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Žurnale skelbiami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai iš šių mokslo sričių: dailėtyros, muzikologijos, teatrologijos, meno istorijos ir teorijos, meno kritikos, meno sociologijos,
meno psichologijos.
Pateikiama straipsnio ir visų jo priedų 2 komplektai (pageidautina pridėti ir diskelį; tokiu atveju užtenka 1 egz.). Straipsnio tekstas spausdinamas A4 formato baltame popieriuje. Bendra
(su visais priedais) straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 22 mašinraščio puslapiai. Tarp eilučių – du intervalai.
Straipsnio struktūra: straipsnio antraštė; autorių vardai ir pavardės; įstaigos, kurioje darbas
atliktas, pavadinimas ir adresas, el. paštas; straipsnio tekstas (tyrimų objektas, tikslai, metodai,
išvados); nuorodos; santrauka anglų kalba (0,5 psl.); lentelės; iliustracijų pavadinimų sąrašas;
iliustracijos.
Kiekviena lentelė spausdinama atskirame lape, numeruojama ir turi pavadinimą.
Iliustracijų originalai pateikiami voke, ant jo nurodoma autoriaus pavardė ir straipsnio pavadinimas. Iliustracijos turi būti kompaktiškos, tinkamos poligraﬁškai reprodukuoti: piešiniai – ryškūs, fotograﬁjos – kontrastingos, brėžiniai – braižymo popieriuje tušu arba atlikti
kompiuteriu ir atspausdinti lazeriniu spausdintuvu. Antras iliustracijų egzempliorius gali būti
padaugintas dauginimo aparatais. Visi įrašai daromi standartiniu techniniu šriftu (įrašų pasvirimo kampas – 75° arba vertikalūs). Kiekvienos iliustracijos II pusėje nurodoma autoriaus
pavardė, sutrumpintas straipsnio pavadinimas, iliustracijos eilės numeris, jos viršus. Pageidautina pateikti iliustracijas 1 : 1, t. y. jų plotis turi būti ne didesnis kaip 80 ar 165 mm. Iliustracijų
detales, kur įmanoma, žymėti raidėmis ir skaičiais, o jų paaiškinimus nurodyti iliustracijų sąraše.
Galimos kompiuterinės iliustracijų versijos *.jpeg, *.tiﬀ (rezoliucija 225 dpi) formatais.
Literatūros sąrašas (nuorodos) pateikiamas originalo kalba ir numeruojamas, nurodant
straipsnio pavadinimą, leidinį, tomą ir t. t.
Straipsnį ir jo maketą (II korektūrą) autoriai turi pasirašyti.
Būtina nurodyti autorių darbo ar namų telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
Straipsniai pateikiami redakcinei kolegijai (Kultūros, ﬁlosoﬁjos ir meno institutas, Saltoniškių 58, Vilnius), kuri sprendžia apie straipsnio tinkamumą spaudai.

Subscription orders should be sent (by foreign customers) to:
Lithuanian Academy of Sciences Publishers,
Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lithuania.
Fax: +370–5 212 6351. E-mail: leidykla@lma.lt
Price per volume (4 issues, postage included): EUR 92,–

