
Atmena autoriams
Žurnale lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami originalūs istorijos, archeologijos, kalbos, lite

ratūros ir etnologijos moksliniai straipsniai, šaltinių publikacijos, leidinių recenzijos, anotacijos. 
Straipsnio (su visais priedais) apimtis – ne daugiau kaip 40 000 spaudos ženklų (su tarpeliais).

Visi žurnalo Lituanistica straipsniai recenzuojami dviejų nepriklausomų anoniminių ekspertų. 
Recenzentų nuomonėms iš esmės išsiskyrus, skiriamas trečias recenzentas. Autorius informuoja
mas apie įvertinto rankraščio tinkamumą / netinkamumą arba prašoma rankraštį pakoreguoti pa
gal pateikiamas pastabas.

Straipsnio sandaros reikalavimai.
1. Straipsnis pradedamas antrašte, autoriaus (autorių) vardu ir pavarde, mokslo įstaigos, ku

rioje atliktas darbas, pavadinimu ir adresu. Pateikiama trumpa lietuviška santrauka ir ne 
daugiau kaip penki raktažodžiai.

2. Straipsnio įvade turi būti suformuluotas tyrimų tikslas ir uždaviniai, apibrėžiamas tyrimų 
objektas, nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis, tyrimo metodai, aktualumas ir (ar) 
naujumas.

3. Pagrindinėje straipsnio dalyje pateikiama autoriaus atlikta analizė ir išsamios tyrimo išva
dos. Pageidautina, kad tyrimo medžiaga būtų skaidoma į smulkesnes dalis. Kiekviena jų būtų 
pradedama paantrašte.

4. Straipsnis baigiamas santrauka anglų ar lietuvių kalba.
5. Po straipsnio pridedamas abėcėlinis šaltinių ir literatūros sąrašas. Galimi ir kiti priedai.
6. Straipsnio pabaigoje nurodoma publikacijos įteikimo data.

Teksto reikalavimai. Mokslininkų vardai, pirmą kartą juos minint, netrumpinami, vėliau 
prie pavardės rašoma pirmoji vardo raidė. Senieji asmenvardžiai gali būti rašomi dabartine rašy
ba, ori ginali jų forma pateikiama šaltinių ir literatūros sąraše.

Cituojamos publikacijos pateikiamos išnašose sutrumpintai: nurodant publikacijos numerį 
šal tinių ir literatūros sąraše ir lapo arba puslapio numerį.

Citatas kitomis kalbomis galima pateikti dvejopai – tekste originalo kalba arba išverstą (tada 
originali citata pateikiama prie atitinkamos pozicijos šaltinių ar literatūros sąraše). Ilgos citatos 
ga li būti pateikiamos po komentaro atskira pastraipa smulkesniu šriftu.

Reikalavimai šaltinių ir literatūros sąrašui. Straipsnio pabaigoje cituojamos literatūros ir 
šal tinių publikacijos pateikiamos abėcėliniu sąrašu pagal autorius ar pirmąjį publikacijos pava
dinimo žodį.

Nurodoma autoriaus pavardė, vardas, publikacijos pavadinimas, knygos (ar žurnalo) 
pavadini mas, tomas (ar numeris), leidimo vieta, leidykla, leidimo metai, puslapiai. Knygos ar 
žurnalo pava dinimas rašomas pasvirusiu šriftu. Žurnalams leidimo vietos ir leidyklos nurodyti 
nereikia.

Nuorodos yra įterpiamos reikiamoje vietoje tekste laužtiniuose skliaustuose. Pirmasis nuoro
dos skaičius reiškia eilės numerį šaltinių ir literatūros sąraše, o antrasis(ieji) – šaltinio lapą / pus
lapį, knygos ar straipsnio puslapį, pavyzdžiui, [3, 5–7]. Jei nurodoma daugiau nei vienas šaltinis 
ar litera tūros pozicija, jie skiriami kabliataškiu, pavyzdžiui [3, 5–7; 5, 17–25]. Komentarai rašomi 
nuorodoje puslapio pabaigoje, jų numeracija tęstinė.



Knygos aprašo schema:
AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė. Laida. Leidimo vieta, metai.
Pavyzdžiai:
BUKELEVIČIŪTĖ,  Dalia. Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918–

1939  metais. Vilnius: Vilniaus universiteto lkla, 2010. 342  p.
SMAGURAUSKAS,  Stasys; POVILAITIS,  Gintautas; MARTINKĖNAS,  Algimantas. Vokiečių 

kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto lkla, 
1997. 111  p.

Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių 
rin kinys. Sudarė R.  R.  Trimonienė, R.  Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328  p.

ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo me
todinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto lkla, 2008. 63  p.

VEILENTIENĖ,  Audronė. Impact of the Seimas of the Republic of Lithuania on Foreign 
Po licy during the Period from 1920 to 1927: a  summary of doctoral dissertation. Vilnius: 
Vilniaus uni versiteto lkla, 2010. 53  p.

SABALIAUSKAS,  Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 
3asis papild. ir patais. leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000. 221  p.

Straipsnio (dokumento dalies) aprašo schema:
STRAIPSNIO AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Straipsnio antraštė. Šaltinio antraštė. Laida. 

Skelbimo vieta, metai, vieta šaltinyje.
Pavyzdžiai:
RAGAUSKIENĖ, Raimonda. Rusėniška XV a. pab.–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

moterų  –  valdovių ir didikių  –  korespondencija. Istorija, 2009, t.  76, Nr.  4, p.  18–29.
VIJEIKYTĖ,  Alma. Išstumtieji renkasi Lazdynuose. Dialogas, 2003, balandžio  4, Nr.  14, p.  5.
Kada bus įsteigtas Vilniuje Lietuvos konsulatas. Aidas, 1939, kovo 4, Nr. 27, p. 6.
SALATKIENĖ,  Birutė. Kryžiaus karų epochos įvaizdis Lietuvos muziejų ekspozicijose. 

Iš: Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių 
rinkinys. Sudarė R.  R.  Trimonienė, R.  Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007, p.  263–277.

VAREIKIS, Egidijus. “Biological solution”: legal formalism and the case of Aleksandras Li lei kis 
in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No.  5, 74–81  lpp.

Elektroninio dokumento aprašo schema:
AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė [laikmenos rūšis]. Laida. Skelbimo vieta: leidėjas, 

metai [nuorodos sudarymo data]. Įsigijimo sąlygos ir prieiga.
Pavyzdžiai:
KUKLYS,  Vytautas; BLAUZDYS,  Vincentas. Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei 

sąvokos [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000 [žiūrėta 2003  04  04]. 
Prieiga per internetą: <http://senoji,vpu.lt/bibl/elvpu/003/Kuklys.pdf>.

Lietuva iki Mindaugo [CDROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.
GIRDZIJAUSKAS,  Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX  a. pabaigos). Iš: Klasikinė 

lie tuvių literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 
[žiū rėta 2002  04  26]. Prieiga per internetą: <http://anthology.lms.lt/lindex.html>.

DAGIENĖ, Valentina. Informatikos, kaip mokyklinės disciplinos, formavimosi metodologiniai 
aspektai. Informacijos mokslai [interaktyvus]. 2001, [Nr.] 17 [žiūrėta 2003  04  03]. Prieiga 
per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/infmok/17/str4.hml>.



Archyvinio dokumento aprašo schema:
Data, dokumento pobūdis (laiškas, pro memoria, ataskaita, aktas), siuntėjas, adresatas. 

AR CHYVO PAVADINIMAS, fondas, aprašas, byla, lapas.

Pavyzdžiai:
1745  08  18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą 

Sko rulskį, Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną  Bielskį, 1745  m. Vilniaus pavieto pilies teis
mo knyga. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau  –  LVIA), SA, b.  4758, l.  768–768v.

1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glów ne 
Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AGAD), AR, dz. XI, Nr. 170, s. 148.

1939 09 11 URM įsakymas Nr. 338. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 383, 
ap. 2, b. 596, l. 170.

Kirilika rašyti publikacijų pavadinimai sąraše pateikiami originalo kalba ir rašyba.

Žurnalo etika
Žurnalas vadovaujasi Committee on Publication Ethics (COPE) Elgesio kodekso ir gerosios praktikos 

gairių žurnalų redaktoriams (2011) bei Elgesio kodekso žurnalų leidėjams (2011) rekomendacijomis.

Autorių etika
Autoriai turi garantuoti, kad:
• teikiamas straipsnis yra jų originalus darbas, nepažeidžiantis intelektinės nuosavybės ir kitų 

žmonių teisių;
• teikiamas straipsnis nėra plagiatas ar savęs plagiatas, taip pat šaltinių sąraše nevyrauja savi 

straipsniai;
• straipsnis nėra įteiktas kitiems leidiniams;
• straipsnyje citavimas yra korektiškas, paminėti kitų autorių darbai ir išvados, susiję su nagri

nėjama problema; nenurodomi tekste neminimi šaltiniai, vengiama savęs citavimo;
• deklaruoti visi tyrimo finansavimo ir paramos šaltiniai;
• neskelbiami tų pačių tyrimų rezultatai, juos išplečiant, nedaug papildant ir perteikiant kitais 

sakiniais.

Recenzentų etika
Recenzentai užtikrina:
• profesionalią, objektyvią ir korektišką recenziją per tam skirtą laiką;
• konfidencialumą;
• esamų ar galimų interesų konfliktų deklaravimą;
• kad informuos redaktorių, jei įtars straipsnio autoriaus nusižengimą etikai.

Redaktorių etika
Žurnalo redaktoriai užtikrina, kad:
• sprendimai priimami objektyviai, nešališkai, sąžiningai, remiantis teikiamo straipsnio vertin

gumu ir tinkamumu žurnalui;



• recenzavimas ir recenzentų tapatybė yra konfidenciali;
• laikomasi nustatytų taisyklių ir reikalavimų redaktorių kolegijos nariams, straipsnių auto

riams ir recenzentams;
• kiekvieno numerio išleidimas vyksta laiku ir nustatytu žurnalo periodiškumu.

Autorių teisės
Autorių teisės apibrėžtos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Asmens duomenų apsauga
Asmens ir kontaktiniai duomenys, pateikti žurnalui, naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį 

– žurnalų leidybai ir publikavimui.
Šie duomenys nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus tuos atvejus, 

kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).

Žurnalo mokesčių nėra
Straipsnius prašome siųsti žurnalo redakcinei kolegijai adresu lituanistica@gmail.com




