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Pagrindiniai įtraukimo kriterijai 
Sukurta: 2019 m. lapkritis 

Atnaujinta: 2020 m. liepos 1 d. 

 

Vertimu iš anglų kalbos pasirūpino  

Lietuvos mokslo periodikos asociacija 

2020 m. rugpjūtis 

Paraišką teikiančio žurnalo pobūdis 

Paraiškas gali teikti bet kokia kalba leidžiami žurnalai. 

● Žurnalas privalo aktyviai publikuoti mokslinius tyrimus: 

○ Priimamos visos tiriamojo dalyko sritys; 

○ Privalo publikuoti bent 5 tiriamuosius straipsnius per metus.  

● Pirminė tikslinė auditorija turėtų būti tyrėjai arba praktikai. 

Atvirosios prieigos tipas 

● DOAJ priima tik atvirosios prieigos žurnalus.  

● Juos mes apibrėžiame kaip žurnalus, kuriuose mokslinio darbo autorių teisių 

turėtojas, naudodamasis atvirąja licencija („Creative Commons“ ar jai prilygstančia), 

suteikia naudojimosi teises kitiems ir leidžia nedelsiant nemokamai naudotis savo 

darbu bei sudaro galimybes bet kuriam vartotojui skaityti, atsisiųsti, kopijuoti, platinti, 

atsispausdinti, vykdyti paiešką ar teikti nuorodas į visą straipsnio tekstą, nuskaityti jį 

indeksavimui, perduoti kaip duomenis programinei įrangai arba naudoti bet kokiems 

kitiems teisėtiems tikslams.  

● Žurnale turi būti pateiktas atvirosios prieigos pareiškimas, kuriame nurodoma, kad jis 

atitinka DOAJ atvirosios prieigos apibrėžimą.  

● Visas turinio tekstas turi būti prieinamas nemokamai, atviroji prieiga prie jo turi būti 

užtikrinama nedelsiant: 

○ Netaikomas embargo laikotarpis; 

○ Nepriimtinas reikalavimas, kad skaitytojas registruotųsi, norėdamas prieiti prie 

turinio; 

○ Leidžiama imti mokestį už spausdintinę žurnalo versiją. 

https://serials.lt/lt/
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Žurnalo tinklalapis 

● Žurnalas privalo turėti savo specialų URL ir iš bet kurios vietos pasiekiamą tinklalapį; 

● Tinklalapis turi būti aiškus, po jį paprasta naršyti; 

● Žurnalas turi atitikti Mokslinių leidinių skaidrumo ir geros praktikos principuose 

pateiktas gaires;  

● Kiekvienas straipsnis turi būti prieinamas kaip atskiras straipsnis su visu tekstu: 

○ Po vieną unikalų URL kiekvienam straipsniui; 

○ Bent HTML arba PDF. 

Internete turi būti prieinama ir lengvai iš žurnalo pagrindinio puslapio pasiekiama tokia 

informacija:   

● Atvirosios prieigos politika; 

● Tikslai ir sritis; 

● Redakcinė kolegija (įskaitant narių institucines sąsajas); 

● Nurodymai autoriams; 

● Redagavimo procesas (recenzavimas); 

● Licencijavimo sąlygos; 

● Autorių teisių apsaugos sąlygos; 

● Autoriams taikomi mokesčiai: 

○ Jei žurnalas netaiko jokių mokesčių, tai turi būti nurodyta. 

○ Turi būti nurodyti visi mokesčiai, kuriuos autoriams gali tekti mokėti nuo 

publikacijos pateikimo iki jos publikavimo, įskaitant: 

■ pateikimo mokesčius; 

■ redagavimo mokesčius; 

■ straipsnio publikavimo mokesčius (APC); 

■ mokesčius už puslapį; 

■ mokesčius už spalvotą vaizdą. 

● Kontaktinė informacija: 

○ Kontaktinėje informacijoje turi būti nurodytas žurnalo pavadinimas ir 

elektroninio pašto adresas. 

○ Paraiškoje ir žurnalo tinklalapyje turi būti nurodyta ta šalis, kur leidėjas yra 

registruotas ir vykdo savo veiklą.  

ISSN 

● Žurnalas privalo turėti bent vieną ISSN (tarptautinį standartinį serijos numerį), kuris 

būtų registruotas ir patvirtintas issn.org. 

● ISSN turi būti nurodytas žurnalo tinklalapyje. 

● Žurnalo pavadinimas paraiškoje ir tinklalapyje turi sutapti su pavadinimu, nurodytu 

issn.org. 

Redagavimo procesas 

● Žurnalas privalo turėti redaktorių ir redakcinę kolegiją:  

https://doaj.org/bestpractice
https://doaj.org/bestpractice
https://portal.issn.org/
https://portal.issn.org/
https://portal.issn.org/
https://portal.issn.org/
https://portal.issn.org/
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○ Redakcinės kolegijos nariai turi būti išvardyti tinklalapyje. 

○ Turi būti nurodyta visų redaktorių ir kolegijos narių vardas, pavardė ir sąsajos 

su institucijomis.  

○ Jei žurnalui vadovauja studentų organizacija, jis privalo turėti patariamąją 

valdybą, kurios bent du nariai turi turėti daktaro ar jam prilygstantį laipsnį. 

● Prieš publikavimą visi straipsniai turi pereiti kokybės kontrolės sistemą 

(recenzavimą):  

○ Recenzavimo pobūdis ir detali informacija apie jį turi būti aiškiai pateikti 

žurnalo tinklalapyje.  

Licencijavimas 

● Publikuoto turinio naudojimo ir pakartotinio naudojimo licencijavimo sąlygos turi būti 

aiškiai nurodytos žurnalo tinklalapyje.  

● Šiuo tikslu DOAJ rekomenduoja naudoti „Creative Commons“ licencijas.   

● Jei „Creative Commons“ licencijos nėra naudojamos, turi būti taikomos panašios 

sąlygos ir nuostatos.  

○ Šios sąlygos privalo būti aiškiai išdėstytos.   

Autorių teisės 

● Publikuojamam turiniui taikomi autorių teisių apsaugos pricipai turi būti aiškiai 

išdėstyti ir atskirti nuo tinklalapiui taikomų autorių teisių apsaugos principų.  

● Autorių teisių apsaugos principai negali prieštarauti licencijavimo principams ar 

atvirosios prieigos politikos sąlygoms.  

○ „Visos teisės saugomos“ nėra tinkamas principas atvirosios prieigos žurnalui.  

Išnašos 

Paraiškos, kuriose nurodoma netiksli ar neteisinga informacija arba yra palikta neatsakytų 

klausimų, automatiškai atmetamos.  

Prieš kreipdamiesi pakartotinai žurnalai, kurių paraiškos buvo atmestos, privalo palaukti 6 

mėnesius nuo paraiškos atmetimo datos, jei DOAJ nenurodė kitaip. 

 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/

