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Apie BioMed Central
BioMed Central <http://www.biomedcentral.com/> yra pirmasis STM (Science, Technology and
Medicine - Mokslo, technologijų ir medicinos) srities atviros prieigos žurnalų leidėjas internete. BioMed
Central priklauso Springer Science+Business Media leidėjams, ir taip pat palaiko SpringerOpen
platformą.
BioMed Central leidžia 259 žurnalus visomis biologijos, biomedicinos ir medicinos temomis. Bendrai su
SpringerOpen (leidžia 128 recenzuojamus atviros prieigos žurnalus) < http://www.springeropen.com/> ir
Chemistry Central (leidžia 6 recenzuojamus atviros prieigos žurnalus)
<http://www.chemistrycentral.com/>, BioMed Central palaiko atviros prieigos narystės programą (Open
Access Membership Program).
Narystė BioMed Central atviros prieigos programoje leidžia akademinėms ir mokslinėms institucijoms,
draugijoms, grupėms, finansiniams rėmėjams, korporacijoms aktyviai remti mokslinės produkcijos
atviros prieigos leidybą ir užtikrina savo mokslininkų, tyrėjų ar narių publikuojamų mokslinių darbų
plačią sklaidą.
BioMed Central sukūrė automatizuotą SWORD protocol (Simple Web-service Offering Repository
Deposit) pagrindu straipsnių saugojimo programą, leidžiančią automatiškai įkelti straipsnį į talpyklą.
Naudojantis šia sistema, bet kuris atviros prieigos straipsnis, publikuotas BioMed Central, bus
automatiškai įkeltas į autoriaus institucijos atviros prieigos talpyklą.
Autorius(-iai), publikuojantys straipsnius BioMed Central žurnaluose išlaiko savo darbo autorines teises
pagal Creative Commons Attribution License autorines teises, leidžiančias pakartotinai naudoti ir platinti
straipsnius be apribojimų tol, kol šis originalus darbas yra tinkamai cituojamas.
BioMed Central, SpringerOpen ir Chemistry Central yra įsipareigoję teikti tiesioginę ir nemokamą prieigą
prie visų šių leidėjų publikuojamų mokslinių tyrimų straipsnių. Šie straipsniai turi laisvą prieigą iš karto

po jų paskelbimo, bet straipsnio paruošimo publikavimui ir palaikymui internete taikomas straipsnio
sutvarkymo mokestis (Article-processing charge).
Nuo 2014 m. LSMU tapo BioMed Central nariu, ir visi LSMU bendruomenės nariai gali publikuoti
straipsnius šių leidėjų žurnaluose, gaudami straipsnio sutvarkymo mokesčio paramą. Žr. skyrelį
„Straipsnio sutvarkymo mokestis“.
Prieiga iš LSMU kompiuterių tinklų bei per VPN ir EZproxy adresu:
<http://www.biomedcentral.com/inst/635143>

1 pav. LSMU puslapis BioMed Central svetainėje.

Visi BioMed Central straipsniai yra recenzuojami; recenzavimo politika priklauso kiekvieno atskiro
žurnalo redaktoriaus. Dalis žurnalų išlaiko įprastą recenzavimo anonimiškumą, kiti, jų tarpe ir BMC
serijos žurnalai, pasirenka atvirą recenzavimą, t.y., pateikia nuorodą į straipsnio sutvarkymo istoriją (prepublication history), kur galima susipažinti su patvirtinta straipsnio versija, recenzentų ataskaitomis ir
autoriaus atsakymais.
Daugiau nei 120 BioMed Central žurnalų yra įtraukti į Thomson Reuters Master Journal List DB citavimo
stebėjimui, ir daugelis jų šiandien jau turi nustatytą reikšmingą citavimo rodiklį.
Visi BioMed Central publikuojami moksliniai straipsniai yra nedelsiant archyvuojami PubMed Central ir
keliose kitose tarptautinėse skaitmeninėse talpyklose. BioMed Central taip pat leidžia patiems autoriams
iš karto įkelti saugoti oficialią, baigtinę straipsnio versiją į bet kurią skaitmeninę talpyklą.
BioMed Central žurnalai sąlyginai grupuojami į 3 kategorijas:


BMC serija – atviros prieigos recenzuojami tik mokslo tyrimų žurnalai, apimantys daugelį
biomedicinos sričių.




Nepriklausomi žurnalai – atviros prieigos recenzuojami mokslo tyrimų ir apžvalgų žurnalai,
dažniausiai leidžiami bendradarbiaujant su mokslinėmis draugijomis.
Žurnalai su prenumeratoriams skirtu turiniu - žurnalai, suteikiantys atvirą prieigą prie mokslinių
tyrimų straipsnių, ir papildomai publikuojantys ne mokslo tyrimo medžiagą (apžvalgas,
komentarus, ataskaitas), prieinamą tik prenumeratoriams.

BioMed Central žurnalų sąrašą žr. adresu: <http://www.biomedcentral.com/journals>.
BioMed Central žurnalų, turinčių citavimo rodiklį arba dar esančių citavimo stebėjimo Thomsom
Reuters žurnalų sąraše, žr. adresu: <http://www.biomedcentral.com/about/faq/impactfactor>.

BioMed Central autoriams
< http://www.biomedcentral.com/authors>








Abėcėlinis žurnalų sąrašas (Journals A- Z listing)
Dalykinis žurnalų sąrašas (Journals by subject)
Instrukcijos autoriams (Instructions for authors)
Kodėl verta publikuotis (Reasons for publish)
Straipsnio sutvarkymo mokestis (Article-processing charges)
Autorių nuomonė apie BioMed Central (Why our authors submit)
Papildomos informacijos publikavimas (Publish your supplements)

Abėcėlinis žurnalų sąrašas
<http://www.biomedcentral.com/journals>.
Dalykinis žurnalų sąrašas
<http://www.biomedcentral.com/journals/bysubject>
Instrukcijos autoriams
<http://www.biomedcentral.com/authors/instructions>
Teisingam ir baigtiniam straipsnio rankraščio pateikimui reikia:








Nurodyti visų straipsnio rankraščio autorių el.paštų adresus.
Nurodyti vardus, pavardes, el. paštų adresus ir dabovietes 4 galimų pateikiamo straipsnio
recenzentų; nei vienas iš nurodomų recenzentų negali būti iš autoriaus institucijos arba būti
autoriaus paskutinių 5 metų publikuotų darbų bendraautoriumi.
Teisingai paruošti rankraštį (Žr. “Quick instructions for authors” arba detalias konkretaus
pasirinkto publikacijai žurnalo instrukcijas).
Teisingai paruošti iliustracijas, lenteles, diagramas, kt. (Žr. “Quick instructions for authors” arba
detalias konkretaus pasirinkto publikacijai žurnalo instrukcijas).
Atitikti žurnalo redakcijos politikai (Žr. “Quick instructions for authors” arba detalias konkretaus
pasirinkto publikacijai žurnalo instrukcijas).
Pateikti motyvacinį laišką, paaiškinantį, kodėl žurnalas turėtų priimti autoriaus rankraštį ir
patvirtinantį konkurencinių interesų nebuvimą.

BioMed Central rankraščių pateikimo internetu sistema mokslinių tyrimų publikavimo procesą BioMed
Central žurnaluose padaro paprastu ir efektyviu.
Rankraštis internetu pateikiamas nuosekliai, žingsnis po žingsnio <http://www.biomedcentral.org/>

Pastaba: Rankraštį pateikti tik iš LSMU kompiuterių tinklų!

Pasirinkti žurnalą,
spragtelėti Submit ir
pereiti į Submit a
manuscript puslapį

Instrukcijos kaip paruošti straipsnio
tekstą, iliustracijas, diagramas, kt. ir
kaip tai pateikti internetu

2 pav. BioMed Central žurnalo pasirinkimas.

Visų BioMed Central žurnalų sąrašas;
išsami informacija apie žurnalus

Pasirinkti žurnalą ir
patvirtinti Submit

3 pav. Trumpa informacija apie žurnalą (BMC Anesthesiology).

Citavimo
rodiklis

Žurnalo instrukcijos
autoriams

4 pav. Visa Informacija apie žurnalą (Žurnalo BMC Anesthesiology puslapis).

Informacija apie žurnalą:
Straipsnių tematika
Publikuojamų straipsnių rūšys
Straipsnių sutvarkymo kaina
Indeksavimas duomenų bazėse
Recenzavimo politika,
Citavimas
...
...

Straipsnio rankraščio pateikimo seka.
Privalomi laukai pažymėti *

Rankraščio pateikimo
instrukcijos autoriams

5 pav. Straipsnio rankraščio pateikimo BioMed Central seka.

Kodėl verta publikuoti BioMed Central
< http://www.biomedcentral.com/authors/reasons>












Atvira prieiga
Žurnalo pasirinkimas
Greitas publikavimas
Kokybė, reputacija ir aukšto lygio recenzavimas
Citavimo rodiklis ir Thomson Reuters (ISI) citavimo stebėjimas
Didelis tarptautinis matomumas ir skaitomumas
Indeksavimas visose didžiausiose bibliografinėse duomenų bazėse
Išlaikomos autorinės teisės, straipsnis licencijuojamas pagal Creative Commons licencines
sąlygas.
Neribojama erdvė vaizdo medžiagai
Straipsnio viešinimas (jei reikia)
Bendrieji ir specializuoti žurnalai

Straipsnio sutvarkymo mokestis (Article-processing charge)
<http://www.biomedcentral.com/authors/apc>
Tradicinis straipsnio publikavimo modelis remiasi prieigos prie paskelbtų mokslinių tyrimų straipsnių
apribojimo su tikslu susigrąžinti straipsnio publikavimo išlaidas; atviros prieigos modelis suteikia
skaitytojams laisvą nemokamą prieigą prie publikuoto straipsnio, bet apmokestina straipsnio sutvarkymo

procesą straipsnio sutvarkymo mokesčiu (APC – article-processing charge). Šis mokestis padengia visas
straipsnio sutvarkymui ir palaikymui internete išlaidas, ir yra individualus kiekvienam žurnalui. Į šį
mokestį įeina recenzavimui, redagavimui, publikavimui, palaikymui ir archyvavimui skirtos išlaidos.
Visą arba dalinį straipsnio sutvarkymo mokestį autoriams iš institucijų-BioMed Central narių
sumoka institucija.
Nuo 2014 m. LSMU tapo BioMed Central nariu, ir visi LSMU bendruomenės nariai gali
publikuoti straipsnius BioMedCentral žurnaluose, gaudami straipsnio sutvarkymo mokesčio
paramą.
Visais publikavimo klausimais BioMed Central žurnaluose kreiptis į LSMU Mokslo centro vadovę.
Mokslo centro vadovė
prof. dr. Ingrida Ulozienė
ingrida.uloziene@lsmuni.lt
tel. (8~37) 32 72 76 (1113)
Sukilėlių pr. 17, 213 k., LT-50009, Kaunas
Daugiau informacijos apie straipsnio sutvarkymo mokestį žr. adresu: Article-processing charges FAQ <
http://www.biomedcentral.com/about/apcfaq>
Autorių nuomonė apie BioMed Central < http://www.biomedcentral.com/authors/survey>
Autorių pasirinkimą publikuoti straipsnį BioMed Central žurnaluose lemia daug privalumų. Autorių
nuomonę žr.adresu: < http://www.biomedcentral.com/authors/survey>

Papildymų/priedų publikavimas (Publish your supplements)
< http://www.biomedcentral.com/society-partnerships/supplements>
Priedų prie BioMed Central žurnalų publikavimas yra labai veiksmingas būdas viešinti mokslinių tyrimų
ir konferencijų medžiagą atitinkamai tikslinei auditorijai. Priedais galėtų būti:
 Darbai (proceedings) – pilno teksto medžiaga arba konferencijų tezės
 Mokslinių tyrimų kolekcijos
 Apžvalgų kolekcijos
Visi straipsnio pilni priedai:
 recenzuojami,
 visiškai laisvai prieinami internete,
 cituojami PubMed, Google Scholar ir kitose duomenų bazėse, o tai didina jų matomumą.
 archyvuojami PubMed Central atviros prieigos talpykloje.
Priedų santraukos įtraukiamos į PubMed duomenų bazę tik pagal priedo pavadinimą.
Paruošta pagal http://www.biomedcentral.com/ informaciją. 2014.

