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SUTRUMPINIMAI

LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas, t. I–XIX. Vilnius, 1956–1999; t. XX. Kaunas, 2002
LMD – Lietuvių mokslo draugijos rankraščiai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto

Lietuvių tautosakos rankraštyne
LPP I – Lietuvių patarlės ir priežodžiai. Parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa

Kašėtienė ir kt., t. I: A–D. Vilnius, 2000
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTt 5 – Lietuvių tautosaka, t. 5: Smulkioji tautosaka. Žaidimai ir šokiai. Medžiagą paruošė

Kazys Grigas. Vilnius, 1968
MT – Mūsų tautosaka, t. 2. Kaunas, 1931
V – Vestuvinių dainų skyrius Lietuvių liaudies dainų kataloge
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REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS STRAIPSNIAMS

„Tautosakos darbuose“ skelbiami moksliniai ir apžvalginiai straipsniai iš folkloristi-
kos srities.

Mokslinis straipsnis neturėtų būti didesnis kaip 1 sp. lankas (22 mašinraščio pusla-
piai). Tekstas turi būti surinktas kompiuteriu ir išspausdintas baltame A4 formato popieriuje
(tarp eilučių – 2 intervalai) dviem egzemplioriais. Pageidautina pridėti diskelį (tada užtenka
vieno egz.). Straipsnis turi būti surinktas v i e n b a i č i u s  rašmenų kodus palaikančiomis
tekstų apdorojimo programomis, skirtomis op. sistemai Windows (pvz., MS Word 6.0, MS
Word 7.0); rašmenų kodavimas – CP1257 (BalticRIM) arba LST ISO / IEC 8859–13.

Straipsnio struktūra turi būti tokia:

straipsnio pavadinimas;
autoriaus vardas ir pavardė;
įstaigos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas;
straipsnio tekstas (jame nurodoma: tyrimų objektas, tikslai, metodai, žodžiai raktai);
literatūros sąrašas;
santrumpų sąrašas;
santrauka anglų (arba vokiečių, prancūzų...) kalba; santrauka lietuvių kalba, jei straips-

nis parengtas kita kalba.

Pateikiamas publikacijos autoriaus adresas ir elektroninis paštas.

Nuosekliai turi būti laikomasi citavimo tvarkos. Bibliografinių duomenų pateikimas (ori-
ginalo rašyba) išnašose matyti iš šių pavyzdžių:

1 Liudvikas Rėza. Lietuvių liaudies dainos, t. 1. Vilnius, 1958, p. 12.
2 Ten pat, p. 16–21.
3 Jurgis Dovydaitis. Jotvingių kalbos atgarsiai. – Mokslas ir gyvenimas, 1992, Nr. 12, p. 9–10.
4 L. Rėza. Min. veik., p. 20.
5 Norbertas Vėlius. Sugrįžimo iš jungtuvių – jaunosios apdovanojimo dainos. – Lietuvių liaudies

dainynas, [t.] 11: Vestuvinės dainos, [kn.] 5. Parengė N. Vėlius; melodijas parengė L. Burkšaitienė.
Vilnius, 1996, p. 15.

6 Prūsijos Lietuvių Dainos. Surinko V. Kalvaitis. Tilžė, 1905; naujas leid.: Vilnius, 1998, p. 185,
Nr. 375.

7 Н. Жуланова. Инструмент, музыкант и музыка в традиционной культуре: Коми-пермяц-
кие многоствольные флейты. – Музыкальная академия, 1997, µ 3, p. 156–164.

8 A. J. Greimas. Etymological Notes on Some Theonyms in Mannhardt. – Linguistics and Poetics
of Latvian Folk Songs. Kingston and Montreal, 1989.
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Iliustracinė medžiaga pateikiama voke. Ant jo nurodoma straipsnio autoriaus pavardė
ir publikacijos pavadinimas.

N u o t r a u k o s  – pozityvai lygiame blizgiame popieriuje. Nurodomas kiekvienos nuo-
traukos fotografas, kas ir kada fotografuota, iš kur nuotrauka imta.

Š t r i c h i n ė  i l i u s t r a c i n ė  m e d ž i a g a  (piešiniai, žemėlapiai, schemos, gaidos ir
pan.) gali būti pateikta dvejopai: eskizais arba galutiniu (poligrafiniam reprodukavimui tin-
kamu) pavidalu. Iliustracijų formatas neturi būti didesnis kaip A4 (210×297 mm).

Eskizai turi būti kokybiški, gerai įžiūrimi. Tinka tušu arba pieštuku atlikti brėžiniai ir
piešiniai, ranka rašytos gaidos, kokybiškos kopijos. Skenuotus eskizus (ne mažesnės kaip
300 dpi skiriamosios gebos) galima pateikti ne tik išspausdintus, bet ir įrašytus diskelyje
grafiniu formatu TIFF (Tagged Image File Format; įrašo failo prievardis .tif).

Štrichinės iliustracijos, kompiuteriu parengtos poligrafiniam reprodukavimui, pateikia-
mos diskelyje vektoriniu EPS (Encapsulated PostScript; įrašo failo prievardis .eps) formatu.
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