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Nurodymai straipsnių autoriams

1. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai straips-
niai ir šaltiniai iš šių mokslo sričių: dailėtyros, 
muzikologijos, teatrologijos. Taip pat publikuoja-
mos mokslinių leidinių recenzijos.

2. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų ir lenkų kal-
bomis, retais atvejais – kitomis kalbomis.

3. Straipsnio struktūra: straipsnio antraštė, autorių 
vardai ir pavardės, įstaigos, kurioje darbas atliktas, 
pavadinimas ir adresas, elektroninio pašto adre-
sas; anotacija, raktažodžiai; pagrindinis tekstas; li-
teratūros sąrašas; santrauka anglų kalba (0,5 psl.); 
iliustracijų sąrašas; iliustracijos. Išnašos (literatū-
ros, šaltinių nuorodos ir paaiškinimai) pateikia-
mos puslapio apačioje. Straipsnio pabaigoje patei-
kiami straipsnyje paminėtų šaltinių ir literatūros 
sąrašai, sudaromi abėcėlės tvarka.

4. Redaktorių kolegijai pateikiamas vienas atspaus-
dintas straipsnio ir visų jo priedų egzempliorius ir 
jų elektroninis pavidalas (el. paštu ar elektronine 
laikmena). Teksto šriftas Times New Roman, 12 pt 
dydis. Straipsnio tekstas spausdinamas A4 forma-
to baltame popieriuje. Bendra (su visais priedais) 
straipsnio apimtis – ne daugiau 1,5 autorinio lan-
ko. Tarp eilučių – du intervalai.

5. Kiekviena lentelė spausdinama atskirame lape, 
numeruojama ir turi pavadinimą.

6. Iliustracijos pateikiamos atskirai nuo pagrindinio 
teksto. Iliustracijos turi būti geros kokybės. Gali-
mos kompiuterinių iliustracijų versijos *.jpg, *.tif 
(rezoliucija 300 dpi) formatais.

7. Straipsnį ir jo maketą (II korektūrą) autoriai turi 
pasirašyti.

8. Būtina nurodyti autorių darbo ar namų telefono 
numerį, elektroninio pašto adresą.

9. Straipsniai pateikiami redakcinei kolegijai (Kul-
tūros, filosofijos ir meno institutas, Saltoniškių 58, 
Vilnius), kuri sprendžia apie straipsnio tinkamu-
mą spaudai. Visi straipsniai recenzuojami.

Instructions to authors

1. The journal publishes original papers and sources 
in the fields of art history, musicology and thea-
trology. Reviews of scholar publications are also 
accepted.

2. The possible languages are Lithuanian, Polish, 
English, in some cases other languages.

3. The structure of a paper or study should be as fol-
lows: the title, the authors’ first and second names, 
the name and address of the scholarly institution, 
abstract, key words, text, conclusions, list of ref-
erences, list of bibliography, summary in English 
(0.5 page), list of illustrations, illustrations. Notes 
should be presented in the form of footnotes. Sep-
arate lists of the sources and bibliography should 
be presented at the end of the paper in alphabeti-
cal order.

4. The author should deliver one hard copy of the 
paper and all supplements and an electronic form 
(CD or e-mail). The paper should be typed in 
12 point Times New Roman, double-spaced, the 
text and should printed on one side of A4 size pa-
per sheets. The paper should not exceed the limit 
of 1.5 printer’s sheets (60 000 characters with 
spaces).

5. Each table should be printed on a separate page, 
numbered and have a title.

6. The visual material should be submitted in a hard 
copy and electronic form separately from the 
text. The illustrations should be of a high quality, 
scanned in *.jpg, *.tif formats with no less than 
300 ‘dpi’ resolution.

7. The authors should sign the paper and its paste-up.
8. The authors should indicate the work or home 

phone number and e-mail address.
9. Papers should be delivered to the Editorial Board 

(Culture, Philosophy and Arts Research Institute, 
Saltoniškių 58, LT-08105, Vilnius, Lithuania). All 
papers are reviewed.

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


