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Atmena autoriams

Colloquia yra recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas XX–XXI a. Lietuvos bei 
Rytų ir Vidurio Europos regiono literatūros tyrimams, sovietmečio literatūros 
refleksijai, teorijos darbams bei tarpdalykinėms literatūros studijoms. Publikuo-
jami mokslo straipsniai, vertimai, archyvinė medžiaga, diskusijos, recenzijos. Pa-
grindinės kalbos yra lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų.

Siūlomas publikacijas autoriai siunčia elektroniniu būdu – adresu col-
loquia@llti.lt.

Teikiamuose mokslo straipsniuose turi būti iškelta tyrimo problema, pagrįs-
tas jos aktualumas, suformuluotas tikslas, apibrėžtas objektas, išdėstyta metodo-
logija, įvertintas nagrinėjamos problemos ištirtumas, pateikta analizė ir prieitos 
išvados, nurodyta naudota literatūra. 

Prie mokslo straipsnio pateikiama anotacija straipsnio kalba (ne mažiau 
kaip 1000 spaudos ženklų), raktažodžiai straipsnio ir anglų kalbomis, santrauka 
straipsnio kalba (1200 spaudos ženklų, vertimui į anglų kalbą). Duomenys apie 
autorių (vardas, pavardė, mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas, atstovaujama 
įstaiga, elektroninio pašto adresas) teikiant straipsnį kartu siunčiami atskiru 
dokumentu.

Orientacinė mokslinės publikacijos apimtis – 40 000, recenzijos – 20 000 
spaudos ženklų. Tekstas turėtų būti parengtas MS Word teksto redaktoriumi, 12 
punktų Times New Roman šriftu, 1,5 eilutės intervalu. Išnašų stilius automa-
tinis, 10 punktų dydžiu. Citatos ir bibliografiniai aprašai tvarkomi pagal LLTI 
priimtus principus (žr. Colloquia svetainės http://www.llti.lt/lt/colloquia/ skyre-
lyje Reikalavimai publikacijoms, plačiau – žiniatinklyje: http://www.llti.lt/failai/
SLL22_Str_Jakonyte.pdf). 

Žurnalui įteiktus mokslo straipsnius anonimiškai vertina ne mažiau nei du 
redaktorių kolegijos paskirti recenzentai.

Didesnės apimties darbai spausdinami atskiru redaktorių kolegijos sprendimu.
Redkolegija turi teisę pateikimo reikalavimų neatitinkančius straipsnius at-

mesti kaip nesvarstytinus neatsižvelgdama į jų turinį, taip pat turi teisę redaguoti 
tekstus aiškumo tikslais ir apimties sumetimais. Esminės teksto pataisos derina-
mos su autoriumi. 
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