
LEIDINIAI IR SKLAIDA:

 — Vilniaus universiteto leidykla (VUL) yra akademinių 
leidyklų lyderė ne tik Lietuvoje, kur pagal išleidžiamų 
knygų pavadinimų skaičių patenka į didžiausių 
leidyklų (įskaitant komercines) dešimtuką, bet ir Balti-
jos šalyse. VUL kasmet išleidžia apie 50 pavadinimų 
knygų ir 40 tomų mokslo periodikos žurnalų. 

 — VUL knygų galima įsigyti visuose Lietuvos akadem-
iniuose knygynuose ir didžiausiuose internetiniuo- 
se knygynuose (patogupirkti.lt, knygos.lt, vaga.lt,  
humanitas.lt), leidiniais anglų kalba prekiaujama  
Amazon.co.uk ir Amazon Kindle Store. Nuo 2021 
metų visas VUL išleistas spausdintas ir elektronines 
knygas galima įsigyti internetiniame knygyne  
www.knygynas.vu.lt. 

PARTNERYSTĖS:

 — VUL yra Crossref narė ir perduoda metaduomenis 
(taip pat registruoja ir straipsnių literatūros sąrašus) 
į šią didžiausią atviros prieigos mokslo informacijos 
metaduomenų bazę. Taip užtikrinama informacijos 
sklaida kitose duomenų bazėse, besinaudojančiose 
Crossref paslaugomis. 

 — VUL dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių asociacijų 
veiklose: Association of European University Presses  
(AEUP), Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA), Lietuvos 
akademinių leidyklų asociacijos (LALA), Lietuvos  
mokslo periodikos asociacijos (LMPA).

 — VUL autorių knygos pristatomos Vilniaus knygų 
mugėje ir didžiausiose pasaulyje Frankfurto bei Lon-
dono knygų mugėse.

MOKSLAS:

 — VUL leidiniai siunčiami į užsienio bibliotekas, mokslo 
žurnalai yra indeksuojami tarptautinėse duomenų ba-
zėse Clarivate Analytics, Scopus, DOAJ (Directory of 
Open Access Journals), EBSCO Information Services 
ir daugelyje kitų labiau specializuotų, taip pat mokslo 
paieškos sistemose Google Scholar, China Academic 
Journals Full-text Database (CNKI).

 — VUL naudoja naujausios kartos atvirojo kodo moks- 
lo žurnalų publikavimo ir sklaidos platformą Open 
Journals System (www.zurnalai.vu.lt), kuri šiuo metu 
visiškai atitinka atviros prieigos principus, straipsnius 
publikuoja PDF ir HTML formatais.

 — VUL yra įtraukta į Clarivate Web of Science leidėjų 
sąrašą ir jos knygos anglų kalba yra indeksuojamos 
šioje bazėje.

 — VUL išleidžia ir daugiausia disertacijų Lietuvoje (apie 
150 disertacijų per metus). 

 — Visos VUL leidžiamos knygos ir moksliniai straipsniai 
yra recenzuojami. VUL savo veikloje vadovaujasi 
Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publi-
cation Ethics, COPE) skelbiamomis gairėmis ir remia 
etiškos leidybos principus. Gairės taikomos VUL redak- 
toriams, autoriams ir recenzentams. Spręsdama gali- 
mus nusižengimus, VUL vadovaujasi COPE struktū- 
rinėmis schemomis.
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