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Dalyvavo doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, prof. dr. Roma Kriaučiūnienė, dr. Jūratė 

Levina, prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė, prof. dr. Irina Melnikova, prof. dr. Meilutė 

Ramonienė, dr. Artūras Ratkus, doc. dr. Erika Sausverde, dr. Laura Vilkaitė-Lozdienė, 

prof. dr. Inesa Šeškauskienė. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl 3 papildomam vertinimui pateiktų publikacijų vertinimo. 

2. Dėl kitose leidyklose išleistos kolektyvinės monografijos dalies įtraukimo į 

premijuotinų publikacijų sąrašą. 

3. Dėl 05 08 d. ir 05 15 d. Mokslo kolegijos protokolų tvirtinimo ir galutinio 

premijuotinų publikacijų sąrašo. 

1. SVARSTYTA. Dėl 3 publikacijų, pateiktų papildomam vertinimui, vertinimo. 

Mokslo kolegijai papildomai vertinti buvo pateiktos 3 publikacijos: 

1) Sémiotique et critique de l’idéologie // La sémiotique et son autre (ed. Amir Biglari), Paris: 

Kimé, p. 65–82. 

2) Eterodossia e medicina nella prima età moderna. I «medici ariani» alla corte di Stefano 

Báthory [Heterodoxy and Medicine in the Early Modern Times: “Arian Physicians” at the 

Court of Stephen Bathory] // Rivista di Storia del Cristianesimo, 16 (1/ 2019), p. 37–62. 

3) Un travestimento infidele: la commedia dantesca nelle Pietra lunare di Tommaso 

Landolfi". Maslanka-Soro, M. (ed). "Vedi lo sol' che 'n fronte ti riluce". La vista e gli altri 

sensi in Dante e nella ricezione artistico-letteraria delle sue opere. Roma, Aracne, 2019: 

373–388. 
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Remiantis elektroniniuose laiškuose išsakyta nuomone, kurią trumpai reziumuojant 

daroma išvada, kad straipsnis „Eterodossia e medicina nella prima...“, publikuotas 

 žurnale Rivista di Storia del Cristianesimo, ir straipsnis „Sémiotique et critique de 

l’idéologie“ straipsnių rinkinyje La sémiotique et son autre atitinka tuos tarptautinės mokslo 

sklaidos, leidinio kokybės ir leidyklos solidumo kriterijus, kuriuos taikėme vykdydami darbų, 

premijuojamų už aukštus mokslo pasiekimus atranką, siūloma šiuos du straipsnius įtraukti į 

premijuotinų sąrašą. 

Straipsnis „Un travestimento infedele: la Commedia dantesca nelle Pietra lunare di 

Tommaso Landolfi“, paskelbtas straipsnių rinkinyje «Vedi lo sol' che 'n fronte ti riluce». La 

vista e gli altri sensi in Dante e nella ricezione artistico-letteraria delle sue opere. Leidinys, 

kuriame publikuotas šis straipsnis yra Lenkijoje 2017 m. surengtoje teminėje konferencijoje 

pristatytų darbų rinkinys. Ir nors jį išleido Italijos leidykla Aracne editrice, publikuojanti daug 

įvairios tematikos leidinių, nuo vadovėlių ir mokymo priemonių iki akademinės literatūros, 

leidinio publikavimą šioje leidykloje finansavo Krokuvos universiteto Filologijos fakultetas. 

Šios aplinkybės apsunkina straipsnių rinkinio, kuriame jis publikuotas, vertinimą kaip 

išskirtinio. Todėl dėl darbo „Un travestimento infedele: la Commedia dantesca nelle Pietra 

lunare di Tommaso Landolfi“ priskyrimo premijuotiniems Kolegija kviečiama apsispręsti 

balsuojant.  

Balsavimo rezultatai: 7 nariai balsavo „už“ pasiūlymą sprendimą įtraukti pirmuosius du 

straipsnius į skatintinų publikacijų sąrašą, o trečio straipsnio neįtraukti, 1 narys „susilaikė“ ir 

vienas narys balsavo „prieš“, t. y. pasisakė už visų trijų straipsnių įtraukimą.  

NUTARTA. Papildyti premijuotinų straipsnių sąrašą šiais dviem darbais: 

1) Sémiotique et critique de l’idéologie // La sémiotique et son autre (ed. Amir Biglari), Paris: 

Kimé, p. 65–82. 

2) Eterodossia e medicina nella prima età moderna. I «medici ariani» alla corte di Stefano 

Báthory [Heterodoxy and Medicine in the Early Modern Times: “Arian Physicians” at the 

Court of Stephen Bathory] // Rivista di Storia del Cristianesimo, 16 (1/ 2019), p. 37–62. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl kitose leidyklose išleistos kolektyvinės monografijos dalies įtraukimo į 

premijuotinų publikacijų sąrašą. 

Mokslo kolegija aptarė įtraukimo į skatintinų publikacijų sąrašą kolektyvinėje 

monografijoje išleistą monografijos dalį: Maironio Pavasario balsai: lyrikos rinkinys 

// Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis. Kolektyvinė monografija. Sudarė Manfredas 
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Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 29–141. ISBN 978-609-

425-251-8. 

Mokslo kolegijos pirmininkė prof. Nijolė Maskaliūnienė patikslino, kad Nuostatuose 

yra punktas 4.1.1. Mokslo monografija, išleista tarptautiniu mastu pripažintoje leidykloje ar 

tokios monografijos dalis  ir kitas punktas 4.1.2. Mokslo monografija, išleista kitoje 

leidykloje, bet čia neįrašyta tokios „monografijos dalis“. Jeigu taip, kyla klausimas, ar čia 

įtrauktina publikacija pagal pirmojo punkto analogiją dėl publikacijos apimties.  

Dr. Jūratės Levinos nuomone, mokslo monografija arba jos dalis premijuojama tada, kai 

ji išleista tarptautiniu mastu išleistoje leidykloje (4.1.1 punktas mūsų „Apraše“). LLTI 

leidyklos tokia nelaikome, ji priklauso kategorijai „kita leidykla“. Todėl šiai pozicijai 

taikytinas 4.1.2 punktas, kuris nenumato monografijos dalies premijavimo, leidžia premijuoti 

tik visą monografiją. Vyko diskusijos. 

Mokslo kolegijos pirmininkė Nijolė Maskaliūnienė paskelbė klausimą balsavimui: „ar 

pritariate, kad į premijuotinų publikacijų sąrašą būtų įtraukta kitose leidyklose išleista 

kolektyvinės monografijos dalis: Maironio Pavasario balsai: lyrikos rinkinys // Maironio 

balsai: kūryba, veikla, atmintis. Kolektyvinė monografija. Sudarė Manfredas Žvirgždas, 

Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 29–141. ISBN 978-609-425-251-8. 

Balsavimo rezultatai: 6 „prieš“, 1 „už“, 2 nariai balsavime nedalyvavo. 

NUTARTA. Nepritarti, kad į premijuotinų publikacijų sąrašą būtų įtraukta kitose leidyklose 

išleista kolektyvinės monografijos dalis: Maironio Pavasario balsai: lyrikos rinkinys 

// Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis. Kolektyvinė monografija. Sudarė Manfredas 

Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 29–141. ISBN 978-609-

425-251-8, nes kitose leidyklose išleistos monografijos dalies skatinimo nenumato Filologijos 

fakultete priimta „Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarka“. 

 

3.SVARSTYTA. Dėl 05 08 d. ir 05 15 d. Mokslo kolegijos protokolų tvirtinimo ir galutinio 

premijuotinų publikacijų sąrašo.  

Premijuotinų publikacijų sąrašas sudarytas laikantis „Skatinimo už aukšto lygio mokslo 

pasiekimus tvarkos“. Jį sudarant Mokslo kolegijos nariai sutarė, kad bus skatinamos visos 

monografijos ir didesnės apimties taikomieji darbai, o straipsniai žurnaluose ir knygose 

atrenkami atsižvelgiant į skatintinų publikacijų vertinimo kriterijus, aptartus gegužės 8 d. 

posėdyje. Vykdant straipsnių atranką vadovautasi maksimaliai griežtais principais: žurnalai 

turi būti žinomi, solidūs ir realiai tarptautiški, o straipsniai rinkiniuose turi būti išleisti 

žinomose leidyklose. Buvo vertinami ne tyrėjai ar darbų turinys (straipsniai buvo teikiami 

diskusijai nuasmeninti), bet pagal publikacijų leidinio rangą ir/ar leidyklos reputaciją. Į 
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atrinktą sąrašą neįtraukti straipsniai, publikuoti tik nacionalinės reikšmės ar mažiau 

žinomuose žurnaluose. Tokių yra leistų Čekijoje, Serbijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir kitur.  

Siekdami neapsunkinti diskusijos ginčais dėl to, kuris Lietuvos mokslo žurnalas 

vertingesnis už kitus, Tarybos išrinkti Mokslo kolegijos nariai, atlikę pirminę atranką, pasiūlė 

premijuoti tik aukšto lygio publikacijas užsienio mokslo spaudoje. Tokios publikacijos 

tiksliausiai atitiktų „Skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus tvarkoje“ numatytą siekį 

„stiprinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų kvalifikaciją, didinti Fakulteto ir Universiteto 

žinomumą bei akademinę reputaciją“.  

Kadangi visi institutų darbuotojai publikuojasi Lietuvoje leidžiamuose žurnaluose, 

sutarta, kad Lietuvos mokslo spauda sudaro prieinamą mokslo sklaidos platformą visiems 

Fakulteto mokslininkams. Juose spausdintis yra mūsų, kaip universiteto darbuotojų, profesinė 

pareiga, bet ne išskirtinis pasiekimas. Nepriklausomai nuo premijavimo, Lietuvos žurnaluose 

ir rinkiniuose publikuoti straipsniai pripažįstami kaip tinkamos publikacijos atestacijų metu, 

paraiškose į LMT ir kitur. Jei suplaktume Lietuvoje ir užsienyje leistas publikacijas, 

nebegalėtume išskirti ir pažymėti tų darbų, kurie savo mokslo lygiu yra išties išskirtiniai, o 

tokių Fakultete yra gana daug.  

Atrinkdami premijavimui darbus, leistus solidžiuose užsienio leidiniuose, labai 

norėtume paskatinti kolegas neapsiriboti vien Lietuvos mokslo spauda. Kartu siekiame 

skatinti akademinį tarptautiškumą ir kelti profesinę kvalifikaciją, nes solidžių leidinių 

anoniminiai recenzentai, būdami žymūs autoritetai, pripažįsta mūsų kolegų pasiekimus arba 

kilsteli jų lygį, reikalaudami taisymų, pildymų, duodami patarimų ir pan. Tokiuose leidiniuose 

išleisti darbai įgyja papildomą reputacijos svorį ir sulaukia didesnio tarptautinio rezonanso 

citavimo prasme. Tokiu būdu jie patenka į tarptautinę mokslinę apyvartą.  

 

Balsavimo rezultatai: 9 nariai balsavo „už“ protokolų patvirtinimą.  

 

NUTARTA. Patvirtinti 05 08 d. ir 05 15 d. Mokslo kolegijos posėdžių protokolus ir pritarti 

galutiniam premijuotinų publikacijų sąrašui.  Premijuotinų publikacijų sąrašas pridedamas. 

 

Mokslo kolegijos pirmininkė                Prof. dr. Nijolė Maskaliūnienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                dr. Birutė Gudelienė 

 


