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Nurodymai straipsnių autoriams
1.  Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalgi-

niai straipsniai (ypač paremti lietuviška medžiaga) 
iš šių mokslo sričių: filosofija, sociologija, estetika, 
etika, mokslotyra, demografija, socialinė pedagogika. 
Skelbiama kronika – informacija apie apgintas diser-
tacijas, išleistus mokslinius darbus minėta tematika, 
konferencijas, mokslinius ryšius, jubiliejus.

2.  Straipsniai skelbiami lietuvių, retais atvejais anglų kal-
bomis.

3.  Straipsniui keliami šie reikalavimai: įvadinėje dalyje 
autorius trumpai apibrėžia tyrimo objektą bei tikslus 
arba plėtojamos koncepcijos šerdį, problemos ištyri-
mo laipsnį ir autoriaus indėlį, t. y. išryškina straipsnio 
naujumą, apibūdina mokslinės minties organizavimo, 
informacijos kaupimo analizės ir pateikimo metodus.

4.  Straipsnio struktūra: antraštė, autoriaus vardas ir pa-
vardė, įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas ir 
adresas, santrauka lietuviškai, raktažodžiai; straipsnis 
suskirstomas į įvadą, pagrindinę dalį, literatūros sąra-
šą, santrauką anglų ar vokiečių kalbomis.

5.  Straipsnis pateikiamas su atitinkamos krypties moks-
lininko recenzija arba su žurnalo redakcinės kolegijos 
nario rekomendacija; straipsnio svarstymo mokslinės 
institucijos padalinyje protokolo išrašas prilyginamas 
recenzijai.

6.  Tekste literatūros šaltiniai cituojami ir nurodomi va-
dovaujantis Harvardo nuorodų sistema: paprastuose 
skliaustuose nurodoma šaltinio autoriaus pavardė, 
leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Literatūros są-
rašas pateikiamas originalo rašyba ir numeruojamas 
abėcėlės tvarka, pirmiau lotyniškais, po to – rusiškais 
rašmenimis, nurodant autorių, straipsnio pavadinimą, 
leidinį, tomą ir t. t.

7.  Pateikiama straipsnio ir visų jo priedų 1 komplektas ir 
įrašas į diskelį (programa Microsoft Word, nespalvotų 
iliustracijų bylų formatas *.tiff, *.jpeg arba *.cdr). Teks-
to šriftas tik Times New Roman 12 punktų. Straipsnio 
tekstas spausdinamas A4 formato baltame popieriuje. 
Bendra (su visais priedais – iliustracijomis, lentelė-
mis) apimtis kompiuteriu – 28 000 ženklų, mašinraš-
čio – ne daugiau kaip 15 psl. Skaičiuojama su tarpais 
tarp žodžių. Tarp eilučių būtinai du intervalai.

8.  Straipsnį ir jo maketą (II korektūrą) autoriai turi pasi-
rašyti.

9.  Būtina nurodyti autoriaus pareigas, instituciją, darbo, 
namų telefono numerius, el. paštą.

10.  Filosofinės krypties straipsniai pateikiami prof. dr. 
Tomui Kačerauskui (tomas.kacerauskas@vgtu.lt), so-
ciologinės – habil. dr. Arvydui Virgilijui Matulioniui, 
prof. habil. dr. (HP) Meilutei Taljūnaitei (meile.taljun@
gmail.com).

Instructions to authors

1. The articles and reviews should be original. The areas 
of research are the following: philosophy including 
phenomenology, hermeneutics, history of philosophy, 
and aesthetics, as well as sociology including social 
theory, demography, and social pedagogy. Every first 
and third numbers are philosophical and every second 
and fourth numbers are sociological. The journal pro-
vides extensive reviews of original or translated books 
recently published in Lithuania and abroad.

2. The languages are Lithuanian and English.
3. In the introduction, the object and goal of research, the 

methods applied, a review of references and its analy-
sis, etc. should be presented.

4. An article should include the following parts: title, the 
authors’ first and second names, affiliation, address, 
introduction, the main text, conclusions, the list of 
references, summary, key words, data about the author 
(grade, position), e-mail.

5. Every article is reviewed by two scientists. 
6. The authors are expected to use the Harvard reference 

system. For instance: According to Brutish, “the sense 
and nonsense are correlative phenomena of our living 
world” (Brutish 1993: 131).

7. List of references:
 Monographs:
 Brutish, J. 1993. Sense and Nonsense. Kaunas: Kazlaus-

kas Publishers.
 Nasty, P.; Blinkevičienė, E. 1998. Transcendentalinio so-

lipsizmo pagrindai. 2 leid. Varniai: Karvelija.
 Journal  Article:
 Ivanovas, T. E.; Blinkevičienė, H. 1999. “Philosophy in 

the Kitchen”, Journal of Identity 33(2): 231–245.
 Article from a collection of articles:
 Short, B. S. 1997. “Psychosurfing: Multicultural Perspec-

tive”, in Contrast and Controversy in Modern Heterology, 
ed. D. P. Timble. Chicago: Frank Crook, 471–523.

8. Articles should use MS Word editor and Times New 
Roman 12 point typeface. The text should be printed 
double-spaced on white paper, size 210 × 297 mm. The 
volume of an article is up to 28 000 typographical units 
(with spaces). 

9. The article should be signed by the author(s). 
10. Please send philosophical articles to Prof. Dr. Tomas 

Kače rauskas (tomas.kacerauskas@vgtu.lt) and so-
ciological articles to Prof. Dr. Habil. Arvydas Virgilijus 
Matulionis, Prof. Dr. Habil. Meilutė Taljūnaitė (meile.
taljun@gmail.com).


