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Citatų troškulys



Juokingos 
antraštės

Kaip padidinti citatų skaičių? 

Pavadinimai turi būti juokingi.

Ar leidėjai turėtų reikalauti 
autorius būti mažiau rimtais?

Heard, S. B., Cull, C. A., & White, E. R. 
Preprint at bioRxiv
https://doi.org/10.1101/2022.03.18.484880 
(2022).



Atsitiktiniai pavyzdžiai

Keletas anglų kalba:

Fantastic yeasts and where to find them: the hidden diversity of dimorphic 
fungal pathogens – 32 citatos

Carbon monoxide: to boldly go where NO has gone before – 158 citatos

Lateral root development in Arabidopsis: fifty shades of auxin – 545 citatos

Pora lietuviškų [galbūt] šmaikštesnių:

Kodėl semiotikai myli Vaižgantą, arba Nesibaigiantys metodo išbandymai

Į naujus kontekstus išjojęs Vytis: kaip besikeičiantis simbolio vartojimas siejasi 
su nacionalizmo temperatūra? 



Ar yra medžiagos citatoms?



Crossref duomenų bazė

2022 m. spalį buvo 134 mln. įrašų. 

44 proc. arba 61 mln. su literatūros sąrašais

Tik žurnalų straipsnių įrašų yra 96 mln.

Iš jų 50 mln. arba 52 proc. su literatūros sąrašais

Palyginimui:

Web of Science – apie 70 mln. 

Scopus – 82 mln. 



Problemos

Kaip ištirti citavimo tendencijas tam tikroje mokslų srityje, nustatytų naujas 
mokslinių tyrimų sritis arba nustatyti abejotinas praktikas (savicitavimas)?

Naudojame ribotos aprėpties Web of Science ir Scopus DB. 

Prieiga suteikiama ne visiems. 

Dimensions paieškos sistema – alternatyvus mokslo vertinimo įrankis WoS ir 
Scopus. 

Puikus įrankis pakeisti WoS ir Scopus monopolį, bet nepakankamai literatūros 
sąrašų (naudoja Crossref duomenis). 



Initiative for Open Citations

Pati bendruomenė gali sukurti alternatyvas 
Scopus ir WoS, bet nesukuria. 

„Švelnus“ skatinimas publikuoti literatūros 
sąrašus.

Nori sužinoti, kas tave cituoja? Publikuok 
literatūros sąrašus. 

Crossref Cited-By funkcija. 

Yra OJS įskiepis arba tikrinama rankiniu būdu.



Nariai iš Lietuvos

Vilnius University Press

Vilnius Gediminas Technical University

VTeX

Kur kiti?

Gal ką praleidau?

Viso narių sąrašas didelis - 5343.

13 000 Crossref narių nedeklaruoja naudotos 
literatūros sąrašų. 



Kaip atrodome?



Crossref Participation reports - LT

Kai Crossref vidurkis 52 proc.

Vilnius University Press

21 326 registruota įrašų

7 proc. su literatūros sąrašais

VTeX

237 registruota įrašų

59 proc. su literatūros sąrašais

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

1451 registruotų įrašų

0 proc. su literatūros sąrašais



Crossref Participation reports - užsienis

Kaip Crossref vidurkis 52 proc.

Cambridge University Press.

2 351 546 registruota įrašų

42 proc. su literatūros sąrašais

Elsevier BV

20 104 532 registruota įrašų

70 proc. su literatūros sąrašais

Brill

1 356 945 registruotų įrašų

6 proc. su literatūros sąrašais



Kokie sunkumai?



Ko reikia, kad būtų paprasta?

Kopijuojamo literatūros sąrašo su DOI numeriais (pageidautina).

Kopijuojamo literatūros sąrašo, parengto pagal žinomų citavimo stilių taisykles 
– APA, Harvard, MLA (jei nėra DOI numerių).

Interneto naršyklės. 

Maždaug 5 minutės vieno straipsnio sąrašo registravimui. 



Kodėl sudėtinga?

Viskas gerai, kai yra šaltinių DOI. 

Kai nėra ir tai istoriniai šaltiniai, teisiniai dokumentai etc. – pateikinėti XML arba 
visai nepateikinėti.

Archyviniai straipsniai, pvz. VU žurnalai nuo 1956 m. Aprašo taisyklės gana 
laisvos žanro kūriniai. 

Ne visi žurnalai naudoja standartizuotus bibliografinio aprašo stilius. 

Kai kurie autoriai primygtinai ignoruoja DOI bibliografiniame apraše.



1960-ieji
Nėra literatūros sąrašo.
Vyrauja išnašos. 



Kaip registruoti?



Keturi būdai

1. Crossref XML įskiepis, skirtas OJS.

2. Forma interneto svetainėje. 

3. Crossref metaduomenų tvarkyklė.

4. XML rinkmena. 



Crossref XML įskiepis, skirtas OJS



Forma interneto svetainėje



Crossref metaduomenų tvarkyklė.



XML rinkmena



Diskusija

Kokios mintys?

Kodėl neregistruojame?

Ar tikrai verta registruoti?



leidykla.vu.lt

telefonas +370 5 236 6057

el. paštas vincas.grigas@leidyba.vu.lt

Facebook @vuleidykla

kontaktai
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