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Sistema buvo sukurta 
2002 m. pagal „Public
Knowledge Project“ 
British Columbia
universitete, 
bendradarbiaujant su 
Stanfordo universiteto 
edukacijos mokykla, 
Simono Fraserio
universiteto biblioteka 
ir Simono Fraserio
universiteto leidybos 
studijų Kanados 
centru.

Apie Open
Journal Systems

Sistemos kūrimo tikslai buvo:
• sumažinti darbo sąnaudas ir laiką, 

reikalingą kanceliariniams ir 
organizaciniams darbams, 
susijusiems su leidybos procesais, 
suteikti publikavimo eigai daugiau 
skaidrumo.

• įdiegti inovacijas, kurios leistų 
pagerinti žurnalų publikavimo 
kokybę,

• pagerinti publikuojamų žurnalų 
pasiekiamumą, palengvinti 
indeksavimą ir informacijos 
pateikimą paieškos sistemoms.



Open Journal Systems privalumai ir ypatybės
1. OJS diegiama ir kontroliuojama lokaliai  (institucija valdo sistemą savo 

nuožiūra).
2. Redaktoriai nustato reikalavimus, sekcijas, peržiūrėjimo procesus ir kita.
3. Visi žurnalo leidybos procesai vyksta sistemoje tiesiogiai (on-line)

(medžiaga pateikiama ir valdoma internetu). 
4. Vienam iš proceso dalyvių pasišalinus, nieko neprarandama, nes visa 

medžiaga yra sistemoje.
5. Yra galimybė atidėti atviros prieigos galimybę – nustatyti draudimo 

(embargo) periodą.
6. Paieškos sistemos indeksuoja visą sistemos turinį.
7. Perspėjimai elektroniniu paštu ir komentavimo galimybė skaitytojams.
8. Visapusiška pagalba internetu.
9. Sistema yra atviro kodo – galima tobulinti sistemą institucijoje.
10. Nesunkiai pritaikomas dizainas.
11. Įskiepių taikymas – Google Analytics, Cited by Linking, CrossMark ....



Open Journal Systems
instaliacijos ir jų geografija

Open Journal Systems vartotojų geografija 
(2010 m. sausio mėn. 5044 žurnalų)

http://pkp.sfu.ca/ojs-user-numbers

Open Journal Systems daugiau kaip 9000 instaliacijų 
visame pasaulyje (2011 m. balandžio mėn.)

http://pkp.sfu.ca/ojs-geog



Lietuvos žurnalų Open Journal Systems pavyzdžiai



Patarimai OJS instaliacijoms 
Kiekvienam žurnalui siūloma diegti atskirą OJS 
sistemą, nes:
1. Galima priskirti personalizuotus interneto 

adresus, kuriuose yra žurnalo inicialai ir 
pan.: http://www.btp.vgtu.lt; http://sm-hs.eu; 
http://www.statisticsjournal.lt 

2. Tai yra geriau paieškos sistemoms 
(specialistų patarimai).

3. Skirtingi žurnalai turi kitas redakcines 
kolegijas ir kitus autorius, todėl vartotojų 
sąrašas būtų netikslingai perkrautas. 
Tačiau yra galimybė registruotis tais pačiais 
duomenimis kito žurnalo sistemoje.

4. Naudojant atskirą sistemą atskiram 
žurnalui, mažiau apkraunama pati sistema, 
todėl ji gali sparčiau veikti (specialistų 
patarimai).

5. Visi institucijos žurnalai gali atrodyti įvairiai, 
tačiau turės bendrą stilių, priderintą prie 
institucijos, parenkant atitinkamas 
spalvines gamas.



OJS instaliacijų palyginimas (1)
1. Dešiniame meniu palikti užrašą „Open Journal

Systems“ anglų kalba (tai parodo žurnalo 
akademinį statusą, tačiau išverstas į lietuvių 
kalbą tampa neinformatyvus)

2. Žurnalo tinklalapis turėtų būti dvikalbis, jeigu 
žurnalas leidžiamas lietuvių ar kitomis (ne 
anglų) kalbomis (yra galimybė įdiegti daugiau 
kaip dvi kalbas)

3. Pagrindinis puslapis pagal nutylėjimą turėtų 
būti anglų kalba (dėl užsienio vartotojų ir 
žurnalo sklaidos)

4. Peržiūra pagal numerius, autorius ir 
pavadinimus yra patogus vartotojams. Jeigu 
viena instaliacija naudojama keliems 
žurnalams – atsiranda ir rūšiavimas pagal 
žurnalus. Skirtingų institucijų – skirtingas 
vertimas (reikėtų pateikti vieną vertimą OJS)

5. Dažniausiai paliekamos visos galimybės, 
esančios žurnalo instaliacijoje, tačiau 
informacija skaitytojui, autoriui, bibliotekininkui į 
lietuvių kalbą kažkodėl neverčiama.



OJS instaliacijų palyginimas (2)
1. Viršutinis meniu gali būti sudaromas labai įvairiai, priklausomai nuo redkolegijos  

požiūrio į kai kurias skiltis (būtų gerai, kad vertimas į lietuvių kalbą  sutaptų)
2. Būtų gerai, kad informacija apie redkolegiją ir jos sudėtį bei reikalavimai autoriams būtų 

labai nesunkiai atrandami (svarbiausia informacija apie mokslo žurnalą)
3. Pagrindiniame puslapyje (PRADŽIA) reikėtų nurodyti žurnalo tikslus, tematiką, duomenų 

bazes (informacija pagal kurią autoriai renkasi žurnalą)



OJS instaliacijų palyginimas (3)

9

Apie žurnalą pateikta informacija turi būti lakoniška 
(ne daugiau kaip 5–6 sakiniai) ir su polėkiu, kad 

sudomintų autorius 



Oxford Journals – HighWire platforma



ne pelno siekiančios  organizacijos CrossRef atstovė 
Lietuvoje ir Baltijos šalyse



CrossRef atstovė Lietuvoje ir Baltijos šalyse



CrossRef atstovė Lietuvoje ir Baltijos šalyse

1. Skaitmeninis objekto identifikatorius – DOI užtikrina 
pastovią prieigą prie straipsnio, knygos or kitų publikacijų 
(leidėjas atsakingas už teisingo URL adreso deklaravimą) 

2. Jeigu leidėjas, bibliotekininkas ir kt. naudoja nuorodą 
http://dx.doi.org/10.5200/xxxx.000
į publikaciją duomenų bazėse, kataloguose ir kt. publikacija 
visada bus pasiekiama (šios nuorodos veikimą užtikrina 
CrossRef) 

3. Kiekvienas Lietuvos leidėjas gali naudoti LMPA DOI 
priefiksą arba turėti savo originalų, identifikuojantį leidėją 
(tam reikia sudaryti sutartį su LMPA)

4. Open Journal Systems numatytas DOI generavimas (yra tik 
užuomazgos – tačiau ši galimybė turi būti tobulinama)

5. DOI metaduomenys leidžia nustatyti kas cituoja straipsnį 
(Cited by Linking paslauga).



Konferencijų rengėjai ir jų pranešimų leidėjai – priklauso daugiausiai 
plagijuojamų darbų grupei. 

Mokslo žurnalų redkolegijos – paskelbus svetimą darbą, gresia teisinė 
atsakomybė, nukenčia žurnalo reputacija ir kt.

Daktaro disertacijos dažniausiai plagijuojamos, nes nepublikuojamos 
internete ir nėra galimybės jų įtraukti į bendrus srautus. 

Plagijavimo prevencijos iniciatyva (1)

Plagijavimo prevencija aktuali visai akademinei bendruomenei, 
tačiau pažeidžiamiausi:

Autoriai, nes jų autorystei gresia pavojus. 





CrossRef galimybės



Išvada

Lietuvos mokslo žurnalai, siekdami būti 
matomais, atrandamais ir pripažintais 
pasaulio akademinės bendruomenės, 
turėtų įdiegti ne tik Open Journal Systems 
savo žurnalų turinio valdymui, registruoti 
straipsnių DOI, naudoti CrossCheck 
rankraščių patikrai, Cited by Linking  bet ir 
kitas naujausias technologijas, skirtas 
žurnalų leidybai.



Dėkoju už dėmesį – Eleonora Dagienė, 
el. paštas eleonora@vgtu.lt

Daugiau informacijos apie asociacijos veiklą 
rasite adresu  www.moksloperiodika.lt


