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PATVIRTINTA 

       Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

Mokslo tarybos 2021 m. vasario 23 d. 

nutarimu Nr. R2-8         

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO  

MOKSLINIŲ LEIDINIŲ RANKRAŠČIŲ ĮTEIKIMO IR RECENZAVIMO TVARKA 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 

(toliau – Instituto) mokslinių leidinių rankraščių įteikimą, recenzavimą ir  tvirtinimą leidybai. 

2. Mokslinių leidinių įteikimas ir recenzavimas atliekamas, vadovaujantis Instituto mokslo 

tarybos posėdžio, įvykusio 2021 m. vasario 23 d. protokolo Nr. R2-8,  nutarimu. 

3. Mokslinių leidinių įteikimo ir recenzavimo tvarkos nuostatos turi užtikrinti recenzavimą, 

Instituto mokslo leidinių kokybę. 

4. Mokslo leidiniais laikomi visų rūšių elektroniniai ir spausdinti mokslo darbai 

(monografija, studija, straipsnių rinkinys, mokslinis šaltinių leidimas, mokslinis vertimų leidimas, 

mokslinis katalogas ir kt.), apibrėžti „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo 

metodikoje“ (2015-02-05 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-79 redakcija) ir Lietuvos 

mokslo tarybos „Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamente“ (2017-10-04 LR švietimo ir 

mokslo ministro įsakymas Nr. V-747, suvestinė redakcija nuo 2019-06-15).  

5. Šios tvarkos nuostatos yra netaikomos Instituto leidžiamiems periodiniams, tęstiniams 

ir kitiems mokslo leidiniams, turintiems redakcines kolegijas ir redakcines komisijas (pavyzdžiui, 

„Colloquia“, „Tautosakos darbai“, „Senoji Lietuvos literatūra“, „Lietuvių liaudies dainynas“, L. 

Rėzos raštai ir kt.). 

6. Šios Tvarkos nuostatos netaikomos mokslo sklaidos leidiniams, nedidelės apimties 

bibliografiniams, informaciniams ir pan. pobūdžio smulkiems leidiniams, už kurių parengimą ir 

kokybę atsako autorius/iai (parengėjas/ai, sudarytojas/ai). 

 

 

II SKYRIUS 

MOKSLINIŲ LEIDINIŲ RANKRAŠČIŲ ĮTEIKIMAS IR RECENZAVIMAS 

 

7. Visi Institute leidžiami mokslo leidinių rankraščiai yra recenzuojami. 

8. Visi Instituto mokslininkų parengti mokslo leidinių rankraščiai svarstomi atitinkamame 

skyriuje, kuriam priklauso būsimo leidinio autorius. 

9. Atitinkamo skyriaus nepatvirtintas rankraštis grąžinamas autoriui (sudarytojui, 

parengėjui) taisyti. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69270ef0a8d411e78a4c904b1afa0332/EiDXnAWzOV
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69270ef0a8d411e78a4c904b1afa0332/EiDXnAWzOV
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10. Jeigu rankraštis tvirtinamas, atitinkamas skyrius, kuriam priklauso mokslininkas, siūlo 

du leidinio rankraščio recenzentus. Vienas recenzentų privalo būti išorinis vertintojas, t. y. iš kitos 

mokslo ir/ar studijų institucijos. Tais atvejais, kai leidinio autorius (sudarytojas, parengėjas) yra 

skyriaus vadovas arba ne Instituto mokslininkas, recenzentus siūlo Instituto mokslo taryba.  

11. Recenzentai įvertina rankraštį kaip: 1) skelbtiną be pataisymų; 2) skelbtiną atlikus 

smulkius pataisymus, 3) skelbtiną atlikus reikšmingus pataisymus, kuriems įvertinti būtinas 

pakartotinis recenzavimas; 4) kaip neskelbtiną. Jeigu, recenzentų manymu, reikalingi pataisymai, 

rankraštis grąžinamas autoriui (sudarytojui, parengėjui) jį taisyti. Atlikus smulkius pataisymus, 

pakartotinai rankraščio svarstyti skyriuje nereikia. Atlikus reikšmingus pataisymus, būtinas 

pakartotinis svarstymas atitinkamame skyriuje. 

12. Jeigu recenzijų išvados dėl leidinio kokybės ir galimybės publikuoti skiriasi, Instituto 

mokslo taryba skiria trečiąjį recenzentą.  

13. Autorius (sudarytojas, rengėjas), nesutinkantis su Instituto padalinio ir/ar recenzentų 

išvadomis, gali raštu kreiptis į Instituto mokslo tarybą dėl jo parengto leidinio tvirtinimo leidybai. 

Instituto mokslo taryba gali užsakyti papildomą leidinio recenzavimą. 

14. Esant konfliktinei situacijai, skyriaus vadovo ar Instituto direktoriaus pavaduotojo 

mokslui teikimu, rankraštis teikiamas svarstyti Instituto mokslo tarybai. 

15. Leidinys pripažįstamas tinkamu leidybai tik autoriui (sudarytojui, parengėjui) 

atsižvelgus į atitinkamo skyriaus ir recenzentų pastabas. 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Mokslo leidinių rankraščių recenzijos saugomos kartu su atitinkamų skyrių protokolais. 

  

  

 

 

 


