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NURODYMAI AUTORIAMS

„Tautosakos darbuose“ skelbiami mokslo 
straipsniai lietuvių, anglų, vokiečių, latvių, 
rusų, lenkų kalbomis. 

Straipsnio struktūra:
straipsnio pavadinimas,
autoriaus vardas ir pavardė,
įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas,
straipsnio tekstas (prieš jį – trumpa anota-

cija ir ne daugiau kaip penki esminiai 
žodžiai),

šaltinių (sutrumpinimų) ir literatūros sąrašai;
santrauka lietuvių kalba vertimui į ang lų 

kalbą (nelietuviškai parašytiems straips-
niams santrauka teikiama ta pačia kalba);

autoriaus darbo vieta, pareigos ir elektro-
ninis paštas.

Citatos pateikiamos originalo forma ka-
butėse, didesnės apimties – petitu, iš-
keliant iš teksto eilutės ribų. Kiekviena 
autorinė korekcija citatoje žymima lauž-
tiniais skliaustais. Po citatos arba jos per-
pasakojimo literatūros ir šaltinių nuorodos 
rašomos skliaustuose, nurodant autoriaus 
pavardę, publikacijos metus, puslapį (Bir-
žiška 1925: 10–11). Gali būti vartojamos 
dažniau cituojamų leidinių (žodynų, tau-
tosakos šaltinių ir pan.) santrumpos. Kai 
reikia nurodyti leidinių tomą, jis įterpia-
mas prieš puslapį (BRMŠ II: 45; BsJK: 
383, nr. 4). Tais atvejais, kai patogiau nu-
rodyti ne leidinio puslapį, o iš jo cituo-
jamo teksto numerį, nurodoma leidinys, 
tomas, numeris (LLD V 225). 

Teksto paaiškinimai ar kitos su tekstu susi-
jusios papildomos žinios nurodomos išna-
šose, kurios žymimos skaičiais ir pateikia-
mos puslapio apačioje.

Moksliniame tekste minimi asmenvardžiai 
pateikiami originalo rašybos forma. Pirmą 
kartą paminėjus pilną asmenvardį, reko-
menduojama toliau rašyti pavardę ir vardo 
inicialą. Nelietuviški vietovardžiai trans-

kribuojami lietuviškai. Išimtiniais atvejais 
(pvz., jei vietovardis nežinomas, neįtrauk-
tas į žinynus) paliekama originalo rašyba.

Mokslinės publikacijos pabaigoje pateikia-
mi šaltinių (sutrumpinimų) ir literatūros 
sąrašai sudaromi pagal abėcėlę, leidiniai 
kirilikos rašmenimis – sąrašo gale. Vieno 
autoriaus publikacijos, išleistos tais pačiais 
metais, išskiriamos raidėmis (a, b, c...). Kai 
autorių arba sudarytojų yra daugiau negu 
trys, nurodomas tik pirmasis ir santrumpa 
et al. laužtiniuose skliaustuose. Autoriaus 
pavardė literatūros sąraše rašoma prieš var-
dą (išnašose ir šaltinių sąraše – po vardo). Jei 
knyga ar leidinys turi paantraštę, ji nurodo-
ma po pavadinimo ir atskiriama dvitaškiu. 

ŠALTINIAI

BsJK – Juodoji knyga, surinko Jonas Basanavi-
čius, parengė Kostas Aleksynas, Leonardas 
Sauka, (Jono Basanavičiaus tautosakos bib-
lio teka, t. 12), Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2004.

BRMŠ – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, 
sudarė Norbertas Vėlius, t. 2: XVI amžius, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
2001; t. 3: XVII amžius, 2003; t. 4: XVIII 
amžius, 2005.

LLD – Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo 
dainos. Meilės dainos, [kn. 1], parengė Ni-
jolė Laurinkienė, melodijas parengė Živilė 
Ramoškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 1995. 
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Rekomenduojama straipsnio apimtis – 
apie 40 000, recenzijos – apie 22 000, 
anotacijos ir informacijos – apie 10 000 
spaudos ženklų. Didesnės apimties darbai 
spausdinami atskiru redaktorių kolegijos 
sprendimu. 

Tekstas turi būti parengtas kompiuterine 
teksto rengykle MS Word, pritaikyta ope-
racinei sistemai Windows (teksto prievar-
dis *.doc), ir surinktas standartiniais kom-
piuteriniais šriftais (Times New Roman, 
Palemonas ir kt.).

Kompiuterinis teksto įrašas elektroniniu 
paštu siunčiamas adresu: tautosaka@llti.lt

Iliustracijos siunčiamos elektroniniu paš-
tu. Rekomenduojama dėti ne daugiau kaip 
penkias iliustracijas. Nuotraukos turi būti 
parengtos TIFF arba JPG formatais (rink-
menos prievardis *.tif arba *.jpg), ne ma-
žesne kaip 300 dpi skyra. Nurodomas jų 
fotografas, kas ir kada fotografuota, iš kur 
nuotraukos imta. Straipsnio autorius privalo 
turėti leidimą naudoti iliustracinę medžiagą.


