = 0.031 
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socialiniai  Mokslai

Business, Management  
and Education

Vyr. redaktorius 
doc. dr.  jelena stankevičienė

print issn 2029-7491

online issn 2029-6169

tomas 10

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.bme.vgtu.lt

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale nagrinėjamos šiuolaikinės verslo, vadybos ir ekonomikos 
problemos, o taip pat ir verslo vadybos studijų organizavimo 
klausimai. 

straipsnių tematika apima tokias sritis:
 – tvarios grąžos strategijos;
 – regionų konkurencingumas ir investicijų efektyvumas;
 – gamybos ekonomika ir vadyba;
 – inovacijų vadyba;
 – finansų inžinerija;
 – investavimo sprendimai;
 – finansų rinkos ir finansinių institucijų valdymas; 
 – tarptautinis marketingas;
 – socialinė ir ekonominė verslo aplinka;
 – informacinės verslo technologijos; 
 – es ekonominio augimo veiksniai;
 – e-valdymas;
 – verslumas;
 – vadyba;
 – subalansuotos plėtros įmonės;
 – globalizacijos procesai;
 – aukštojo mokslo vadyba;
 – atvejų (situacijų) analizė.

Duomenų bazės
doaj; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: Business source 
complete; gale®: academic oneFile; indexcopernicus

Organizacijų vadyba: sisteminiai 
tyrimai / Management of 
Organizations: Systematic Research

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  povilas zakarevičius  

print issn 1392-1142

online issn –

tomas 59

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://library.vdu.lt/ml-ovst.htm

Leidėjas
Vytauto didžiojo universitetas 

Partneris 
Viniaus universitetas 

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio tikslai:

 – skatinti mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių ir praktinių 
sprendimų;

 – analizuoti šiuolaikines vadybos tendencijas ir formuoti 
valdymo praktikai naujas sprendimų priėmimo ir 
įgyvendinimo alternatyvas;

 – naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie vadybos tyrimų 
metodologijos tobulinimo;

 – užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą, publikuojant 
leidinio tematiką atitinkančių naujausių mokslinių darbų ir 
konferencijų apžvalgas

publikacijų tematika: vadybos metodologija; organizacijų 
koncepcijos analizė; organizacijos ir makroekonominės 
aplinkos sąveika; verslininkystės teorija ir praktika; organizacinis 
projektavimas; personalo vadyba; vadovavimo metodologija; 
marketingo vadyba; strateginė vadyba; finansų vadyba; gamybos 
valdymas; operatyvinis valdymas; vadybos vystymo tendencijos; 
tarptautinio verslo teorijos ir organizavimas; verslo globalizacija.

Duomenų bazės
eBsco publishing (Business source complete), proQuest,  
c.e.e.o.l, Viniti, indexcopernicus
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socialiniai  Mokslai

Economics and Rural Development / 
Ekonomika ir kaimo vystymas

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  Baiba rivža

print issn 1822-3346

online issn –

tomas 8 (1)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.lzuu.lt/erd/lt

Leidėjas
aleksandro stulginskio universitetas

Partneriai
estijos gyvybės mokslų universitetas; latvijos žemės ūkio 
universitetas; Varmijos ir mazurijos universitetas olštyne (lenkija)

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalo tikslas yra skleisti mokslinių tyrimų rezultatus ir geriausią 
patirtį išvystytose ir sparčiai augančiose pasaulio šalyse, ypač 
Baltijos regione. redkolegija tikisi mokslinių straipsnių iš visų 
pasaulio šalių mokslininkų, kurie praturtintų ekonomikos ir 
vadybos mokslą kaimo vystymo srityje.    

pagrindinės mokslo žurnalo teminės kryptys yra šios: 
 – kaimo vystymo, įskaitant žemės ūkio ekonomiką, 

metodologija.
 – kaimo vystymo politika ir jos įgyvendinimas.
 – Žemės ūkio konkurencingumas.
 – išteklių ekonomika ir vadyba.
 – kaimo organizacijų strateginė vadyba.
 – kaimo vystymo finansai, apskaita, statistika ir analizė.
 – kaimo sociologija.
 – kaimo švietimas ir mokymas.
 – Žiniomis ir informacija grįstas visuomenės vystymas kaime.

Be mokslinių straipsnių žurnalas publikuoja tokią informaciją:
 – daktaro disertacijų, mokslinių konferencijų ir kitos mokslinės 

veiklos apžvalgas.
 – mokslinių monografijų santraukas.

Duomenų bazės
caBi: caB abstracts; ulrich’s; indexcopernicus

Vadybos mokslas ir studijos – kaimo 
verslų ir jų infrastruktūros plėtrai / 
Management Theory and Studies for Rural 
Business and Infrastructure Development 

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  julius ramanauskas

print issn 1822-6760

online issn 1822-6760

tomas 6 (30)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru / ua / pl / lV

http://www.lzuu.lt/vadyb/en/

Leidėjas
aleksandro stulginskio universitetas

Partneriai
klaipėdos universitetas,  krokuvos žemės ūkio universitetas, 
Žytomiro nacionalinis agroekologinis universitetas (ukraina), 
kaliningrado valstybinis technikos universitetas  (russia), latvijos 
žemės ūkio universitetas, lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalo tikslas – skatinti kaimo verslų ir jų infrastruktūros bei 
tvarią kaimo plėtrą, kooperaciją, inovacijų diegimą. publikuojami 
straipsniai padeda stiprinti šalies ir tarptautinį mokslo ir kaimo 
verslų bendradarbiavimą, supažindinti kaimo verslo subjektus 
su svarbiausiais žemės, maisto, žuvininkystės ūkį bei kaimo 
plėtrą reglamentuojančiais nacionaliniais, europos sąjungos bei 
tarptautiniais teisės aktų reikalavimais ir jų taikymu.

Žurnale skelbiami lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų 
mokslininkų, gamybininkų, praktikų ir užsienio šalių mokslininkų 
iš Baltarusijos, Čekijos, danijos, estijos, italijos, latvijos, lenkijos, 
olandijos, rusijos, slovakijos, slovėnijos, suomijos, ukrainos, 
Vokietijos bei kitų valstybių darbai. paminėtina, kad kai kurie 
žurnalo numeriai publikuojami kartu su kitų valstybių mokslo 
institucijomis.

Duomenų bazės
eBscohost: Business source complete; ulrich’s, indexcopernicus
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Intelektinė ekonomika /  
Intellectual Economics

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  antanas Buračas

print issn 1822-8011

online issn 1822-8038

tomas 5(3)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://intellectual-economics.mruni.eu

Leidėjas
mykolo romerio universitetas

Partneriai
lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas (lenkija) 

Tikslai ir mokslo sritys 
Šiame tarptautiniame moksliniame žurnale, tikimės sutelkti 
lietuvos ir užsienio mokslininkų pajėgas prie metodologinių žinių 
ekonomikos sudedamųjų – intelektinių išteklių bei intelektinio 
kapitalo – problemų. tai – intelektiniai ekonominės plėtros bei 
finansų vadybos aspektai, informacinių technologijų ūkio vystymo 
priemonių ekonominio poveikio bei elektroninio verslo, ūkio 
strateginės plėtros kriterijų įvertinimo bei lyginamosios analizės 
pereinamosiose ekonomikose ir kiti panašūs klausimai.

Duomenų bazės
eBscohost; index copernicus; journal of economic literature 
(jel) classification system. ulrich’s; the american economic 
association’s electronic bibliography, econlit; c.e.e.o.l (central 
and eastern european online library).

Inžinerinė Ekonomika- 
Engineering Economics 

Vyr. redaktorius
prof.  Bronislovas martinkus

print issn 1392-2785

online issn 2029-5839

tomas 23

periodiškumas 5 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.inzeko.ktu.lt

Leidėjas
kauno technologijos universitetas

Partneriai
Vilniaus universitetas; Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo darbų leidinys „inžinerinė ekonomika-engineering 
economics“ skirtas inžinerijos ekonomikos problemoms nagrinėti, 
inžineriniams sprendimams, naujoms technologijoms, ekonomikos 
ir vadybos modeliams ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti. 

mokslo sritys:
 – inžinerinių sprendimų ekonomika;
 – Įmonės funkcionavimo ekonominės sąlygos;
 – darbo humanizavimas;
 – inžinerinių sprendimų komercializacija

Duomenų bazės
thomson reuters: social sciences citation index, Web of science; 
scopus; iBss (the international Bibliography of the social 
sciences); Viniti ran; eBscohost: Business source complete, 
Business source corporate, current abstracts, toc premier; 
c.e.e.o.l (central and eastern european online library); ulrich’s; 
doaj (directory of open access journals); exellence in research 
for australia (era) 2012 journal list (era id 32865)

Web of science 
impact Factor = 2.168 (jcr 2010) 

sjr (2010) = 0.057
sjr (2011) = 0.045
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Ekonomika ir vadyba: aktualijos 
ir perspektyvos / Economics and 
Management: Current Issues and 
Perspectives

Vyr. redaktorius
doc. dr.  gintaras Šaparnis

print issn 1648-9098

online issn –

numeris 1(25)

periodiškumas 3  numeriai per metus

straipsnių kalba lt / ru / en

http://su.lt/ml/evap

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
„ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ – Šiaulių 
universiteto socialinių mokslų fakulteto periodinis recenzuojamas 
mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 2002 m. Žurnalo tikslas – 
skatinti mokslinius tyrimus, užtikrinant mokslo žinių sklaidą ir 
populiarinimą. leidinyje publikuojami moksliniai straipsniai, 
kuriuose nagrinėjami įvairūs ekonomikos, vadybos ir 
administravimo klausimai bei kiti darbai, pvz., daktaro disertacijų, 
vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijos bei 
apžvalgos. leidinio visateksčiai straipsniai lietuvių, anglų ir rusų 
kalbomis publikuojami internete.

Duomenų bazės
indexcopernicus; ulrich’s

Journal of Business Economics and 
Management

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  romualdas ginevičius

print issn 1611-1699

online issn 2029-4433

tomas 13

periodiškumas 5 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tbem

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneriai
the Baltic sea academy, north-german academy of informalogy 
(stralsund) e.V., karol adamiecki unibversity of economics in 
katowice, VŠB – technical university of ostrava; university of 
economics, Varna 

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinyje spausdinami straipsniai šiomis pagrindinėmis 
temomis: tarptautinis verslas, globalizacijos tendencijos bei 
pasekmės, pereinamai ekonomikai būdingos teorinės ir praktinės 
problemos, ekonomikos augimo ir vystymosi, organizacijų ir ūkio 
šakų ekonomika, finansai ir investicijos, strateginis valdymas, 
marketingas, inovacijų plėtra, viešo sektoriaus administravimas, 
verslo situacijų bei atskirų šalių vystymosi ypatumų analizė. 
Žurnale spausdinami nauji, niekur neskelbti mokslo darbai, 
akcentuojami ekonominio transformavimosi procesai centrinėje ir 
rytų europoje.

Duomenų bazės
thomson reuters: social sciences citation index, Web of science; 
scopus; iconda (the international construction database); gale®: 
academic oneFile, Business & company proFile asap, Business & 
company resource center, Business asap, Business asap international, 
general Business File asap, infotrac custom; csa (cambridge scientific 
abstracts): advanced polymers abstracts, aerospace & High technol-
ogy database, aluminum industry abstracts, csa civil engineering 
abstracts, csa engineering research database, csa High technology 
research database with aerospace, csa materials research database 
with metadeX, csa mechanical & transportation engineering abstracts, 
csa technology research database, ceramic abstracts/World ceramic 
abstracts, composites industry abstracts, computer and information 
systems abstracts journal, corrosion abstractsearthquake engineering 
abstracts, electronics and communications abstracts journal, engineered 
materials abstracts, international aerospace abstracts, materials Business 
File, metadeX, solid state and superconductivity abstracts; econlit; pro-
Quest: ulrich’s, summon™; eBscohost: Business source complete, Busi-
ness source corporate, current abstracts, toc premier; c.e.e.o.l (central 
and eastern european online library); indexcopernicus; exellence in 
research for australia (era) 2012 journal list (era id 18567)

Web of science
impact Factor = 3.866 (jcr 2010) 

sjr (2010) = 0.062
sjr (2011) = 0.043
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sjr (2010) = 0.072
sjr (2011) = 0.073

Web of science
impact Factor = 5.605 (jcr 2010)

Technological and  
Economic Development of Economy

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  edmundas kazimieras 
 zavadskas

print issn 2029-4913

online issn 2029-4921

tomas 18

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tted

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneriai
lietuvos mokslų akademija, talino technikos universitetas, rygos 
technikos universitetas, lietuvos operacijų tyrimo draugija (litors)

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale skelbiami nauji moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, 
knygų recenzijos. Žurnale straipsniai publikuojami šia tematika: 
darnaus vystymosi modeliai, strategijos ir metodai; instituciniai 
pokyčiai ir darnus vystymasis; sveikatos apsauga ir darnus 
vystymasis; alternatyvios darnaus vystymosi ekonominės 
ideologijos; bendradarbiavimas darnaus vystymosi srityje; 
pramonė ir darnus vystymasis, darnaus vystymosi iššūkiai verslui 
ir vadybai; technologiniai pokyčiai ir darnus vystymasis; socialiniai, 
ekonominiai ir politiniai darnos aspektai; inovacijos; gyvavimo 
ciklo projektavimas ir įvertinimas; etika, ekologija ir darna; darna 
projektavime ir medžiagų parinkime; poveikio aplinkai vertinimas; 
darnaus vystymosi pritaikymo atvejai; sprendimų priėmimo 
teorija; operacijų tyrimo teorija ir praktika; optimizavimas, 
modeliavimas.

Duomenų bazės
thomson reuters: social sciences citation index, Web of science; 
scopus; iconda (the international construction database); csa 
(cambridge scientific abstracts): advanced polymers abstracts, aero-
space & High technology database, aluminum industry abstracts, csa 
civil engineering abstracts, csa engineering research database, csa 
High technology research database with aerospace, csa materials 
research database with metadeX, csa mechanical & transportation 
engineering abstracts, csa technology research database, ceramic 
abstracts/World ceramic abstracts, composites industry abstracts, 
computer and information systems abstracts journal, corrosion ab-
stracts, earthquake engineering abstracts, electronics and communi-
cations abstracts journal, engineered materials abstracts, international 
aerospace abstracts, materials Business File, metadeX, solid state 
and superconductivity abstracts; gale®: academic oneFile, infotrac 
custom; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: Business source 
complete, Business source corporate, Business source premier, cur-
rent abstracts, toc premier; c.e.e.o.l (central and eastern european 
online library); indexcopernicus; exellence in research for australia 
(era) 2012 journal list (era id 124997)

Taikomoji ekonomika: sisteminiai 
tyrimai / Applied Economics: 
Systematic Research

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  pranas Žukauskas

print issn 1822-7996

online issn –

tomas 5

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://library.vdu.lt/ml-test.htm

Leidėjas 
Vytauto didžiojo universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
skatinti ekonomikos mokslinius tyrimus, ieškant naujų teorinių 
ir prak-tinių sprendimų; analizuoti šiuolaikines ekonomikos 
tendencijas; naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie 
ekonomikos tyrimų metodologijos tobulinimo; užtikrinti 
ekonomikos mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą. Žurnale 
straipsniai publikuojami šia tematika: 

 – Valstybės ekonominė politika ir makroekonominės prognozės
 – ekonomikos plėtra ir augimas
 – industrinė ir gamybinė ekonomika
 – tarptautinė ekonomika ir prekyba, pereinamosios ekonomikos
 – darbo ir demografijos ekonomika
 – Finansai ir Finansų ekonomika
 – monetarinė ekonomika ir Bankininkystė
 – aplinkos ir išteklių ekonomika
 – Viešoji ir socialinė ekonomika
 – matematiniai ir kiekybiniai metodai ekonomikoje

Duomenų bazės
eBscohost, proQuest; ulrich’s; indexcopernicus
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sjr (2010) = 0.044
sjr (2011) = 0.059

Web of science
impact Factor = 2.615 (jcr 2010)

Socialinių mokslų studijos /  
Social Sciences Studies 

Vyr. redaktorius
prof. dr.  Vytis Valatka

print issn 2029-2236

online issn 2029-2244

tomas 4(1)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt / de / Fr

http://sss.mruni.eu

Leidėjas
mykolo romerio universitetas

Partneriai
Vroclavo universitetas (lenkijos respublika), masaryko universiteto 
teisės fakultetas (Čekijos respublika), latvijos universitetas 
(latvijos respublika)

Tikslai ir mokslo sritys 
pagrindiniai mykolo romerio universiteto leidžiamo mokslo darbų 
leidinio „socialinių mokslų studijos“ tikslai:

 – skatinti mokslinį dialogą tarp rytų ir Vidurio europos regiono 
šalių mokslininkų; 

 – analizuoti rytų ir Vidurio europos regionui būdingas teisės 
bei kitų socialinių mokslų problemas; 

 – plėtoti tarpdisciplininius teisės ir kitų socialinių mokslų 
krypčių tyrimus.

Duomenų bazės
index copernicus, ulrich’s, c.e.e.o.l (central and eastern european 
online library); eBscohost

International Journal of  
Strategic Property Management 

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  edmundas kazimieras 
 zavadskas

print issn 1648-715X

online issn 1648-9179

tomas 16

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tspm

Publishers 
Vilnius gediminas technical university 
taylor & Francis group 

Partners
lithuanian academy of sciences, edinburgh napier university 

Journal Scope
the ijspm is a peer-reviewed, interdisciplinary journal which 
publishes original research papers. the journal provides a forum 
for discussion and debate relating to all areas of strategic property 
management. topics include, but are not limited to, the following: 
asset management, facilities management, property policy, 
budgeting and financial controls, enhancing residential property 
value, marketing and leasing, risk management, real estate 
valuation and investment, innovations in residential management, 
housing finance, sustainability and housing development, 
applications of information technologies in property 
management, mathematical methods in property management, 
international comparisons and developments, theoretical and 
conceptual frameworks for strategic property management, etc.

Abstracts & Indexing
thomson reuters: current contents/social & Behavioral sciences, 
social sciences citation index (Web of science); scopus; iconda 
(the international construction database); csa (cambridge 
scientific abstracts); inspec; cabell’s directory of publishing 
opportunities in economics & Finance; international abstracts 
in operations research; journal of real estate literature; gale®: 
academic oneFile, infotrac custom; Viniti ran; proQuest: aBi/
inForm complete, aBi/inForm global, Business module, 
proQuest central, proQuest research library, proQuest social 
science journals, ulrich’s, summon™; eBscohost: Business source 
complete, Business source corporate, central & eastern european 
academic source, current abstracts, toc premier; c.e.e.o.l 
(central and eastern european online library); indexcopernicus; 
exellence in research for australia (era) 2012 journal list  
(era id 35986) 
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Socialiniai tyrimai / 
Social Research 

Vyr. redaktorius
prof. dr.  teodoras tamošiūnas 

print issn 1392-3110

online issn –

numeris 1(25)

periodiškumas 3 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://su.lt/ml/st

Leidėjas
Šiaulių universitetas 

Tikslai ir mokslo sritys 
„socialiniai tyrimai“ – Šiaulių universiteto socialinių mokslų 
fakulteto periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas, leidžiamas 
nuo 1997 m. mokslo leidinyje publikuojami aukštos mokslinės 
vertės įvairių socialinių mokslų krypčių tyrimų pagrindu parengti 
straipsniai, kuriuose ieškoma naujų teorinių ir praktinių sprendimų. 
gerinant leidinio publikacijų kokybę orientuojamasi į aukštą 
tarptautinį mokslinį lygį, skatinamas tarpdiscipliniškumas. Žurnalas 
sulaukia daugiausia vadybos ir administravimo, ekonomikos, 
sociologijos ir edukologijos tyrėjų dėmesio. Visateksčiai straipsniai 
publikuojami internete.

Duomenų bazės
eBscohost: current abstracts, socindeX, socindeX with Full text, 
toc premier; ulrich‘s; c.e.e.o.l (central and eastern european 
online library), indexcopernicus

Socialinis darbas / 
Social Work 

Vyr. redaktorė
prof. dr. leta dromantienė

print issn 1648-4789

online issn 2029-2775

tomas 11(1)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://social-work.mruni.eu

Leidėjas
mykolo romerio universitetas

Partneris
Vroclavo universitetas (lenkija)

Tikslai ir mokslo sritys 
periodinio recenzuojamo mokslo darbų leidinio „socialinis darbas” 
tikslas skatinti dialogą tarp įvairių socialinių mokslų krypčių 
mokslininkų (socialinės politikos, socialinio darbo, sociologijos, 
edukologijos, psichologijos, ir kt.) bei plėtoti lietuvos, rytų ir 
Vidurio europos regiono šalių, europos sąjungos ir kitų pasaulio 
valstybių socialinės raidos ir jų gyventojų socialinių problemų 
tarpdisciplininius tyrimus.

Duomenų bazės
current abstracts, socindeX, socindeX with Full text, toc 
premier, ulrich’s, c.e.e.o.l (central and eastern european online 
library); eBscohost
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Mokslas ir edukaciniai procesai / 
Science and Processes of Education

Vyr. redaktorės
doc. dr.  inga iždonaitė-medžiūnienė 
doc. dr.  daiva labanauskaitė 

print issn 1822-4644

online issn –

tomas 17

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru

http://www.mep.kvam.lt

Leidėjas
klaipėdos verslo aukštoji mokykla

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinys skirtas socialiniams ir humanitariniams mokslams. 
galimos tokios mokslinių straipsnių temų kryptys:

 – organizacijų valdymas ir vystymas;
 – rinkodaros teorija ir praktika, vartotojų elgsena;
 – ekonominiai procesai;
 – informacinė visuomenė;
 – edukaciniai procesai;
 – socialinių / humanitarinių mokslų teorija ir praktika;
 – socialinių / humanitarinių mokslų metodologija;
 – socialinių / humanitarinių mokslų vystymo tendencijos;
 – socialinės problemos ir jų sprendimas;
 – specialistų rengimas, kvalifikacijos kėlimas ir profesinių 

kompetencijų ugdymas;
 – besimokanti organizacija;
 – globalizacijos procesai.

Duomenų bazės
indexcopernicus; ulrich‘s; doaj (directory of open access 
journals)

Pedagogika / Research Papers of  
Pedagogy Studies

Vyr. redaktorė
prof. habil. dr.  marijona Barkauskaitė 

print issn 1392-0340

online issn –

tomas 105

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru / de

http://www.vpu.lt/pedagogika

Leidėjas
lietuvos edukologijos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio reikšmingumą lemia pamatinių ugdymo mokslo ir 
praktikos idėjų tęstinumas, įgalinantis puoselėti jų įvairiapusišką 
integraciją, grindžiamą mokslininkų ir praktikų naujais tyrimais, 
magistrantų ir doktorantų moksliniais ieškojimais. reikšmingumą 
didina leidinio tematikos įvairovė, apimanti visas pedagogikos 
sritis, andragogiką, švietimo vadybą. pažymėtina, kad spausdinami 
ir užsienio šalių autorių straipsniai, naujomis patirtimis plečiantys 
pedagoginės minties erdvę. Šio leidinio išskirtinumas glūdi 
operatyvioje atliepoje į edukacinei praktikai svarbiausius dalykus, 
apimančius visas ugdymo sritis, ypač plėtojant didaktinius 
aspektus, natūraliai įkūnijančius tarpdisciplininį potencialą, be to 
sujungiant pedagogų rengimą ir mokyklinę praktiką.

Duomenų bazės
scopus; mla international Bibliography; eBscohost: current 
abstracts, education research complete, toc premier; ulrich’s; 
c.e.e.o.l (central and eastern european online library); 
indexcopernicus; doaj (directory of open access journals)

sjr (2010) = 0.024
sjr (2011) = 0.025



24

socialiniai  Mokslai

Mokytojų ugdymas / 
Teacher Education 

Vyr. redaktorė
prof. habil. dr.  audronė juodaitytė

print issn 1822-119X

online issn 1822-119X

numeris 16 (1)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / ru / en

http://su.lt/ml/mu

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalas „mokytojų ugdymas“ priklauso socialiniams mokslams ir 
atstovauja edukologijos kryptį. jis yra orientuotas į pedeutologijos 
teorinių ir empirinių tyrimų tradiciją, kuri yra tarpkryptinė 
socialinių-humanitarinių mokslų sritis, tirianti mokytojų, kaip 
švietimo ir ugdymo (plačiąja prasme) tarpininkų visuomenės 
kultūros, žmogaus ir jų grupių patirties, tapsmo procesus. 
Žurnalas siekia pajungti pedeutologijos srities tyrėjus, ugdyti jų 
metodologines kompetencijas ir kompetetingumą, būtiną šios 
naujos srities tyrėjams.

publikacijų tematika apima mokytojams reikšmingas švietimo ir 
ugdymo problemų sferas:

 – politinių struktūrinių švietimo sistemos pokyčių problematiką;
 – socialinių-kultūrinių reiškinių teorinių ir empirinių tyrimų 

metodologiją;
 – tyrimų instrumentikos problematiką;
 – edukologijos mokslui ir ugdymo praktikai reikšmingų įvykių 

analizę ir sklaidą.

Duomenų bazės
indexcopernicus; eBscohost; ulrich’s; doaj (directory of open 
access journals)

Social Welfare Interdisciplinary 
Approach

Vyr. redaktorės
prof. ingrida Baranauskienė; 
doc. katerina kolchenko

print issn 2029-7424

online issn –

numeris 2

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en 

http://su.lt/sgnsf/mokslas/social-welfare

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Partneriai
Šiaulių universitetas; ukrainos atviras tarptautinis žmogiškosios 
plėtros universitetas „ukraina“

Tikslai ir mokslo sritys 
jau ne vienerius metus Šiaulių universitetas iš lietuvos ir atviras 
tarptautinis žmogiškosios plėtros universitetas ,,ukraina” iš 
ukrainos bendradarbiauja skatindami asmenų, turinčių negalę 
socialinį dalyvavimą. abu universitetai realiu instituciniu pavyzdžiu 
siekia, kad asmenims su negalia, būtų sudarytos visos sąlygos 
studijuoti jų universitetuose, taip sudarant realias prielaidas 
tolesnei visuomeninei integracijai. Šis bendras tikslas ir yra 
esminė abu universitetus vienijanti vertybė. kitą bendrą vertybę 
nusakydami elster teiginiu, kad ,,istorija yra žmonių veiklos, 
o ne sumanymų padarinys“ norime paaiškinti ne tik žurnalo 
atsiradimo aplinkybes, bet ir užtikrinti, kad sieksime mokslo 
ir praktikos vienovės, kad žurnale pristatomi tyrimai išsiskirtų 
aiškia metodologine kryptimi – orientacija į socialinės gerovės 
visuomenėje kūrimą. Būdami už mokslo ir praktikos vienovę, 
pirmiausia mes pasisakome už investavimą į žmones ir į žinias 
(sąvoka - schultz). tai trečioji mus vienijanti vertybė. Šis vertybinis 
pagrindas: socialinio teisingumo siekis- aktyvi veikla- investicijos 
į žmones ir žinias – ne tik nusako žurnalo misiją ir tikslus, bet ir 
garantuoja mokslinių darbų tarptautiškumą, tarpdiscipliniškumą ir 
originalumą. tik veikdami išvien mes galime tikėtis  visuomeninių 
pokyčių. 

Duomenų bazės
eBsco: socindeX with Full text; ulrich’s; indexcopernicus
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Ugdymo psichologija / 
Educational psychology

Vyr. redaktorė
doc. dr.  Violeta rimkevičienė

print issn 1392–639X

online issn –

tomas 23

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru

http://www.vpu.lt/ugdymopsichologija

Leidėjas
lietuvos edukologijos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo darbų leidinio „ugdymo psichologija“ tikslai:

 – sudaryti sąlygas naujausių edukacinės ir raidos psichologijos 
bei tarpdisciplininių mokslo idėjų ir tyrimų rezultatų sklaidai 
ir populiarinimui.

 – analizuoti šiuolaikines edukacinės ir raidos psichologijos 
tendencijas.

 – tobulinti edukacinės ir raidos psichologijos tyrimų 
metodologiją.

Duomenų bazės
mla international Bibliography; eBscohost: current abstracts, 
education research complete, toc premier; ulrich’s; 
indexcopernicus

Socialinis ugdymas / 
Social Education

Vyr. redaktorė
prof. dr. giedrė kvieskienė

print issn 1392-9569

online issn –

tomas 30

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://www.ski.vpu.lt 

Leidėjas
lietuvos edukologijos universitetas

Partneriai 
Bylefeldo universitetas (Vokietija); indianos universitetas (jaV)

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo žurnalo “socialinis ugdymas” tikslai yra:

 – skleisti socialinės gerovės idėjas ugdymo kontekste;
 – efektyvinti socialinės pedagoginės bei socialinės 

psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;
 – skatinti tyrimus lietuvos socialinio darbo edukologijos ir 

socialinio ugdymo srityse;
 – pateikti užsienio šalių gerosios patirties modelius, plėtojant 

aktyvaus piliečio savimonę ir saviraišką.

Duomenų bazės
eBscohost: socindeX with Full text; ulrich’s; indexcopernicus
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Lyčių studijos ir tyrimai /  
Gender Studies and Research

Vyr. redaktorė
doc. dr.  Virginija Šidlauskienė

print issn 1822-6310

online issn –

numeris 10

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba lt / en

http://su.lt/ml/lst

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Partneriai
Vytauto didžiojo universiteto socialinių tyrimų centras, Vilniaus 
universiteto lyčių studijų centras 

Tikslai ir mokslo sritys 
„lyčių studijos ir tyrimai“ – tarpdisciplininis mokslinis žurnalas, 
kritiškai analizuojantis šių dienų lyties problematiką, lyčių sistemos 
tyrimų perspektyvas, apimančias humanitarinius ir socialinius 
mokslus, menus ir populiariąją kultūrą. siekiant akademinio 
dialogo ir tarpdalykinių ryšių užtikrinimo, žurnale publikuojami 
straipsniai, analizuojantis visuomenės, kultūros ir švietimo, istorijos 
ir socialinių problemas iš lyčių perspektyvos.

dominuojanti žurnalo tema atskleidžiama tokių klausimų, kaip 
socialinių santykių konstravimo tarp vyrų ir moterų, (ne) lygybės, 
(ne) diskriminavimo, skiriant ypatingą dėmesį lyties ir rasės / 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų 
ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 
priklausomybės ir religijos santykio daugialypiškumo nagrinėjime.

Duomenų bazės
eBscohost; indexcopernicus; ulrich‘s

Specialusis ugdymas / 
Special Education 

Vyr. redaktorė
prof. dr.  stefanija ališauskienė

print issn 1392-5369

online issn –

numeris 1(26)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://su.lt/ml/su

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio tikslai:

 – papildyti mokslinius bei praktinius neįgaliųjų ugdymo bei 
socialinio dalyvavimo resursus; 

 – kurti mokslininkų ir praktikų, dirbančių su negalę turinčiais 
žmonėmis įvairiausiose srityse ir aplinkose, forumą;

 – vykdyti mokslinės komunikacijos misiją,  jungiant šalies ir 
tarptautinio lygio neįgaliųjų ugdymo ir socialinio dalyvavimo 
sričių tyrėjus;

 – publikuoti teorinės minties, empirinių tyrimų, ugdomosios ir 
socialinės intervencijos patirties analizės rezultatus;

 – būti multidisciplininiu, atviru edukacinėms, psichologinėms, 
sociologinėms, medicininėms, vadybinėms, politinėms ir kt. 
negalės analizės tradicijoms; 

 – būti novatorišku, publikuoti tik naujausius mokslinės minties 
ir empirinius pasiekimus bei originalius straipsnius.

Duomenų bazės
mla international Bibliography; eBscohost: current abstracts, 
education research complete, education research index, toc 
premier; gesis: knowledge Base social sciences eastern european 
journal list; indexcopernicus; ulrich‘s
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Journal of Security and  
Sustainability Issues

Vyr. redaktoriai
dr. Valdas rakutis, prof. jay mitra,  
prof. manuela tvaronavičienė

print issn 2029-7017 

online issn 2029-7025 

numeris 2011 01(1)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.lka.lt

Leidėjas 
the general jonas Žemaitis military academy of lithuania

Partneriai
ministry of national defence republic of lithuania; the university 
of salford; university of essex, essex Business school, centre of 
entrepreneurship research; World institute for engineering and 
technology education; riceBa; estonian Business school; energy 
security center; entrepreneurship and sustainability center; 
aVada

Tikslai ir mokslo sritys
the journal‘s areas of research include, but are not limited to, the 
following: 

 – conceptual approaches towards security and sustainability 
 – globalization processes and social security 
 – defence and security technologies 
 – innovations and technological development for security and 

sustainability 
 – energy security 
 – regulation of the security industry 
 – transition issues and secure development 
 – computer and information security 
 – Human and environmental security 
 – Biodiversity and ecological sustainability 
 – economic growth and sustainable development 
 – economics of sustainable organizations and industries 
 – sustainable entrepreneurship 
 – intercultural communication for security and sustainability 
 – secure development of sector economics 
 – sustainable Finance and investment 
 – strategic management for sustainability 
 – case studies on security and sustainability issues 
 – evaluations of security measures

Duomenų bazės
eBscohost

Sporto mokslas/ 
Sport Science

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr. p. karoblis

print issn 1392-1401

online issn –

numeris 67

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt/en

www.sportinfo.lt

Leidėjas 
lietuvos sporto mokslo taryba, lietuvos olimpinė akademija, 
lietuvos kūno kultūros akademija, lietuvos edukologijos 
universitetas.

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale skelbiami naujausi ir originalūs lietuvos ir užsienio šalių 
įvairių mokslo krypčių – socialinių, biomedicinos, fizinių, humani-
tarinių  tyrimų rezultatai, straipsniai su naujausia medžiaga iš 
lietuvos ir užsienio šalių  vedančiųjų laboratorijų ir, supažindi-
nama su naujausia medžiaga iš sporto mokslo kongresų ir 
tarptautinių konferencijų, supažindinama su naujausiomis daktaro 
disertacijomis. Vedamojo straipsniai formuoja ir sprendžia įvairias 
sporto mokslo problemas lietuvoje, remiasi užsienio patirtimi. 
Šis žurnalas apima visas sporto mokslo sritis. Žurnalas padeda 
formuoti sporto mokslo strategiją lietuvoje

Duomenų bazės
indexcopernicus, spolit; ulrich‘s
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Socialinės technologijos / 
Social technologies

Vyr. redaktorius
doc. dr. saulius norvaišas

print issn –

online issn 2029-7564

numeris 1(2)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://st.mruni.eu

Leidėjas
mykolo romerio universitetas 

Partneriai
johannes kepler universitetas lince (austrija),  santaremos 
politechnikos instituto aukštoji vadybos ir technologijų mokykla 
(portugalija), zagrebo universiteto organizacijos ir informatikos 
fakultetas (kroatija).

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo darbų leidinio tikslai:

 – atskleisti socialinių technologijų taikymo socialinėse sferose 
plėtros galimybes, turinį, mastą, tendencijas;

 – siūlyti strategijas, formuluoti ir spręsti aktualius uždavinius, 
pateikti rekomendacijas, kaip socialinės technologijos įgalintų 
transformuoti įvairias visuomenės sritis keliant gyvenimo 
kokybę;

 – plėtoti tarpdisciplininius matematikos, informatikos, 
elektronikos, naujų technologijų, vadybos, psichologijos, 
viešojo administravimo, ekonomikos ir kitų mokslų krypčių 
tyrimus;

 – skatinti mokslinius tyrimus ieškant naujų teorinių ir praktinių 
sprendimų formuojant socialinių technologijų kūrimą ir 
taikymą darniam visuomenės vystimuisi;

 – užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą. 
 – pagrindinės mokslo žurnalo temos: 
 – socialinės technologijos verslo sistemose ir procesuose, 
 – socialinės technologijos viešajame sektoriuje, 
 – socialinių technologijų teisinė aplinka, 
 – socialinių procesų modeliavimas ir visuomenės vystimosi 

scenarijų analizė,
 – socialinės technologijos mokymo ir mokymosi procese.  

Duomenų bazės
eBscohost; indexcopernicus; ulrich‘s

Development of Public Law /  
Viešosios teisės raida 

Vyr. redaktorius
prof. dr.  egidijus Šileikis 

print issn 2029-6134

online issn –

tomas 1

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba lt / en / de

http://www.devpublaw.eu

Leidėjas
lietuvos mokslo periodikos asociacija

Tikslai ir mokslo sritys 
analizuoti viešosios (konstitucinės ir administracinės) teisės raidą 
lietuvoje, atsižvelgiant į kitų europos sąjungos valstybių narių 
patyrimą, skatinti tyrinėjimus šioje srityje, ypač europeizacijos 
kontekste. atskleisti įstatymų leidybos ir teisminės jurisprudencijos 
modelius bei konceptualiai diskutuotinus aspektus. mokslinėmis 
idėjomis prisidėti prie lietuvos respublikos įstatymų tobulinimo 
ir su jų interpretavimu (vertinimu) susijusios konstitucinio teismo 
bei administracinių teismų doktrinos plėtojimo. publikuoti 
mokslinių konferencijų (konstitucinės ir administracinės teisės 
tematika) medžiagą bei ją iliustruojančią (mokslinius tyrimus 
skatinančią) įstatymų leidėjo teisėkūrą bei teismų praktiką.

Duomenų bazės
indexcopernicus; ulrich’s; doaj (directory of open access 
journals)
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Fiziniai  
mokslai

mathematical modelling and analysis  30

Šiauliai mathematical seminar  30

olympiads in informatics  31

informatics in education   31

nonlinear analysis:  
modelling and control   32

informatica   32

lietuvos statistikos darbai /  
lithuanian journal of statistics  33

Baltica  33

Žemdirbystė / agriculture   34

Baltic Forestry  34

Botanica lithuanica   35

sodininkystė ir daržininkystė  35

miškininkystė /  
Forestry   36
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Šiauliai Mathematical Seminar

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  antanas laurinčikas 

print issn 1822-511X

online issn 1822-511X

tomas 7(15)

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba en

http://siauliaims.su.lt/

Leidėjas
Šiaulių universitetas 

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale spausdinami originalūs bei apžvalginiai straipsniai iš 
visų matematikos šakų: algebros, kombinatorikos, diferencialinių 
lygčių, funkcinės analizės, geometrijos, skaičių teorijos, tikimybių, 
matematinės statistikos. taip pat publikuojami kiti matematiniai 
bei įvairių jos taikymų darbai.

Žurnalas yra „Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro 
darbų“ tęsinys.

Duomenų bazės
mathscinet: mathematical reviews, current mathematical 
publications; zentralblatt matH; eBscohost; ulrich’s; doaj 
(directory of open access journals); socolar (open access 
platform of china educational publications import & export 
corporation)

sjr (2010) = 0.036
sjr (2011) = 0.039

Web of science
impact Factor = 0.685 (jcr 2010)

Mathematical Modelling and Analysis

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  raimondas Čiegis

print issn 1392-6292

online issn 1648-3510

tomas 17 (2012)

periodiškumas 5 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tmma

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneriai
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas; 
matematikos institutas, latvijos mokslų akademija-latvijos 
universitetas; tartu universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
„matematinis modeliavimas ir analizė“ publikuoja rūpestingai 
atrinktus aukštos kokybės straipsnius, pristatančius naujus ir 
svarbius įvykius visose matematinio modeliavimo ir analizės 
srityse. 
Žurnalo tematika: 

 – skaitiniai metodai 
 – matematiniai informatikos aspektai 
 – lygiagretieji algoritmai
 – matematinis modeliavimas 
 – paprastųjų diferencialinių lygčių ir lygčių dalinėmis 

išvestinėmis analizė 
 – aproksimavimo teorija 
 – optimizacija

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of science; 
scopus; iconda (the international construction database); csa 
(cambridge scientific abstracts): advanced polymers abstracts, 
aerospace & High technology database, aluminum industry abstracts, 
csa civil engineering abstracts, csa engineering research database, 
csa High technology research database with aerospace, csa materials 
research database with metadeX, csa mechanical & transportation 
engineering abstracts, csa technology research database, ceramic 
abstracts/World ceramic abstracts, composites industry abstracts, 
computer and information systems abstracts journal, corrosion 
abstracts, earthquake engineering abstracts, electronics and 
communications abstracts journal, engineered materials abstracts, 
international aerospace abstracts, materials Business File, metadeX, 
solid state and superconductivity abstracts; inspec; mathscinet®: 
mathematical reviews, current mathematical publications; zentralblatt 
matH; gale®: academic oneFile, infotrac custom; Viniti ran; proQuest: 
ulrich’s, summon™; eBscohost: academic search complete, current 
abstracts, toc premier; indexcopernicus; exellence in research for 
australia (era) 2012 journal list (era id 32399)
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Informatics in Education 

Vyr. redaktorė
prof.  Valentina dagienė

print issn 1648-5831

online issn –

tomas

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.mii.lt/informatics_in_education

Leidėjas
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas

Partneris
lietuvos mokslų akademija

Tikslai ir mokslo sritys 
„informatics in education“ yra recenzuojamas žurnalas, suteikiantis 
galimybę įvairių šalių mokslininkams pristatyti naujausių 
originalių tyrimų rezultatus ir pokyčius informatikos ir švietimo 
srityse. Žurnalas skatina užmegzti kontaktus tarp informatikos 
mokslininkų ir pedagogų tiek Baltijos šalyse, tiek rytų ir Vidurio 
europoje, kur sukurtos skirtingos informatikos mokymo ir 
mokymosi metodikos, su kuriomis susipažinti gali būti labai 
naudinga. „informatics in education“ išeina du kartus per metus 
(balandžio ir spalio mėn.)

Duomenų bazės
scopus; matheduc (mathematics education database); ccsB 
(collection of computer science Bibliographies); inist-cnrs 
(institute for scientific and technical information of French 
national center for scientific research): pascal; proQuest: 
proQuest central, ulrich’s; inspec; Viniti ran; eBscohost: toc 
premier; c.e.e.o.l (central and eastern european online library); 
doaj (directory of open access journals); exellence in research 
for australia (era) 2012 journal list (era id 36604)

Olympiads in Informatics

Vyr. redaktorė
prof.  Valentina dagienė

print issn 1822-7732

online issn –

tomas 6

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba en

http://www.mii.lt/olympiads_in_informatics

Leidėjas
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas 

Partneriai
tarptautinės informatikos olimpiados Vykdomasis komitetas; 
tarptautinė informacijos apdorojimo federacija (iFip) 

Tikslai ir mokslo sritys 
„olympiads in informatics“ yra recenzuojamuose mokslo žurnalas, 
leidžiamas kartą per metus. jis skiriamas tarptautinei mokslo 
visuomenei, kad pateiktų mokslinių tyrimų rezultatus, nagrinėtų 
informatikos mokymo ir mokymosi taikant mokslo olimpiadas ir 
varžybas tendencijas. Žurnalas skirtas mokslininkams ir švietimo 
specialistams, dirbantiems su gabiais informatikai mokiniais ir 
studentais. Žurnalas yra glaudžiai susijęs su moksline konferencija, 
kasmet rengiama tarptautinės informatikos olimpiados metu. 

Duomenų bazės
thomson reuters: conference proceedings citation index (2007 
Vol. 1); ulrich’s; indexcopernicus; exellence in research for 
australia (era) 2012 journal list (era id 42051)

sjr (2010) = 0.025
sjr (2011) = 0.029
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Nonlinear Analysis:  
Modelling and Control 

Vyr. redaktorius
prof.  mifodijus sapagovas

print issn 1392-5113

online issn –

tomas 16

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.lana.lt/journal

Leidėjas
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas 

Partneriai
lietuvos netiesinių analitikų asociacija (lana);  
lietuvos mokslų akademija

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalo tikslas – skatinti mokslininkų ir inžinierių tarpdiscilplininius 
mokslinius tyrimus, bei eksperimentinės plėtros darbus, 
nagrinėjant netiesinius procesus ir reiškinius, tame tarpe, gamtos 
reiškinių netiesinius matematinius modelius. Žurnale spausdinami 
straipsniai iš visų mokslo, gamtos bei technikos netiesinių reiškinių 
bei procesų sričių.

Žurnale spausdinami:
 – originalūs mokslinių tyrimų teoriniai rezultatai bei jų taikymas 
 – tarpdisciplininio pobūdžio apžvalginiai straipsniai
 – trumpi pranešimai apie naujausius mokslinių tyrimų 

rezultatus.

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web 
of science, current contents/physical, chemical & earth 
sciences; scopus; mathscinet: mathematical reviews, current 
mathematical publications; zentralblatt matH; inspec; cas 
(chemical abstracts service); Viniti ran; ulrich’s; indexcopernicus; 
doaj (directory of open access journals); exellence in research 
for australia (era) 2012 journal list (era id 32524)

Informatica 

Vyr. redaktorius
prof.  jonas mockus

print issn 0868-4952

online issn –

tomas 22

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.mii.lt/Informatica 

Leidėjas
Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas

Partneris
lietuvos mokslų akademija

Tikslai ir mokslo sritys 
„informatica“ spausdinamų mokslinių straipsnių problematika 
apima matematinį modeliavimą ir optimizavimą, atpažinimą ir 
valdymą, automatines sistemas ir elementus, programų sistemų 
inžineriją, multimedijos technologijas, duomenų tarybą. Žurnalas 
užtikrina tarpdisciplininį forumą mokslininkams ir inžinieriams 
dalyvaujantiems tyrimuose ir projektavime, tame tarpe ir 
ekspertams, kurie užsiima taikymais.

tikslai yra šie: užtikrinti balansą tarp teorijos ir taikymų, pristatyti 
tyrimų rezultatus vienodai iš rytų ir Vakarų, užtikrinti kokybiškų 
straipsnių greitą publikavimą remiantis efektyviu recenzentų 
darbu, užtikrinti greitą priėjimą prie informacijos pateikiant 
parengtų straipsnių pdF failus internete.

Visi šie tikslai kartu paėmus paaiškina unikalią žurnalo kokybę ir 
tai, kuo jis skiriasi nuo kitų žurnalų šioje greitai besikeičiančioje 
srityje. 

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web 
of science, compumath citation index, current contents/
engineering, computing & technology; scopus; mathscinet: 
mathematical reviews, current mathematical publications; 
zentralblatt matH; csa (cambridge scientific abstracts); acm 
(association for computing machinery): acm computing reviews, 
acm guide to computing literature; computer literature index; 
cpX interactive; current mathematical publications; the dBlp 
computer science Bibliography; iaor (international abstracts in 
operations research); american statistical association: current 
index to statistics; oclc: articleFirst, electronic collections online; 
masterFile; inspec; Viniti ran; ulrich’s; eBscohost: academic 
search complete, Business source complete, current abstracts, 
toc premier; ulrich’s

Web of science impact  
impact Factor = 1.786 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.039
sjr (2011) = 0.048

Web of science
impact Factor = 0.40 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.030
sjr (2011) = 0.044
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fiziniai  Mokslai

Lietuvos statistikos darbai /  
Lithuanian Journal of Statistics

Vyr. redaktoriai
doc. dr.  danutė krapavickaitė  
prof. habil. dr.  alfredas račkauskas

print issn 1392-642X

online issn 2029-7262

tomas 2011(50)

periodiškumas 1 numeris per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.statisticsjournal.lt

Leidėjas
lietuvos statistikų sąjunga

Partneris
statistikos departamentas

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo darbų leidinio „lietuvos statistikos darbai“ tikslai:

 – skatinti ir plėsti statistinį švietimą, statistinių metodų taikymą 
visų rūšių teoriniuose ir taikomuosiuose moksluose,

 – suteikti galimybę įvairiose srityse dirbančių lietuvos ir 
kitų šalių statistikams keistis patirtimi, idėjomis bei naujais 
pasiekimais, tuo praturtinant statistikos taikymo galimybes.

Žurnale spausdinami straipsniai apie
 – originalius fundamentinius statistikos darbus, statistikų įnašus 

į statistikos teoriją ir jos taikymų metodologiją,
 – statistikos taikymus ekonomikoje, fiziniuose, 

technologiniuose, biomedicinos bei socialiniuose moksluose 
per atskirų  atvejų analizę,

 – statistinių metodų diegimą oficialiojoje statistikoje, 
praturtinant juos kitų šalių patirtimi,

 – statistikos istorijos tyrimus, svarbius statistikai skirtus 
renginius bei statistikos mokslui svarbioms progoms skirti 
straipsniai.

Visi žurnalo straipsnius recenzuoja anoniminiai recenzentai.

Duomenų bazės
eBscohost; indexcopernicus; ulrich’s; doaj (directory of open 
access journals)

Baltica

Vyr. redaktorius
prof. akad. algimantas grigelis

print issn 0067-3064

online issn 1648-858X

tomas 25

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.balticajournal.lt

Leidėjas
gamtos tyrimų centras, geologijos ir geografijso institutas

Tikslai ir mokslo sritys 
Baltica yra referuojamas tarptautinis geomokslų srities žurna-
las. leidžiamas kooperuojantis su Baltijos jūrą supančių šalių 
mokslininkais. Žurnale spausdinami originalūs moksliniai 
straipsniai Baltijos jūros geologijos, paleogeografijos, geologinės 
raidos klausimais, kvartero geologijos, geomorfologijos, 
sedimentologijos, aplinkos geologijos, klimato kaitos ir ekosistemų 
raidos, taip pat giluminės geologijos, stratigrafijos, tektonikos, 
geochemijos irkt. tyrimų temomis.

Duomenų bazės
thomson isi®: thomson Web of science, science citation index 
expanded (scisearch®), journal citation reports/science edition; 
elsevier Bibliographic databases: scopus, geoBase; the gale 
inc.: academic oneFile, infortrac and science resource center; 
eBscohost: current abstracts, toc premier (eBsco list); georef; 
speleological abstracts; Viniti ran; Bibliography and index 
of geology; current geographical publications; geoarchive; 
geosearch; petroleum abstracts; ulrich’s; doaj (directory of open 
access journals); exellence in research for australia (era) 2012 
journal list (era id 34580)

Web of science
impact Factor = 0.913 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.031
sjr (2011) = 0.032
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fiziniai  Mokslai

Žemdirbystė / Agriculture 

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr. zenonas dabkevičius

print issn 1392-3196

online issn –

tomas 99

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt

Leidėjas 
lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Partneris
aleksandro stulginskio universitetas 

Tikslai ir mokslo sritys
mokslo žurnale „Žemdirbystė=agriculture“ spausdinami 
agronomijos krypties (žemdirbystės, augalininkystės, augalų 
apsaugos, augalų selekcijos ir genetikos, biotechnologijos, augalų 
mitybos, agrochemijos, dirvotyros, mikrobiologijos ir kt.) ir su ja 
susiję kitų krypčių originalūs, parašyti mokslinių tyrimų pagrindu, 
taip pat ir apžvalginiai, diskusiniai bei metodologinio pobūdžio 
straipsniai

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of 
science; scopus; caBi: caB abstracts; irrigation and drainage 
abstracts, nematological abstracts, ornamental Horticulture, 
plant Breeding abstracts, potato abstracts, review of plant 
pathology, seed abstracts, soils and Fertilizers; Viniti ran; ulrich’s; 
indexcopernicus; doaj (directory of open access journals); 
exellence in research for australia (era) 2012 journal list  
(era id 124933)

Baltic Forestry

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr. remigijus ozolinčius

print issn 1392-1355

online issn –

tomas 19

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.balticforestry.mi.lt 

Leidėjas 
lammc miškų institutas

Partneriai
estijos gyvybės mokslų universiteto, miškų ūkio ir kaimo 
inžinerijos institutas, latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas 
„silava“, aleksandro stulginskio universitetas, latvijos žemės ūkio 
universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
Žurnale spausdinami straipsniai, susiję su miško ekosistema 
(14B) bei ekologija ir aplinkotyra (03B), miško morfogenezės, 
fiziologijos, genetikos, apsaugos, biologinės įvairovės ir tvarių 
miško ekosistemų, miškininkystės, medžioklėtyros ir miško 
gyvūnijos ekologijos, buveinių išsaugojimo, miško produkcijos, 
miškų ekonomikos, darbo organizavimo, ergonomikos miškų 
ūkyje klausimais. spausdinant straipsnius, atsižvelgiama į iuFro 
miškotyros šakų klasifikaciją: miškininkystė, fiziologija ir genetika, 
miško technologijos, miškotvarka, augimas, miško sveikatingumas 
(iš jų monitoringas), aplinka (iš jų miško ekosistemos, tipologija, 
hidrologija, medžioklės ūkis, laukinė gyvūnija ir jų buveinės, 
biologinė įvairovė) bei kt.  

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of science, 
zoological record; scopus; caBi: agBiotechnet, agricultural engineering 
abstracts, agroforestry abstracts, animal science database, Biocontrol 
news and information, Biofuels abstracts, caB abstracts, crop physiology 
abstracts, environmental science database; environmental impact, Forest 
products abstracts, Forest science database, Forestry abstracts, global 
Health, grasslands and Forage abstracts, Helminthological abstracts, 
Horticultural science database, index Veterinarius, irrigation and 
drainage abstracts, leisure, recreation and tourism abstracts, leisure 
tourism database, organic research database, ornamental Horticulture, 
parasitology database, pig news & information, plant Breeding abstracts, 
plant genetics and Breeding database, plant genetic resources abstracts, 
plant growth regulator abstracts, plant protection database, review of 
agricultural entomology, review of plant pathology, seed abstracts, soil 
science database, soils and Fertilizers, Veterinary science database, Weed 
abstracts, World agricultural economics and rural sociology abstracts; 
csa (cambridge scientific abstracts): aqualine, aqualine abstracts, csa 
sustainability science abstracts, environmental sciences and pollution 
management; nisc sa database; Viniti ran; ulrich’s; exellence in research 
for australia (era)  2012 journal list  (era id 5696)

Web of science  
impact Factor = 0.200 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.027
sjr (2011) = 0.028

  Web of science
  impact Factor = 0.232 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.028
sjr (2011) = 0.029
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fiziniai  Mokslai

Botanica Lithuanica 

Vyr. redaktorius
dr.  romas pakalnis 

print issn 1392-1665

online issn –

tomas 18

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.botanika.lt 

Leidėjas 
gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Partneriai
Vilniaus universitetas;  lietuvos edukologijos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
Žurnale spausdinami mokslo straipsniai bendrosios botanikos, 
botaninės įvairovės, augalų, dumblių, grybų ir virusų sistematikos, 
cenologijos, geografijos ir ekologijos bei ekonominės botanikos ir 
botaninės įvairovės apsaugos temomis. 

Duomenų bazės
thomson reuters: Biosis previews, Biological abstracts, journal 
master list; caBi: agBiotechnet, agricultural engineering 
abstracts, agroforestry abstracts, animal science database, 
Botanical pesticides abstracts, caB abstracts, crop physiology 
abstracts, crop science database, environmental impact, 
Field crop abstracts, Forest products abstracts, Forest science 
database, Forestry abstracts, global Health, grasslands and Forage 
abstracts, Horticultural science database, nutrition abstracts and 
reviews series a: Human and experimental, nutrition abstracts 
and reviews series B: livestock Feeds and Feeding, nutrition and 
Food sciences database, ornamental Horticulture, parasitology 
database, plant Breeding abstracts, plant genetic resources 
abstracts, plant genetics and Breeding database, plant growth 
regulator abstracts, postharvest news and information, review of 
agricultural entomology, review of aromatic and medicinal plants, 
review of medical and Veterinary mycology, review of plant 
pathology, rice abstracts, seed abstracts, soil science database, 
soils and Fertilizers, tropical diseases Bulletin, Veterinary science 
database, Weed abstracts, Wheat, Barley and triticale abstracts, 
World agricultural economics and rural sociology abstracts; Viniti 
ran; eBscohost: central & eastern european academic source, 
current abstracts, science and technology, toc premier; ulrich’s

Sodininkystė ir daržininkystė

Vyr. redaktorius
prof. dr. Česlovas Bobinas

print issn 0236-4212

online issn –

tomas 31

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt

Leidėjas 
lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
sodininkystės ir daržininkystės institutas 

Partneris
aleksandro stulginskio universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
mokslo darbų leidinio „sodininkystė ir daržininkystė“ tikslai:

 – skatinti žemės ūkio mokslinius tyrimus, ieškoti naujų teorinių
 – ir praktinių sodininkystės ir daržininkystės plėtros sprendimų;
 – ypatingą dėmesį skirti mokslinių tyrimų biotechnologijos, 

augalų fiziologijos, augalų apsaugos, sodininkystės ir 
daržininkystės technologijų, vaisių ir daržovių perdirbimo 
sritims; 

 – užtikrinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą,
 – publikuoti leidinio tematiką atitinkančius naujausius
 – mokslinius darbus ir konferencinius pranešimus; 
 – naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie žemės ūkio 

plėtros.

Duomenų bazės
caBi: caB abstracts; Viniti ran; eBscohost; ulrich’s; 
indexcopernicus
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fiziniai  Mokslai

Miškininkystė /  
Forestry 

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr. stasys karazija 

print issn 1392-2041

online issn –

tomas 69

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba lt

http://www.miskininkyste.lt

Leidėjas 
lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro miškų institutas

Partneris
aleksandro stulginskio universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
Žurnale „miškininkystė“ spausdinami originalūs moksliniai 
straipsniai miškininkystės, miško ekologijos, genetikos, miškų 
atkūrimo, tipologijos, dirvožemių tipologijos, hidrologijos, 
ekonomikos, miško apsaugos, fitopatologijos, entomologijos, 
medžioklėtyros ir kt. temomis. leidinyje spausdinami ir 
apžvalginiai straipsniai, trumpi pranešimai bei recenzijos.

Duomenų bazės
caBi: Forest science, treecd, lithuanian science abstracts, 
indexcopernicus, ulrich’s
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Biomedicinos  mokslai

Biomedicinos  
mokslai

Visuomenės sveikata / 
public Health   38

sveikatos mokslai / 
Health sciences  38
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Biomedicinos  mokslai

Sveikatos mokslai / 
Health Sciences

Vyr. redaktorius 
zenonas tartilas

print issn 1392-6373

online issn –

tomas 21

periodiškumas 6 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru

http://sm-hs.eu

Leidėjas 
uaB žurnalas „sveikata“ 

Partneriai
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas inovatyvios medicinos 
centras; sveikatos apsaugos ministerija

Tikslai ir mokslo sritys
Žurnale spausdinami šios tematikos straipsniai:

 – Visuomenės sveikata (sveika gyvensena ir aplinka; sveikatos 
ugdymas; užkrečiamosios ligos ir profilaktika). 

 – medicina (biomedicina, medicina; klinikiniai tyrimai ir atvejai, 
naujos technologijos; teismo psichiatrija; medicinos istorija; 
probleminės apžvalgos. 

 – slauga (slaugos mokslas ir slaugytojų profesinė socializacija; 
slauga ir palaikomasis gydymas; reabilitacija.

 – sveikatos ekonomika (pateikiami mokslinių tyrimų rezultatai, 
pranešimai apie konferencijas, seminarus, informacija apie 
mokslo leidinius).

Duomenų bazės
index copernicus; eBsco host (academic search complete); gale 
(academic oneFile); proQuest (ulrich’s, summon); doaj (directory 
of open access journals); exellence in research for australia (era) 
2012 journal list (era id 34962)

Visuomenės sveikata / 
Public Health 

Vyr. redaktoriai
dr.  remigijus jankauskas  
dr.  Vytautas jurkuvėnas 

print issn 1392-2696

online issn –

tomas 56

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

www.hi.lt/visuomenes-sveikata

Leidėjas
Higienos institutas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalo tikslas – pristatyti naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, 
naujomis mokslinėmis idėjomis prisidėti prie visuomenės 
sveikatos politikos formavimo, užtikrinti visuomenės sveikatos 
mokslo žinių sklaidą bei populiarinimą. Žurnale spausdinami 
originalūs moksliniai straipsniai, literatūros apžvalgos, konferencijų 
medžiaga. Žurnalas turi ir praktines rubrikas („redakcijos skiltis“, 
„Visuomenės sveikatos praktikai“, „metodinė medžiaga“), kuriose 
pristato visuomenės sveikatos  aktualijas, naujausią informaciją 
apie svarbiausius visuomenės sveikatos politinius ir strateginius 
sprendimus, geros praktikos pavyzdžius, metodines bei praktines 
rekomendacijos. 

Duomenų bazės
international indexcopernicus; ulrich’s; doaj (directory of open 
access journals)
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Technologijos  mokslai

tecHnologijos  
mokslai

journal of civil engineering and management  40

statybinės konstrukcijos ir technologijos /  
engineering structures and technologies  40

mechanika  41

the Baltic journal of road and  
Bridge engineering  41

aviation  42

transport  42

journal of environmental engineering  
and landscape management  43

geodezija ir kartografija / 
geodesy and cartography  44

energetika / 
power engineering  44

Žemės ūkio inžinerija / 
agricultural engineering  45

Žemės ūkio mokslai /  
agricultural sciences  45

Vandens ūkio inžinerija / 
Water management engineering  46
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Technologijos  mokslai

Journal of Civil Engineering and 
Management 

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  edmundas kazimieras 
 zavadskas

print issn 1392-3730

online issn 1822-3605

tomas 18

periodiškumas 6 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tcem

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneris
lietuvos mokslų akademija

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale skelbiami originalūs ir anksčiau neskelbti statybos mokslo 
srities straipsniai: 

 – statybinės medžiagos ir konstrukcijos;
 – statybinė mechanika ir fizika;
 – geotechnika, kelių ir tiltų statyba;
 – miestų statyba ir ūkis;
 – statybos darbų technologija, ekonomika ir vadyba;
 – statinių gaisrinė sauga;
 – statinių šiltinimas ir renovacija; 
 – darbų sauga statyboje. 

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of sci-
ence; elsevier Bibliographic databases: scopus, compendex, the 
engineering index monthly; iconda (the international construction 
database); csa (cambridge scientific abstracts): advanced polymers 
abstracts, aerospace & High technology database, aluminum industry 
abstracts, csa civil engineering abstracts, csa engineering research 
database, csa High technology research database with aerospace, 
csa materials research database with metadeX, csa mechanical 
& transportation engineering abstracts, csa technology research 
database, ceramic abstracts/World ceramic abstracts, composites in-
dustry abstracts, computer and information systems abstracts journal, 
corrosion abstracts, earthquake engineering abstracts, electronics and 
communications abstracts journal, engineered materials abstracts, 
environmental engineering abstracts, environmental sciences and pol-
lution management, international aerospace abstracts, materials Busi-
ness File, metadeX, solid state and superconductivity abstracts, Water 
resources abstracts; inspec; gale®: academic oneFile, infotrac custom; 
Viniti ran; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: academic search 
complete, current abstracts, toc premier; indexcopernicus; exellence 
in research for australia (era) 2012 journal list (era id 34962) 2012 
journal list (era id 4350)

Engineering Structures and 
Technologies / Statybinės konstrukcijos  
ir technologijos

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  gediminas marčiukaitis

print issn 2029-882X

online issn 2029-8838

tomas 4 

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.tandfonline.com/tesn

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Partneris
lietuvos statybininkų asociacija 

Tikslai ir mokslo sritys 
„statybinės konstrukcijos ir technologijos“ tai recenzuojamas 
žurnalas, kurio tikslas – puoselėti taikomuosius mokslus, pateikti 
naujausių mokslinių tyrimų rezultatus ir rekomendacijas jų 
praktiniam panaudojimui, užtikrinant darniąją statybą.

Žurnalo tematika:
 – statybinių medžiagų savybės;
 – konstrukcijų mechanika, kūrimas, tyrimas ir skaičiavimas;
 – geotechnika;
 – konstrukcijų apkrovos ir poveikiai;
 – konstrukcijų gamybos ir statybos procesų technologija, jų 

įtaka kokybei ir ekonominė analizė;
 – konstrukcijų elgsenos ugnyje analizė, jų būklės vertinimas ir 

atstatymo technologija;
 – eksploatuojamų konstrukcijų būklės vertinimas ir atstatymas;
 – konstrukcijų ir medžiagų ilgalaikiškumas;
 – euronormų ir nacionalinių parametrų tobulinimas;
 – kita informacija žurnalo tematika.

Duomenų bazės
iiconda (the international construction database); gale®: academic 
oneFile, infotrac custom; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost; 
indexcopernicus; exellence in research for australia (era) 2012 
journal list (era id 125004)

Dėmesio. Pasikeitė žurnalo ISSN numeriai: iš ISSN 2029-882X print / 
2029-2325 online į ISSN 2029-882X print / ISSN 2029-8838 online.

sjr (2010) = 0.067
sjr (2011) = 0.060

Web of science
impact Factor = 3.711 (jcr 2010)
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Technologijos  mokslai

Mechanika

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  mykolas daunys 

print issn 1392-1207

online issn 2029-6983

tomas 18

periodiškumas 6 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.mechanika.ktu.lt/

Leidėjas
kauno technologijos universitetas

Partneriai
lietuvos mokslų akademija; Vilniaus gedimino technikos 
universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslo pasiekimų sklaida mechanikos mokslų šakoje. Žurnale 
spausdinami moksliniai straipsniai šiais mechanikos mokslo 
klausimais:

 – kieto deformuojamo kūno mechanika;
 – skysčių ir dujų mechanika;
 – mechaninių sistemų dinamika;
 – mechaninių sistemų projektavimas ir optimizavimas;
 – mechaninės technologijos.

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of science; 
elsevier Bibliographic databases: scopus, compendex, FluideX, the 
engineering index monthly; csa (cambridge scientific abstracts): 
advanced polymers abstracts, aerospace & High technology data-
base, aluminum industry abstracts, csa civil engineering abstracts, 
csa engineering research database, csa High technology research 
database with aerospace, csa materials research database with 
metadeX, csa mechanical & transportation engineering abstracts, 
csa technology research database, ceramic abstracts/World ce-
ramic abstracts, composites industry abstracts, computer and infor-
mation systems abstracts journal, corrosion abstracts, earthquake 
engineering abstracts, electronics and communications abstracts 
journal, engineered materials abstracts, environmental engineering 
abstracts, environmental sciences and pollution management, inter-
national aerospace abstracts, materials Business File, metadeX, solid 
state and superconductivity abstracts; gale®: academic oneFile, 
Business & company proFile asap, Business & company resource 
center, Business asap, Business asap international, expanded 
academic asap, general Business File asap, infotrac custom; inspec; 
Viniti ran; British library Bibliography database; eBscohost: aca-
demic search complete, current abstracts, toc premier; ulrich’s

The Baltic Journal of Road and  
Bridge Engineering

Vyr. redaktorius
prof. dr.  donatas Čygas

print issn 1822-427X

online issn 1822-4288

tomas 7

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.bjrbe.vgtu.lt

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Partneriai
rygos technikos universitetas; talino technologijos universitetas; 
Baltijos kelininkų asociacija

Tikslai ir mokslo sritys 
moksliniai straipsniai, publikuojami šiame žurnale, apima  kelių 
ir tiltų tyrinėjimus, projektavimą, remontą (taisymą), priežiūrą, 
informacines technologijas bei finansavimą, kelių infrastruktūrą 
ir jos vertinimą, kelių klimatologiją, kelių tiesybos ir tiltų 
statybos medžiagas bei technologijas, mažo eismo intensyvumo 
kelius, eismo saugumo ir aplinkos problemas, normatyvinius 
dokumentus, kelių tiesybos ir tiltų statybos kokybės valdymą ir 
patikimumą, specialistų ruošimą. Be to publikuojama medžiaga 
apie konferencijas ir seminarus, knygų ir kitų spaudinių apžvalgos 
ir bibliografija.

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of science; 
scopus; iconda (the international construction database); csa 
(cambridge scientific abstracts): advanced polymers abstracts, 
aerospace & High technology database, aluminum industry 
abstracts, csa civil engineering abstracts, csa engineering 
research database, csa High technology research database with 
aerospace, csa materials research database with metadeX, csa 
mechanical & transportation engineering abstracts, csa technology 
research database, ceramic abstracts/World ceramic abstracts, 
composites industry abstracts, computer and information systems 
abstracts journal, corrosion abstracts, earthquake engineering 
abstracts, electronics and communications abstracts journal, 
engineered materials abstracts, environmental engineering 
abstracts, environmental sciences and pollution management, 
international aerospace abstracts, materials Business File, metadeX, 
solid state and superconductivity abstracts, Water resources 
abstracts; inspec; trid; gale®: academic oneFile, infotrac custom; 
Viniti ran; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: computers 
& applied sciences complete, current abstracts, toc premier; 
indexcopernicus; exellence in research for australia (era) 2012 
journal list (era id 35890)

Web of science
impact Factor = 2.436 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.061
sjr (2011) = 0.080

Web of science
impact Factor = 0.780 (jcr 2009)
impact Factor = 1.144 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.037
sjr (2011) = 0.042
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Technologijos  mokslai

Aviation

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  jonas stankūnas

print issn 1648-7788

online issn 1822-4180

tomas 16

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tavi

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneriai
antano gustaičio aviacijos institutas; lietuvos mokslų akademija; 
nacionalinis aviacijos universitetas; Varšuvos technologijos 
universitetas; rygos technikos universitetas; azerbaidžano 
nacionalinė aviacijos akademija; Brno technologijos universitetas; 
estijos aviacijos akademija; Žilino universitetas; korėjos 
aeronautikos universitetas; košicės technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
konstravimo medžiagos; testavimas, matavimas ir įvertinimas; 
vadybos ir valdymo metodai; transporto inžinerija; elektronika; 
mechaninis inžinerinis projektavimas; mechanika; aerodinamika; 
kompozitinės medžiagos; korozijos-medžiagų mokslas, triukšmas; 
orlaiviai ir aviacijos inžinerija; aeronautiką; orlaivių dizainas ir 
inžinerija; navigacija; matematinis modeliavimas; termodinamika; 
švietimas; sauga ir saugumas.

Duomenų bazės
elsevier Bibliographic databases: scopus, compendex, the 
engineering index monthly; iconda (the international construction 
database); csa (cambridge scientific abstracts): advanced polymers 
abstracts, aerospace & High technology database, aluminum 
industry abstracts, csa civil engineering abstracts, csa engineering 
research database, csa High technology research database with 
aerospace, csa materials research database with metadeX, csa 
mechanical & transportation engineering abstracts, csa technology 
research database, ceramic abstracts/World ceramic abstracts, 
composites industry abstracts, computer and information systems 
abstracts journal, corrosion abstracts, earthquake engineering 
abstracts, electronics and communications abstracts journal, 
engineered materials abstracts, international aerospace abstracts, 
materials Business File, metadeX, solid state and superconductivity 
abstracts; gale®: academic oneFile, infotrac custom; proQuest: 
ulrich’s, summon™; eBscohost: academic search complete, current 
abstracts, toc premier; indexcopernicus; exellence in research for 
australia (era) 2012 journal list (era id 44774)

Transport

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  adolfas Baublys

print issn 1648-4142

online issn 1648-3480

tomas 27

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

http://www.tandfonline.com/tran

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneris
lietuvos mokslų akademija

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale spausdinami šių mokslo sričių straipsniai: transporto 
politika; transporto sistemos teoriniai pagrindai; keleivių ir krovinių 
vežimų technologija kelių, geležinkelių; vidaus vandenų, jūrų ir 
oro transportu; multimodalinių vežimų technologija; krovos darbų 
technologija; keliai, geležinkeliai, oro uostai, uostai; vamzdynų 
transportas; gamybinis ir technologinis transportas; žemės ūkio 
transporto mašinos; saugus eismas ir aplinkosauga; transporto 
mašinos: projektavimas, gamyba ir eksploatavimas; transporto 
energetika; degalai, tepalai ir eksploatacinės medžiagos; muitinės 
ir transporto bendras darbas; draudimas; transporto informacinės 
technologijos; transporto ekonomika ir vadyba; transporto 
standartai; transporto edukologija; transporto istorija. 
Be to, spausdinama: trumpi pranešimai ir pastabos; baigtų mokslo 
tiriamųjų darbų anotacijos; recenzijos; pranešimai apie seminarus 
ir konferencijas.

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of science; 
elsevier Bibliographic databases: scopus, compendex, paperchem, the 
engineering index monthly; iconda (the international construction 
database); csa (cambridge scientific abstracts): advanced polymers 
abstracts, aerospace & High technology database, aluminum industry 
abstracts, Biological sciences, csa civil engineering abstracts, csa 
engineering research database, csa High technology research data-
base with aerospace, csa materials research database with metadeX, 
csa mechanical & transportation engineering abstracts, csa sustain-
ability science abstracts, csa technology research database, ceramic 
abstracts/World ceramic abstracts, composites industry abstracts, com-
puter and information systems abstracts journal, corrosion abstracts, 
earthquake engineering abstracts, electronics and communications 
abstracts journal, engineered materials abstracts, environmental engi-
neering abstracts, environmental sciences and pollution management, 
Health and safety science abstracts, international aerospace abstracts, 
materials Business File, metadeX, pollution abstracts, solid state and 
superconductivity abstracts; tris electronic Bibliographic data Base 
(transportation research information services); gale®: academic oneFile, 
infotrac custom; Viniti ran; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: 
academic search complete, current abstracts, toc premier; indexcoper-
nicus; exellence in research for australia (era) 2012 journal list (era id 
124987)

sjr (2010) = 0.047
sjr (2011) = 0.064

sjr (2010) = 0.027
sjr (2011) = 0.027

Web of science 
impact Factor = 2.552 (sjr 2009)
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Technologijos  mokslai

Journal of Environmental Engineering 
and Landscape Management 

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  pranas Baltrėnas

print issn 1648-6897

online issn 1822-4199

tomas 20

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en 

http://www.tandfonline.com/teel

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Partneriai
lietuvos mokslų akademija, ekologijos ir žmonių saugos 
tarptautinė mokslo akademija, kuri yra jungtinių tautų 
Visuomenės informavimo skyriaus asocijuota narė

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale spausdinami šių mokslo krypčių straipsniai: atmosferos 
oro taršos kontrolė ir mažinimo technologijos, vandens taršos 
kontrolė ir mažinimo technologijos, dirvožemio taršos kontrolė 
ir mažinimo technologijos, žemės gelmės, jų apsauga, atliekų 
tvarkymas, beatliekės technologijos, aplinkosaugos ekspertizė, 
fizikinių ir technologinių poveikių aplinkai kontrolė ir mažinimo 
technologijos, branduolinė hidrofizika ir radioaktyvioji tarša, 
aplinkos procesų modeliavimas, aplinkos monitoringas, 
kraštovaizdžio apsauga, aplinkos etika, aplinkosaugos teisė, 
aplinkosaugos vadyba, vidinė ir išorinė aplinka. Žurnale taip pat 
spausdinami trumpi pranešimai ir pastabos, kritika ir bibliografija, 
pranešimai apie konferencijas, seminarus.

Duomenų bazės
thomson reuters: science citation index expanded, Web of science; elsevier 
Bibliographic databases: scopus, compendex, the engineering index 
monthly; iconda (the international construction database); csa (cam-
bridge scientific abstracts): advanced polymers abstracts, aerospace & High 
technology database, aluminum industry abstracts, csa civil engineer-
ing abstracts, csa engineering research database, csa High technology 
research database with aerospace, csa materials research database with 
metadeX, csa mechanical & transportation engineering abstracts, csa 
technology research database, ceramic abstracts/World ceramic abstracts, 
composites industry abstracts, computer and information systems 
abstracts journal, corrosion abstracts, earthquake engineering abstracts, 
electronics and communications abstracts journal, engineered materials 
abstracts, environmental engineering abstracts, environmental sciences 
and pollution management, international aerospace abstracts, materials 
Business File, metadeX, solid state and superconductivity abstracts; gale®: 
academic oneFile, Business & company proFile asap, Business & company 
resource center, Business asap, Business asap international, infotrac 
custom; Viniti ran; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: current 
abstracts, environment complete, environment index, garden, landscape 
& Horticulture index, greenFile, toc premier; indexcopernicus; exellence in 
research for australia (era) 2012 journal list (era id 5885)

Environmental Research, Engineering 
and Management / Aplinkos tyrimai, 
inžinerija ir vadyba

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  jurgis k. staniškis

print issn 1392-1649

online issn 2029-2139

tomas 59

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en

www.erem.ktu.lt

Leidėjas
kauno technologijos universitetas

Partneriai
Vytauto didžiojo universitetas, aleksandro stulginskio 
universitetas, klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, 
Šiaulių universitetas, lietuvos energetikos institutas, inžinerinės 
ekologijos asociacija

Tikslai ir mokslo sritys 
moksliniame žurnale aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 
spausdinami straipsniai bendraisiais ir specialiais gamtinės 
aplinkos klausimais. daugiausia dėmesio skiriama šioms temoms: 

 – aplinkos tyrimai, ekologinis monitoringas;
 – aplinkos inžinerija, pažangios technologijos;
 – aplinkos vadyba, ekonomika, teisė;
 – aplinkos politika, strategija, standartai;
 – poveikio aplinkai vertinimas, ekologinė ekspertizė;
 – taršos mažinimas, užterštumo prevencija;
 – aplinkos studijos ir ekologinis švietimas.

Be to, žurnale skelbiamos knygų recenzijos ir apžvalgos, 
informacija apie planuojamus ir įvykusius renginius, diskusijos 
aktualiais aplinkosaugos ir gamtonaudos klausimais.

Duomenų bazės
caBi: abstracts on Hygiene and communicable diseases, agricultural 
engineering abstracts, animal science database, Biofuels abstracts, 
caB abstracts, crop physiology abstracts, crop science database, 
dairy science abstracts, environmental impact, Field crop abstracts, 
Forest products abstracts, Forest science database, Forestry abstracts, 
global Health, grasslands and Forage abstracts, Horticultural science 
database, irrigation and drainage abstracts, leisure, recreation and 
tourism abstracts, leisure tourism database, nutrition abstracts 
and reviews series a: Human and experimental, nutrition and 
Food sciences database, organic research database, ornamental 
Horticulture, postharvest news and information, review of aromatic 
and medicinal plants, seed abstracts, soil science database, soils and 
Fertilizers, sugar industry abstracts, tropag & rural, Veterinary science 
database, Weed abstracts, Wheat, Barley and triticale abstracts, World 
agricultural economics and rural sociology abstracts; csa (cambridge 
scientific abstracts): aqualine, aqualine abstracts, csa sustainability 
science abstracts, environmental sciences and pollution management, 
pollution abstracts; inspec; Viniti ran; eBscohost: current abstracts, 
environment complete, environment index, greenFile, toc premier; 
ulrich’s; doaj (directory of open access journals); exellence in research 
for australia (era) 2012 journal list (era id 5874)

Web of science 
impact Factor = 1.333 (jcr 2010)

sjr (2010) = 0.046
sjr (2011) = 0.051
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Technologijos  mokslai

Geodesy and Cartography / 
Geodezija ir kartografija

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  jonas skeivalas 

print issn 2029-6991

online issn 2029-7009

tomas 37

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.tandfonline.com/tgac

Leidėjai
Vilniaus gedimino technikos universitetas 
taylor & Francis group

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnale spausdinami šių mokslo sričių straipsniai: geodezijos 
ir kartografijos technologijų tyrimas, kūrimas ir taikymas; 
geodezinių tinklų formavimas ir tobulinimas; geodezinių darbų 
standartų sudarymo teoriniai ir praktiniai principai; geodezinių 
ir fotogrametrinių matavimų rezultatų matematinis apdorojimas; 
gps stočių valdymas ir panaudojimas; žemės figūros ir gravitacinio 
lauko parametrų matavimas ir tyrimas; geoido modelių 
formavimas ir tyrimas; vertikaliųjų ir horizontaliųjų žemės plutos 
judesių matavimas ir tyrimas; geodezinės informacinės sistemos; 
žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos; 
kadastriniai matavimai; fotogrametrinių metodų taikymas 
kartografijoje; skaitmeninio kartografavimo metodai.

Duomenų bazės
elsevier Bibliographic databases: scopus, compendex, 
geoBase, the engineering index monthly; iconda (the 
international construction database); csa (cambridge scientific 
abstracts): advanced polymers abstracts, aerospace & High 
technology database, aluminum industry abstracts, csa civil 
engineering abstracts, csa engineering research database, 
csa High technology research database with aerospace, csa 
materials research database with metadeX, csa mechanical & 
transportation engineering abstracts, csa technology research 
database, ceramic abstracts/World ceramic abstracts, composites 
industry abstracts, computer and information systems abstracts 
journal, corrosion abstracts, earthquake engineering abstracts, 
electronics and communications abstracts journal, engineered 
materials abstracts, international aerospace abstracts, materials 
Business File, metadeX, solid state and superconductivity 
abstracts; georef; geopHoka; gale®: academic oneFile, infotrac 
custom; Viniti ran; proQuest: ulrich’s, summon™; eBscohost: 
academic search complete, current abstracts, toc premier; 
indexcopernicus; exellence in research for australia (era) 2012 
journal list (era id 124989)

Dėmesio. Pasikeitė žurnalo ISSN numeriai: iš ISSN 1392-1541 print / 
1648-3502 online į ISSN 2029-6991 print / ISSN 2029-7009 online.

Energetika / 
Power Engineering

Vyr. redaktorius
prof. habil. dr.  jurgis Vilemas

print issn 0235-7208

online issn –

tomas 58

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru

http://www.lmaleidykla.lt/energetika

Leidėjas
lietuvos mokslų akademija 

Partneris
lietuvos energetikos institutas 

Tikslai ir mokslo sritys 
skelbiami svarbūs moksliniai, taikomieji, apžvalginiai straipsniai 
šiose srityse:

 – energetikos ekonomika; 
 – energetikos sistemų modeliavimas ir valdymas;
 – branduolinė energetika, jos sauga; 
 – radioaktyviųjų atliekų tvarkymas;
 – metrologija energetikoje;
 – atsinaujinantys energijos ištekliai; 
 – šiluminė fizika, degimo procesai;
 – hidrologija ir hidroenergetika;
 – plazmos technologijos.

Duomenų bazės
scopus; inspec; Viniti ran; inis; eBscohost; indexcopernicus; 
ulrich’s

sjr (2010) = 0.027
sjr (2011) = 0.025

sjr (2010) = 0.027
sjr (2011) = 0.027
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Technologijos  mokslai

Žemės ūkio mokslai /  
Agricultural sciences

Vyr. redaktorius
prof. Habil. dr Veronika Vasiliauskienė

print issn 1392-0200

online issn –

tomas 19

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en

http://www.lmaleidykla.lt/zemesukiomokslai

Leidėjas
lietuvos mokslų akademija

Partneris
aleksandro stulginskio universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
Žurnale publikuojami moksliniai straipsniai iš šių mokslo sričių ir 
krypčių: biomedicinos mokslai: agronomija (06B), miškotyra (14B), 
zootechnika (13B), veterinarinė medicina (12B); technologijos 
mokslai: mechanikos inžinerija (09t), aplinkos inžinerija ir 
kraštotvarka (04t); socialiniai mokslai: vadyba ir administravimas 
(03s), ekonomika (04s).

Duomenų bazės
cab abstracts; indexcopernicus; ulrich’s

Žemės ūkio inžinerija / 
Agricultural engineering

Vyr. redaktorius
gvidas rutkauskas

print issn 1392-1134

online issn –

tomas 44 (1)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt / ru

http://www.lzuu.lt/inzinerija/en/36116

Leidėjas
aleksandro stulginskio universitetas

Tikslai ir mokslo sritys
mokslo dabų leidinyje “Žemės ukio inžinerija” spausdinami 
originalūs technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslo 
darbai, nagrinėjantys laukininkystės ir gyvulininkystės 
mechanizavimo, energetinio aprūpinimo, mašinų naudojimo, 
žemės ūkio raidos ir kitas su žemės ūkio inžinerija susijusias 
problemas.

Duomenų bazės
caB abstracts; agricultural engineering abstracts; 
indexcopernicus; ulrich’s
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Technologijos  mokslai

Vandens ūkio inžinerija / 
Water management engineering

Vyr. redaktorius
dr. (Hp) antanas sigitas Šileika 

print issn 1392-2335

online issn –

tomas 40 (60)

periodiškumas 2 numeriai per metus

straipsnių kalba en / lt

http://www.lzuu.lt/vz/vti/en/35265

Leidėjai 
aleksandro stulginskio universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalo tikslas – pristatyti naujausius paviršinių ir požeminių 
vandenų taršos lietuvoje mokslinių tyrimų rezultatus, atskleisti 
aktualiausias pasklidosios ir sutelktosios taršos problemas, 
pasiūlyti priemones vandens kokybei gerinti ir padėti formuoti 
paviršinių vandenų apsaugos politiką lietuvoje. Žurnale 
spausdinami originalūs nepriklausomų recenzentų recenzuoti 
moksliniai straipsniai.

leidinių serija „Vandens ūkio inžinerija“ pradėta leisti 1996 
m. nuo 2001m. referuojama caB abstracts duomenų bazėje. 
2003-2006 m. žurnalas buvo leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis. 
nuo 2000 m. straipsnių santraukos talpinamos internete (leidėjo 
svetainėje). 

Duomenų bazės
cab abstracts; indexcopernicus; ulrich’s
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tarpdisciplininiai  mokslai

tarpdisciplininiai  
mokslai

jaunųjų mokslininkų darbai /  
journal of Young scientists  48

mokslas – lietuvos ateitis / 
science – Future of lithuania  48

lietuvos lokaliniai tyrimai /  
lithuanian local researches  49

lcc liberal arts studies  49



48

tarpdisciplininiai  mokslai

Jaunųjų mokslininkų darbai /  
Journal of Young Scientists

Vyr. redaktorius
prof. dr.  Vaclovas tričys

print issn 1648-8776

online issn –

numeris 1(34)

periodiškumas 4 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en / ru / de

http://su.lt/ml/jmd

Leidėjas
Šiaulių universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę veiklą, sudarant jiems 
palankias galimybes skleistis savo mokslinėms idėjoms, 
paremtoms tyrimais, stebėjimais, eksperimentais. mokslo sritys: 
socialiniai, humanitariniai, fiziniai, technologijų, biomedicinos 
mokslai. 

Duomenų bazės
c.e.e.o.l (central and eastern european online library),; 
indexcopernicus; ulrich‘s

Mokslas – Lietuvos ateitis / 
Science – Future of Lithuania

Vyr. redaktorius
prof. dr Habil.  antanas Čenys

print issn 2029-2341

online issn 2029-2252

tomas 4 (2012)

periodiškumas 6 numeriai per metus

straipsnių kalba lt / en 

http://www.mla.vgtu.lt

Leidėjas
Vilniaus gedimino technikos universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
Žurnalas skirtas jauniesiems mokslininkams tai tribūna ir 
mokykla, padedanti žengti pirmuosius žingsnius aukščiausio lygio 
publikacijų link. 

spausdinami šių mokslo sričių straipsniai: 
 – aplinkos apsaugos inžinerija
 – architektūra ir urbanistika
 – aviacija ir transportas
 – bioinžinerija ir bioinformatika
 – fizika ir fizinė kompiuterija
 – elektronika ir elektrotechnika
 – informatika
 – kompiuterinė grafika ir projektavimas
 – matematika
 – mechanika
 – medžiagų inžinerija
 – pramonės inžinerija ir vadyba
 – statyba ir pastatų inžinerinės sistemos
 – verslo vadyba ir finansai

Duomenų bazės
doaj; iconda (the international construction database); gale®: 
academic oneFile, infotrac custom; proQuest: ulrich’s, summon™; 
eBscohost; indexcopernicus; exellence in research for australia 
(era) 2012 journal list (era id 125009)
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Lietuvos lokaliniai tyrimai /  
Lithuanian Local Researches

Vyr. redaktorius
doc. dr.  gintautas zabiela

print issn –

online issn 2029-0799

tomas 1 (194)

periodiškumas 1 numeris per mėnesį

straipsnių kalba lt

http://www.llt.lt

Leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla

Tikslai ir mokslo sritys 
leidinio tikslas – skelbti įvairiapusiško lokalumo fenomeno 
lietuvoje tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius 
tyrimus, daugiausia humanitarinių ir socialinių mokslo sričių 
straipsnius, šaltinių publikacijas. 

mokslo sritys:
 – humanitariniai mokslai (menotyra, filologija, istorija, 

etnologija);
 – socialiniai mokslai (sociologija); 
 – fiziniai mokslai (geologija, geografija);
 – biomedicinos mokslai (biologija).

Duomenų bazės
indexcopernicus; ulrich’s

LCC Liberal Arts Studies

Vyr. redaktorė
eglė zalatoriūtė

print issn 2029-1485

online issn –

tomas 3

periodiškumas 1 numeris per metus 

straipsnių kalba lt / en

http://www.lcc.lt/academic-conference/working_papers.php

Leidėjas
lcc tarptautinis universitetas

Tikslai ir mokslo sritys 
mokslinio žurnalo tikslas: kviesti akademinę bendruomenę atviram 
dialogui socialinėmis, kultūrinėmis ir filosofinėmis temomis, kelti 
naujus klausimus, ieškoti moksliškai pagrįstų atsakymų istoriniu 
ir šių dienų požiūriu, nagrinėti žmogaus ir asmenybės lavinimo 
aspektus šiuolaikiniame pasaulyje remiantis artes liberales 
principais.

Žurnale spausdinami straipsniai parengti pagal pranešimus, 
skaitytus metinėse tarpdalykinėse mokslinėse konferencijose.  

Duomenų bazės
indexcopernicus; ulrich’s
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