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Atmena straipsnių autoriams

Leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai ir studijos, apimančios kultūros raidos ir sklaidos, 
kultūros teorijos, civilizacinės komparatyvistikos, socialinės ir kultūrinės antropologijos, 
kultūrinės atminties, kultūrinės psichologijos, kultūros sociologijos, naujųjų medijų kultūros 
tyrimų rezultatus; publikuojami reikšmingų tekstų vertimai, istoriniai šaltiniai, recenzijos 
bei konferencijų apžvalgos. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir 
kitomis tarptautinės mokslinės bendruomenės dažniausiai vartojamomis kalbomis. 

Bendrieji reikalavimai:
Tekstą galima rinkti bet kuriuo teksto redaktoriumi Windows operacinėje terpėje. Rai-
dynas – Times New Roman, dydis – 12 pt., tarpas tarp eilučių – 1,5 intervalo. Paraštės: 
viršuje – 2,5 cm, apačioje – 3 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 2 cm. Nuorodos pateikiamos 
puslapio apačioje naudojant footnote programą ir automatinio numeravimo būdą. Išnašos 
skaičius tekste rašomas prieš skyrybos ženklą. Straipsnio pabaigoje pateikiama santrauka 
anglų (jei straipsnis parašytas angliškai – lietuvių) kalba (1000–3000 sp. ženklų). 

Bendrieji straipsnio struktūros reikalavimai:
Skelbiamas straipsnis turi atitikti mokslinės publikacijos standartą. Straipsnio pradžioje 
nurodomas pilnas autoriaus vardas ir pavardė, straipsnio pavadinimas. Mokslinis straips-
nis turi turėti skyrius. Įvadiniame skyriuje formuluojamas tyrimų tikslas, apibrėžiamas 
objektas, nurodomi tyrimo metodai ir nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis bei 
naujumas; apžvelgiama ir įvertinama tyrinėjamos temos literatūra. Straipsnio pabaigoje 
autorius pateikia išsamias išvadas, atspindinčias užsibrėžtą tyrimo tikslą.

Bibliografiniai šaltinių ir literatūros pateikimo reikalavimai:

Nurodant šaltinį iš archyvo ar rankraštyno:
Šaltinio pavadinimas. Archyvo pavadinimas, fondo numeris, aprašo numeris, bylos 
numeris, lapo numeris.
Pvz.:
J. Basanavičiaus laiškas J. Šliūpui, 1888 03 16, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (to-
liau – LCVA), f. 1, ap. 4, b. 36, l. 47.

Nurodant monografiją:
Autoriaus pavardė, pirmoji vardo raidė. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta ir leidykla, 
metai, puslapiai.
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Pvz.: 
Tamošaitis, M. Vinco Krėvės-Mickevičiaus politinė biografija: rašytojo tragedija politikoje. 
Vilnius: Gimtasis žodis, 2012, p. 172. 

Nurodant straipsnį iš žurnalo:
Autoriaus pavardė, pirmoji vardo raidė. Straipsnio pavadinimas. Žurnalo pavadinimas, 
Leidimo metai, tomo numeris, puslapiai.
Pvz. Repšienė, R. Atminties tapatumai: istoriškumo dilemos ir pasirinkimų retorika. 
Kultūrologija, 2010, t. 18, p. 45–73.

Nurodant straipsnį iš straipsnių rinkinių, enciklopedijų, tęstinių leidinių:
Autoriaus pavardė, pirmoji vardo raidė. Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas, 
redaktoriaus (sudarytojo) pirmoji vardo raidė. Pavardė. Leidimo vieta ir leidykla, metai, 
puslapiai.
Pvz.:
Mačiulis, D. Laikinosios sostinės kolektyvinės atminties kraštovaizdis. Nuo Basanavičiaus, 
Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transforma-
cijos XX–XXI amžiuje, sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 
2011, p. 133–156. 

Bibliografinių šaltinių ir literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje abėcėlės 
tvarka. Be to, tekste (puslapio apačioje) pateikiama nuoroda į cituojamą bibliografinį 
šaltinį ar literatūrą. Pastaruoju atveju gali būti pateikiama šaltinio, knygos ar straipsnio 
pavadinimo santrumpa. 

Ant atskiro lapo turi būti nurodyta straipsnio autoriaus vardas, pavardė, darbovietė, 
pareigos, darbovietės adresas ir elektroninis adresas.
Straipsnius siųsti elektroniniu adresu redakcija@sovijus.lt


