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VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLOS APDOVANOJIMŲ „SKAITOMIAUSIA 

VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLOS KNYGA“ IR „SKAITOMIAUSIAS VILNIAUS 

UNIVERSITETO LEIDYKLOS MOKSLO PERIODIKOS ŽURNALAS“ SKYRIMO 

TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto leidyklos apdovanojimų „Skaitomiausia Vilniaus universiteto 

leidyklos knyga“ ir „Skaitomiausias Vilniaus universiteto mokslo periodikos žurnalas“ skyrimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja reikalavimus pretendentams į apdovanojimus 

„Skaitomiausia Vilniaus universiteto leidyklos knyga“ ir „Skaitomiausias Vilniaus universiteto 

mokslo periodikos žurnalas“ (toliau – Apdovanojimai), Apdovanojimų gavėjų atrankos ir 

apdovanojimo tvarką.  

2. Apdovanojimų tikslas –  didinti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) ir Vilniaus 

universiteto leidyklos (toliau – Leidykla) autorių žinomumą, skatinti mokslo, mokomųjų ir mokslo 

populiarinamųjų leidinių leidybą ir sklaidą.  

3. Apdovanojimai teikiami kiekvienais metais už praėjusių kalendorinių metų rezultatus.  

 

II SKYRIUS 

APDOVANOJIMŲ SKYRIMO TVARKA 

 

4. Apdovanojimai gali būti skiriami už: 

4.1. Leidyklos išleistas knygas (toliau – knygos) – skiriamas apdovanojimas „Skaitomiausia 

Vilniaus universiteto leidyklos knyga“; 

4.2. Leidyklos mokslo periodikos žurnalus, išleistus Leidyklos mokslo periodikos platformoje 

journals.vu.lt (toliau – žurnalai) – skiriamas apdovanojimas „Skaitomiausias Vilniaus universiteto 

mokslo periodikos žurnalas“. 

5. Skaitomiausios knygos ir žurnalai nustatomi ir Apdovanojimai skiriami dviem etapais: 

5.1. I etapas trunka nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d. Šiame etape skaitomumas 

nustatomas suskaičiavus knygų pardavimų ir žurnalų straipsnių peržiūrų bei atsisiuntimų rezultatus 

už praėjusius kalendorinius metus ir išrenkamos daugiausiai nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. parduotos knygos (pagal Taisyklių 7 papunktyje numatytas kategorijas) ir daugiausiai 

nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. atsisiųstų ir peržiūrėtų straipsnių turintys žurnalai. 

6. II etapas trunka  nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki birželio 30 d. Šiame etape skelbiami 

ir apdovanojami I etapo metu atrinktų knygų autoriai ir žurnalų vyriausieji redaktoriai. 

7. Skaitomiausias knygas nustato Leidyklos darbuotojai pagal parduotų knygų egzempliorių 

skaičių, gautą iš Leidyklos administruojamų knygų pardavimo vietų. Skaičiuojami tik pagal sąskaitas 

faktūras ar kasos kvitus atlikti knygų pardavimai. Spausdintų ir skaitmeninių knygų pardavimai 

skaičiuojami kartu. Nemokamų knygų dalijimas, nurašymai ar perdavimai vidiniams Universiteto 

poreikiams neskaičiuojami. Knygų vertimai be mokslinio aparato neskaičiuojami. Žurnalų 

skaitomumas nustatomas suskaičiavus atsisiuntimų ir peržiūrų skaičių Leidyklos mokslo periodikos 

platformoje journals.vu.lt. 

8. Apdovanojimai „Skaitomiausia Vilniaus universiteto leidyklos knyga“ skiriami šiose 

kategorijose (Leidyklos sprendimu šie apdovanojimai gali būti skiriami tik dalyje kategorijų): 

8.1. skaitomiausia monografija; 

8.2. skaitomiausia studijų knyga (vadovėlis, mokomoji knyga ir t. t.); 



 

 

8.3. skaitomiausia informacinė knyga (žodynai, žinynai, atlasai, šaltinių publikacijos ir t. t.); 

8.4. skaitomiausia mokslo populiarinimo knyga. 

9. Apdovanojimų gavėjai skelbiami Universiteto ir Leidyklos interneto svetainėse ir (ar) 

paskyrose socialiniame tinkle „Facebook“. 

10. Leidykla per 5 (penkias) darbo dienas po I etapo pabaigos asmeniškai (telefonu ir (ar) 

elektroniniu paštu) informuoja Apdovanojimų gavėjus. 

11. Apdovanojimų gavėjai apdovanojami per Universiteto mokslo metų baigimo šventę 

„Finis anni academici“ – knygų autoriams ir žurnalų vyriausiesiems redaktoriams ar jų atstovams 

įteikiami apdovanojimus patvirtinantys dokumentai.  

12. Apdovanotos knygos tiekiant į prekybą gali būti išskiriamos papildoma informacija apie 

gautą apdovanojimą.  

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Taisyklių keitimą inicijuoja Leidykla. Apie Taisyklių keitimą Leidykla informuoja savo 

interneto svetainėje ir (ar) Leidyklos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ .  

 

_______________________ 


