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Atmintinė žurnalo autoriams
Istorijoje skelbiamas straipsnis turi atitikti mokslinės publikacijos standartą. Straipsnio pradžioje nurodomas straipsnio pavadinimas, visas autoriaus vardas ir pavardė, pateikiama iki 600
spaudos ženklų anotacija ir 3–6 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Anotacijoje
turi būti nusakyta tyrimo tema, klausimas ar problema, metodai, įvardijami tyrimo rezultatai,
jų mokslinė ir / ar praktinė reikšmė. Straipsnio pabaigoje pateikiama išsami ir aiški (iki 1 600
spaudos ženklų) santrauka. Joje išdėstomi esminiai straipsnio teiginiai: tyrimo problema, kontekstas, objektas, tyrimo tikslas, metodai, prieitos išvados. Santrauka turi būti anglų kalba, jei
straipsnis anglų kalba, tai santrauka – lietuvių kalba. Straipsnis skirstomas į skyrius. Įvadiniame skyriuje formuluojamas tyrimų tikslas, apibrėžiamas objektas, nurodomi tyrimo metodai
ir nagrinėjamos problemos ištyrimo laipsnis bei naujumas, apžvelgiama temos istoriografija.
Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados pagal įvade iškeltus tyrimo klausimus. Straipsniai
spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.
Prie kiekvieno straipsnio pridedama trumpa informacija apie autorių (-ę). Joje nurodoma
institucija, adresas, el. paštas lietuvių ir anglų kalbomis. Informacija turi būti pateikiama pagal
autorių eiliškumą ir atskirai apie kiekvieną autorių.
Visi žurnalo Istorija straipsniai recenzuojami. Anonimiškai recenzuoja du ekspertai, kurie
pateikia standartizuotą recenziją. Kiekvienas pateiktas rankraštis grąžinamas taisyti, jeigu
neatitinka žurnalo keliamų reikalavimų. Jei reikalavimus atitinka – rankraštis pateikiamas
dviem nepriklausomiems recenzentams. Recenzentai skiriami konfidencialiai ir atlieka išsamų
abipusį anoniminį recenzavimą (angl. double blind review). Jei recenzentų nuomonės išsiskiria
(vieno – teigiama, kito – neigiama), skiriamas trečias recenzentas. Recenzentams įvertinus rankraštį, autoriui pranešama apie rankraščio tinkamumą / netinkamumą arba prašoma rankraštį
pakoreguoti pagal pateikiamas pastabas. Autorius turi pakoreguoti straipsnį pagal recenzentų
pastabas ir raštu parengti atsakymą apie atliktus pataisymus. Jeigu su pastabomis nesutinkama,
būtina argumentuotai paaiškinti kodėl.
Straipsnyje panaudoti šaltiniai ir literatūra pateikiami straipsnio pabaigoje pagal bibliografinių nuorodų standartus (ISO 690: 2010 (E) Numeric Method). Straipsnio apimtis – 1 autorinis
lankas (apie 40 000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti surinktas Microsoft Word for Windows
teksto redaktoriumi. Raidynas – Times New Roman, šrifto dydis – 12 taškų (12 pt), antraštės –
16 taškų (16 pt), išspausdintas 1,5 eilutės intervalu (Line spacing – 1,5 lines), paliekant tokio dydžio
paraštes: kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1,5 cm, viršuje – 2 cm, apačioje – 2,5 cm.
Leidinys priskiriamas humanitarinių ir socialinių mokslų sritims, istorijos, edukologijos
(istorijos didaktika, S 270 – pedagogika ir didaktika) kryptims. Istorija šiuo metu yra vienintelis
istorijos krypties žurnalas Lietuvoje, turintis ir ISSN, ir ESSN. Žurnalas telkia mokslininkus,
atliekančius įvairių Lietuvos istorijos laikotarpių, kaimyninių šalių istorijos, istorijos didaktikos
fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, galinčius daryti poveikį Lietuvos istorijos politikai,
skatina juos publikuoti savo rezultatus bei skleisti juos Lietuvoje ir užsienyje.
Istorija / 2018, t. 110, Nr. 2
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1. Bendrieji straipsnio struktūros reikalavimai:
• Autoriaus vardas, pavardė;
• Straipsnio pavadinimas;
• Straipsnio anotacija lietuvių ir anglų kalbomis (iki 600 spaudos ženklų) ir esminiai
žodžiai (iki 6);
• Straipsnio turinys;
• Išvados;
• Šaltinių ir literatūros sąrašas;
• Santrauka užsienio kalba, jei straipsnis anglų kalba, tai santrauka – lietuvių kalba;
• Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodoma straipsnio įteikimo redakcijai data ir galutinio
parengimo publikuoti data;
• Trumpa informacija apie autorių (nurodoma institucija, adresas, el. paštas lietuvių ir anglų
kalbomis).
2. Bibliografiniai šaltinių ir literatūros pateikimo reikalavimai:
Straipsnio pabaigoje pateikiamas abėcėlinis cituojamos literatūros ir šaltinių publikacijų
sąrašas pagal autorius ar pirmąjį publikacijos pavadinimo žodį. Pirma pateikiamas šaltinių
sąrašas, po jo – literatūra.
Pateikiant nepublikuotų šaltinių sąrašą reikia nurodyti dokumento saugojimo vietą (archyvo
pavadinimą), fondo pavadinimą ir numerį, apyrašo ir bylos numerį. Papildomai nurodyti naudotų
lapų numerių ir dokumentų pavadinimų nereikia.
Šaltinių sąrašo pavyzdys:
Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Šaulių sąjunga. F. 561, ap. 2, b. 2, 25, 856.
Kauno apskrities archyvas. Socialinės apsaugos skyrius. F. 59, ap. 4, b. 67, 91.
Pateikiant literatūros sąrašą nurodoma autoriaus pavardė, vardas, publikacijos pavadinimas,
knygos (ar žurnalo) pavadinimas, tomas (ar numeris), leidimo vieta, leidykla, leidimo metai,
puslapiai. Knygos ar žurnalo pavadinimas rašomas pasviruoju šriftu. Žurnalams leidimo vietos
ir leidyklos nurodyti nereikia.
Nuorodos yra įterpiamos reikiamoje vietoje tekste, puslapio apačioje (footnote), nuorodų
numeracija tęstinė.
Knygos aprašo schema:
AUTORIAUS PAVARDĖ, vardas. Antraštė. Laida. Leidimo vieta: leidykla, metai, puslapiai.
Pavyzdžiai:
KARVELIS, Deimantas. Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė
1547–1655 metais. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 612 p.
SMAGURAUSKAS, Stasys; POVILAITIS, Gintautas; MARTINKĖNAS, Algimantas. Vokiečių
kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla,
1997. 111 p.
Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys.
Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328 p.
ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo metodinė
priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008. 63 p.
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VEILENTIENĖ, Audronė. Impact of the Seimas of the republic of Lthuania of Foreign Policy
during the Period from 1920 to: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilniaus universiteto
l-kla, 2010. 53 p.
SABALIAUSKAS, Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 3-asis
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 Lileikis
in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No. 5, p. 74–81.
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 [CD-ROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.
GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Iš: Klasikinė lietuvių
literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 [žiūrėta 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/inf-mok/17/str4.hml>.
Archyvinio dokumento aprašo schema:
Data, dokumento pobūdis (laiškas, pro memoria, ataskaita, aktas), siuntėjas, adresatas. ARCHYVO
PAVADINIMAS, fondas, aprašas, byla, lapas.
Pavyzdžiai:
1745 08 18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą Skorulskį,
Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną Bielskį, 1745 m. Vilniaus pavieto pilies teismo knyga. Lietuvos
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), SA, b. 4758, l. 768–768v.
1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glówne
Akt Dawnych w Warszawie (toliau – AGAD), AR, dz. XI, nr 170, s. 148.
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1939 09 11 URM įsakymas Nr. 338. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 383,
ap. 2, b. 596, l. 170.
3. Iliustracijų pateikimo reikalavimai:
Lentelės numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Lentelių numeris ir pavadinimas rašomas
viršuje, prie kairės teksto paraštės, naujoje pastraipoje, pavyzdžiui:
4 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas miestuose, miesteliuose ir kaimuose pagal tautybes
Tautybė
Miestuose
Miesteliuose
Kaimuose
Lietuviai
172 803
111 374
1 417 686
Žydai
97 618
48 087
8 038
Lenkai
8 883
2 596
54 120
Rusai
7 458
1 623
41 379
Vokiečiai
10 132
2 104
16 995
Latviai
1 594
732
12 557
Baltarusiai
430
184
3 807
Kiti
322
351
919
Svetimšaliai
3694
598
2887
Sudaryta pagal: Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo
duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos centrinis statistikos biuras, 1923, p. XXXVII.
Schemos, diagramos, paveikslai, nuotraukos ir kitos iliustracijos numeruojamos arabiškais
skaitmenimis. Numeris ir pavadinimas rašomas apačioje po schemų, diagramų, nuotraukų ir
kitų iliustracijų, dešinėje teksto paraštėje, pavyzdžiui:

8 il. 1568 m. Matiaso Ziunto (Mathias Zündt) Gardino panoramos raižinio fragmentas, kuriame
pavaizduotas sarginis šuo mišrūnas
4. Duomenys apie autorių C.E.E.O.L. duomenų bazei
Įteikiant straipsnį, atskirame lape pateikiami duomenys apie autorių – autoriaus gimimo
data, vieta, mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas, nurodoma profesinė patirtis, mokslo sritis ir kryptis, mokslinių interesų sritys ir svarbiausios publikacijos lietuvių ir anglų kalbomis.
Anketą galite rasti internete (C.E.E.O.L. anketa). Užpildytą anketą prašome siųsti atsakingajam
sekretoriui Mindaugui Nefui adresu: mindaugas.nefas@vdu.lt.
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5. Žurnalo etika
Žurnalas vadovaujasi Committee on Publication Ethics (COPE) Elgesio kodekso ir gerosios
praktikos gairių žurnalų redaktoriams (2011) ir Elgesio kodekso žurnalų leidėjams (2011) skirtomis rekomendacijomis.
5.1. Autorių etika
Autoriai turi prisiimti atsakomybę ir garantuoti, kad:
• teikiamas straipsnis yra jų originalus darbas, nepažeidžia intelektinės nuosavybės ir kitų
žmonių teisių;
• teikiamas straipsnis nėra plagiatas ar savęs plagiatas, taip pat šaltinių sąraše nevyrauja savi
straipsniai;
• visi autoriai yra įvardyti ir visi sutinka su nurodytu autorystės eiliškumu;
• tuo pačiu metu teikiamas straipsnis nėra įteiktas kitiems žurnalams;
• straipsnyje citavimas yra korektiškas, paminėti kitų autorių darbai ir išvados, susijusios su
nagrinėjama problema. Taip pat nenurodomi šaltiniai, kurie nėra minimi tekste, vengiama
savęs citavimo;
• deklaruoti visi tyrimo finansavimo ir paramos šaltiniai;
• neskelbiami tų pačių tyrimų rezultatai, juos išplečiant, nedaug papildant ir perteikiant kitais
sakiniais.
5.2. Recenzentų etika
Recenzentai užtikrina, kad:
• recenzija parengta profesionaliai, objektyviai ir per recenzavimui skirtą laiką;
• garantuoja konfidencialumą;
• deklaruoja esamus ar galimus interesų konfliktus;
• recenzija yra korektiška;
• informuoja redaktorių, jei įtaria straipsnio autoriaus nusižengimą etikai.
5.3. Redaktorių etika
Žurnalo redaktoriai užtikrina, kad:
• sprendimai priimami objektyviai, nešališkai, sąžiningai, remiantis teikiamo straipsnio
vertingumu ir tinkamumu žurnalui;
• recenzavimas ir recenzentų tapatybė yra konfidenciali;
• laikomasi nustatytų taisyklių ir reikalavimų redaktorių kolegijos nariams, straipsnių autoriams ir recenzentams;
• kiekvienas numeris išleidžiamas laiku ir nustatytu žurnalo periodiškumu.
5.4. Autorių teisės
Autorių teisės apibrėžiamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.
5.5. Asmens duomenų apsauga
Asmens ir kontaktiniai duomenys, pateikti žurnalui, naudojami tik pagal deklaruojamą
paskirtį – žurnalams leisti ir publikuoti.
Šie duomenys nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus tuos atvejus,
kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).
5.6. Žurnalo mokesčiai
Žurnalo mokesčių nėra.
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the conclusions on the basis of the questions brought forward in the introduction. Articles are
published in Lithuanian and English.
Each article should contain brief information on the author. It includes the institution, address, e-mail in Lithuanian and English languages. The information should be provided in the
order the authors are listed and on each author separately.
All articles of Istorija are peer-reviewed by two experts. Peer-reviewing is anonymous; it is
based on a standardized review form. Each manuscript which fails to comply with the applicable requirements is returned for corrections. If the requirements are met, the manuscript is
submitted to two independent reviewers. The reviewers are selected confidentially and perform
a double blind review. In the event of diverging opinions (one has a positive opinion, the other
has negative), the third reviewer is appointed. After the reviewers evaluate the manuscript, the
author is informed about the manuscript’s suitability / unsuitability for publication or the author is
requested to correct the manuscript according to the comments provided. The author should then
correct the article taking into account the reviewers’ comments and prepare a written reply on the
corrections made. If the author disagrees to the comments, the arguments should be provided.
The sources and literature used in the article should be provided at the end of the article following the standards of bibliographic references (ISO 690: 2010 (E) Numeric Method). The scope of
the article makes up 1 author’s sheet (about 40,000 characters). The text should be typed using the
Microsoft Word for Windows text editor. Font – Times New Roman; font size – 12 pt, headings – 16
pt, line spacing – 1.5 lines. Margins: left – 2.5 cm, right – 1.5 cm, top – 2 cm, bottom – 2.5 cm.
The publication belongs to the Humanities and Social Sciences area, History and Educology
field (History Didactics, S 270 – Pedagogy and Didactics). Istorija is currently the only journal
of history in Lithuania having ISSN and ESSN. The journal brings together the researchers who
carry out fundamental and applied research on different periods of Lithuanian history, the history of the neighbouring countries, history didactics, which may impact the Lithuanian history
policy, encourages them to publish their findings and disseminate them in Lithuania and abroad.

112

Istorija / 2018, t. 110, Nr. 2

ISSN 1392-0456
E-ISSN 2029-7181

Guidelines for Authors

1. General requirements for article structure:
• Author’s name, surname;
• Title of the article;
• Abstract of the article in Lithuanian and English languages (up to 600 characters) and
keywords (max. 6);
• Content of the article;
• Conclusions;
• List of references;
• Summary in a foreign language; if the article is in English, the summary should be in
Lithuanian;
• The metrics of each article should specify the date of submission of the article to the editorial
office and the date of preparing the final draft for publishing;
• Concise information on the author (it should include institution, address, e-mail in Lithuanian and English languages).
2. Bibliographic requirements for the list of references:
The cited publications of literature and sources should be listed at the end of the article in an
alphabetical order and arranged by author or by the first word in the title of the publication. The
list of sources should precede the list of literature.
When unpublished sources are listed, the place where the document is kept (the title of the
archive), the title and number of the fund (hereinafter – f.), inventory (hereinafter – i.) and file
(hereinafter – f.) number should be provided. It is not required to specify page numbers and
document titles.
Sample references to sources:
Lithuanian Central State Archives. Riflemen’s Union. F. 561, i. 2, f. 2, 25, 856.
Kaunas County Archives. Department of Social Security. F. 59, i. 4, f. 67, 91.
When literature is listed, author’s surname and name, publication title, title of a book (or
journal), volume (or issue), place of publishing, publishing house, year of publishing, pages should
be specified. The title of a book or a journal should be written in italics. Place of publishing and
publishing-house are not required for journals.
References should be inserted in the required place of the text or at the bottom of the page
(footnote); sequential numbering should be used.
Reference to a book:
AUTHOR’S SURNAME, name. Title. Edition. Place of publishing: publishing-house, year, pages.
Examples:
KARVELIS, Deimantas. Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547–
1655 metais. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 612 p.
SMAGURAUSKAS, Stasys; POVILAITIS, Gintautas; MARTINKĖNAS, Algimantas. Vokiečių
kalbos tarties pratybos: balsiai ir dvibalsiai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto l-kla,
1997. 111 p.
Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje: mokslinių straipsnių rinkinys.
Sudarė R. R. Trimonienė, R. Jurgaitis. Šiauliai: Saulės delta, 2007. 328 p.
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ŠERMUKŠNYTĖ, Rūta. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema: mokymo metodinė
priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008. 63 p.
VEILENTIENĖ, Audronė. Impact of the Seimas of the republic of Lthuania of Foreign Policy
during the Period from 1920 to: summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilniaus universiteto
l-kla, 2010. 53 p.
SABALIAUSKAS, Algirdas. Žodžiai atgyja: pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrėjus. 3-asis
papild. ir patais. leid. Vilnius: Gimtasis žodis, 2000. 221 p.
Reference to an article (document part):
ARTICLE AUTHOR’S SURNAME, name. Title of the article. Title of the source. Edition. Place
of publishing, year, place in the source.
Examples:
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 Lileikis
in Lithuania (1994–2000). Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils, 2004, No. 5, p. 74–81.
Reference to an electronic document:
AUTHOR’S SURNAME, name. Title [type of electronic medium]. Edition. Place of publishing:
publisher, year [date of citation]. Availability and access.
Examples:
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 [CD-ROM]. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 1999.
GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). Iš: Klasikinė lietuvių
literatūra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkų sąjungos institutas, 2002 [žiūrėta 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/inf-mok/17/str4.hml>.
Reference to an archival document:
Date, document type (letter, pro memoria, report, act), addresser, addressee. ARCHIVE TITLE,
fund number, digest number, file number, page number.
Examples:
1745 08 18 Magdalenos Kulčickos skundas prieš Kauno pavieto vėliavininkaitį Mykolą Skorulskį,
Lietuvos Brastos pavieto vaiskį Joną Bielskį, 1745 m. Vilniaus pavieto pilies teismo knyga. Lietuvos
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), SA, b. 4758, l. 768–768v.
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1773 r. Regestr całej psiarni Karola Stanisława Radziwiłła, Panie Kochanku. Archiwum Glówne
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.
3. Requirements for illustrations:
Tables should be numbered in Arabic numerals. Table number and title has to be written
above the table on the right margin of the page in a new paragraph, for example:
Table 4. Distribution of City, Town and Village Residents by Nationality
Tautybė
Miestuose
Miesteliuose
Kaimuose
Lietuviai
172 803
111 374
1 417 686
Žydai
97 618
48 087
8 038
Lenkai
8 883
2 596
54 120
Rusai
7 458
1 623
41 379
Vokiečiai
10 132
2 104
16 995
Latviai
1 594
732
12 557
Baltarusiai
430
184
3 807
Kiti
322
351
919
Svetimšaliai
3694
598
2887
The table is compiled with reference to Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d.
visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos centrinis statistikos
biuras, 1923, p. XXXVII.
Schemes, diagrams, images, photographs and other illustrations should be numbered in Arabic
numerals. The number and title should be specified under the scheme, diagram, photograph or
other illustration on the right margin of the page, for example:

8 il. 1568 m. Matiaso Ziunto (Mathias Zündt) Gardino panoramos raižinio fragmentas, kuriame
pavaizduotas sarginis šuo mišrūnas
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4. Details about the author for C.E.E.O.L. database
A separate page delivered along with the article should indicate the details of the author –
author’s date of birth, place, research degree and academic title, professional experience, research area and field, fields of research interests and the main publications in Lithuanian and
English. You can find the form on the Internet (C.E.E.O.L. form). Please send your completed
form to Executive Secretary Mindaugas Nefas: mindaugas.nefas@vdu.lt.
5. Ethics of the Journal
The journal adheres to the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Authors (2011) and the Code of Conduct for Journal Publishers (2011) released by the Committee
on Publication Ethics (COPE).
5.1. Ethics of Authors
By assuming responsibility, authors shall guarantee that:
• the article is their original work, which does not violate intellectual property and other
people’s rights;
• the article is void of plagiarism or self-plagiarism; references are not dominated by personal
articles;
• all authors are listed and they all agree to the order in which they are listed;
• the article is not submitted to other journals at the same time;
• citations are appropriately used; the works of other authors and their conclusions on the
problem in question are mentioned. Sources which are not mentioned in the text are not
included; self-citations are avoided;
• all sources of funding and support are openly declared;
• the findings of the same research which are expanded, marginally supplemented and expressed by different sentences are not included in the article;
5.2. Ethics of Reviewers
Reviewers shall ensure that:
• the review is written professionally, objectively and within the time limit intended for the
review;
• confidentiality is ensured;
• any current or potential conflicts of interest are declared;
• the review meets the standards of correctness;
• editors will be informed in case the author of the article is suspected of the breach of ethics.
5.3. Ethics of Editors
The editors of the journal shall ensure that:
• decisions are taken objectively, impartially and fairly and are based on the value of the article
being submitted and its suitability for publishing in the journal;
• peer-reviewing and the identity of reviewers are confidential;
• the rules and requirements which are binding to the members of the editorial board, authors
and reviewers of articles are complied with;
• each volume is published in a timely manner and is in line with the established periodicity
of the journal.
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5.4. Copyright
Copyright is defined in the Law on Copyright and Related Rights of the Republic of Lithuania.
5.5. Protection of Personal Information
Personal and contact details provided to the journal shall be used for their intended purpose
only, i.e. journal publishing.
This information shall not be made public or communicated to the third parties (unless it is
required by law).
5.6. Journal Fees
There are no journal fees.
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