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PATVIRTINTA  

    Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

    direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. 

    įsakymu Nr. R1-39 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO DARBUOTOJŲ 

MOKSLO DARBŲ IR KITŲ PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (toliau – Instituto) darbuotojų mokslo 

publikacijos (toliau – publikacijos) registruojamos Instituto bibliotekoje. Bibliografiniai 

užregistruotų publikacijų duomenys skelbiami mokslo publikacijų duomenų bazėje eLABa. 

2. Instituto darbuotojai privalo registruoti visas išleistas (taip pat ir Instituto 

Leidybos centre) publikacijas1: 

2.1. Mokslo monografijas, studijas, fundamentinius ir originaliuosius teorinius mokslo 

darbus; 

2.2. Mokslo straipsnius tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose 

mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose2; 

2.3. Mokslo straipsnius kituose mokslo leidiniuose; 

2.4. Mokslo konferencijų pranešimų medžiagą (tezes), mokslo recenzijas tarptautiniu 

mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba  vienkartiniuose mokslo 

leidiniuose; kituose mokslo leidiniuose; 

2.5. Mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus tarptautiniu mastu 

pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo 

leidiniuose; kituose mokslo leidiniuose; 

2.6. Kitas mokslo šaltinių publikacijas, sudarytus mokslo darbus, taikomuosius mokslo 

leidinius, mokslinio teksto vertimus, patentus. 

 

 

II SKYRIUS 

PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMAS 

 

1. Instituto darbuotojai (taip pat ir tie, kuriems Institutas nėra pagrindinė darbovietė) 

privalo registruoti tik Institutui skirtas publikacijas. Jei nepateikiami jokie prieskyros duomenys, 

autoriaus pageidavimu publikacija gali būti registruojama Instituto mokslo publikacijų duomenų 

bazėje. 

2. Instituto darbuotojai per mėnesį nuo publikacijos išleidimo  privalo ją užregistruoti 

Instituto bibliotekoje. Visas kitas publikacijas, kurios nebuvo registruotos praėjusių metų 

ataskaitose, privaloma registruoti Instituto bibliotekoje ne vėliau kaip iki gruodžio 10 dienos. 

                                                           
1 Mokslo ir kitų publikacijų rūšys: https://www.elaba.lt/elaba-

portal/documents/19/21849/eLABa_publikaciju_rusiu_klasifikatorius.pdf/4e403e9a-5689-4a9b-a232-476f9fe0e694 
2 Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų sąrašas: 

https://www.lmt.lt/lt/doclib/w9ytfmttnaqy9ucz2mkwwnaekvghfgym 

https://www.elaba.lt/elaba-portal/documents/19/21849/eLABa_publikaciju_rusiu_klasifikatorius.pdf/4e403e9a-5689-4a9b-a232-476f9fe0e694
https://www.elaba.lt/elaba-portal/documents/19/21849/eLABa_publikaciju_rusiu_klasifikatorius.pdf/4e403e9a-5689-4a9b-a232-476f9fe0e694
https://www.lmt.lt/lt/doclib/w9ytfmttnaqy9ucz2mkwwnaekvghfgym
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III SKYRIUS 

PUBLIKACIJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS 

 

1. Instituto darbuotojai, registruojantys savo publikacijas Bibliotekoje, turi pateikti 

Bibliotekai: 

1.1. Nustatytos formos LLTI mokslinių publikacijų registravimo lapelį (priedas) (atnešti 

į LLTI biblioteką arba siųsti el. p. adresu: biblt@llti.lt); 

1.2. Publikacijų kopijas: 

1.2.1. Jei knyga – titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, 

metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo kopijas; 

1.2.2. Jei knygos dalis – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, titulinio lapo 

abiejų   pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos bei knygos dalies pirmo ir paskutinio 

puslapių kopijas (su literatūros sąrašu ir santraukomis); 

1.2.3. Jei straipsnis (konferencijos medžiaga, tezės) – leidinio, kuriame išspausdintas 

straipsnis (pranešimas, tezės), titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio ir 

metrikos bei straipsnio kopijas; 

1.3. Interneto adresą (įrašą tarptautinėse duomenų bazėse) arba elektroninės laikmenos 

originalą (kopiją), jei publikacija pateikiama tik elektronine forma. 

2. Publikacijų, išleistų Instituto Leidybos centre, kopijų pateikti nereikia. 

3. Publikacijos, priimtos spaudai, be dar nepublikuotos, neregistruojamos. 

4. Pranešimai, skaityti mokslinėse konferencijose (jei nėra išleista pranešimų medžiagos ar 

tezių leidinio), neregistruojami. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 

Publikacijų sąrašų ir mokslo suvestinių pateikimas: 

1. Instituto skyrių darbuotojai, teikdami savo publikacijų sąrašus skyrių ataskaitoms, 

privalo nurodyti visus būtinus duomenis: ISBN/ISSN, puslapius, internetinę prieigą (jeigu yra) ir 

kt. 

2. Instituto skyriai, teikdami skyrių ataskaitas metinei Instituto ataskaitai, privalo nurodyti 

publikacijas tik su pilnu bibliografiniu aprašu. Nepilnai, netvarkingai pateiktos, Instituto 

bibliotekoje neužregistruotos  mokslo publikacijos nebus traukiamos į Instituto mokslinės veiklos 

ataskaitą.  

 

____________________ 
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