REIKALAVIMAI „LYČIŲ STUDIJOS IR TYRIMAI“ PUBLIKUOJAMIEMS MOKSLO DARBAMS
Leidinyje “Lyčių studijos ir tyrimai” publikuojami moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojami humanitarinių ir
socialinių mokslų srities originalių lyčių tyrimų rezultatai. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnio
tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape Times New Roman šriftu vieno tarpo tarp eilučių intervalu. Paraštės –
2 x 2 x 2 x 2 cm. Redakcijai įteiktas tekstas turi būti suredaguotas kalbos redaktoriaus. Straipsnius recenzuoja du
recenzentai. Recenzavimas anoniminis. Kad palengvinti recenzavimo procedūrą, straipsnio autoriaus vardas, pavardė ir
institucija turi būti nurodyti ant atskiro titulinio lapo.
1. Titulinis lapas. Jame straipsnio autorius lietuvių ir anglų kalbomis užrašo: mokslo laipsnį, vardą ir pavardę,
instituciją, kurioje autorius mokosi arba dirba ir pareigas, mokslo interesų sritis, el. pašto adresą, telefono numerį.
2. Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:
- straipsnio pavadinimas (14 pt, Bold)
- straipsnio santrauka lietuvių kalba (iki 150 žodžių) (antraštė-11 pt, Bold; tekstas – 10 pt, Normal)
- pagrindiniai žodžiai (3-7 žodžiai) (antraštė- 10 pt, Bold; tekstas – 10 pt, Normal)
- straipsnio tekstas (3500 – 7000 žodžių be literatūros sąrašo) (poskyrių antraštės 12 pt, Bold; tekstas -11
pt, Normal)
- straipsnio santrauka anglų kalba (iki 150 žodžių straipsniams, parašytiems anglų kalba, ir ne mažiau kaip
500 žodžių straipsniams, parašytiems lietuvių kalba) (antraštė-11 pt, Bold; tekstas – 10 pt, Normal)
- straipsnio išnašos
- cituojamos literatūros sąrašas. Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai pateikiami šaltinių originalo kalba (antraštė -11 pt, Bold; tekstas -10 pt, Normal arba Italic)
3. Du straipsnio egzemplioriai, parengti ir atspausdinti pagal nurodytus reikalavimus, taip pat elektroninė straipsnio
versija siunčiami į redakciją nurodytais pašto ir elektroninio pašto adresais.
4. Cituojamos literatūros sąrašas sudaromas laikantis šių reikalavimų:
- Knygoms nurodomos autorių pavardės ir vardo inicialai, leidimo metai, knygos pavadinimas, leidimo vieta
(miestas), leidykla, pvz.: Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2001). Statistika ir jos taikymai. T. 1. Vilnius:
TEV leidykla.
- Straipsniams žurnale – autoriaus pavardė ir vardo inicialas, leidimo metai, straipsnio antraštė, žurnalo pavadinimas, tomas, numeris, pirmasis ir paskutinis straipsnio puslapis, pvz.: Fagerberg, J. (1988). International
Competitiveness. The Economic Journal, No. 98 (June), p. 355–374.
- Konferencijų medžiagai, straipsnių rinkiniams – autoriaus pavardė ir vardo inicialas, leidimo metai, straipsnio pavadinimas, straipsnio puslapiai, leidimo vieta ir leidykla, pvz.: Jucevičius, R. (1992). Valdymo reorganizavimo prielaidos. Vadyba ir rinkos ekonomika: tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga (p. 15–19). Kaunas: Technologija.
- Straipsniams dienraštyje – autoriaus pavardė ir vardo inicialas, leidimo metai, mėnuo, diena, straipsnio pavadinimas, dienraščio pavadinimas, puslapis, pvz.: Pavilionis, R. Neišprusimo problemų joks teismas neišspręs (2001 spalio 26). Lietuvos rytas, p. 4.
- Disertacijoms – autoriaus pavardė ir vardo inicialas, metai, pavadinimas, mokslo darbo pavadinimas, atlikimo vieta, pvz.: Gudavičius, A. (1994). Ekonominių veiksnių įtaka Lietuvos demografinei situacijai (Daktaro
disertacija, Vilniaus universitetas, 1994).
- Interneto adresams – nurodoma cituojamo šaltinio antraštė ir išsamus adresas, kad būtų galima rasti cituojamą tekstą, pvz.: Drake, P. A. Primer on Competitiveness. EDCO Ontario’s Economic Development Network,
http://www.edco.on.ca/journal/story31.htm [žiūrėta 2007-09-15].
5. Lentelės tekste numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Numeris ir žodis „lentelė“ rašomas prie dešinės teksto paraštės, o lentelės pavadinimas rašomas 11 pt, Bold šriftu centruotai naujoje pastraipoje. Tekstas lentelėje rašomas
10 pt Normal šriftu.

1

6. Tekste pateikiami paveikslai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Po paveikslu 11 pt, Bold šriftu centruotai rašomas paveikslo numeris ir sutrumpintas žodis „pav.“, po to 11 pt, Normal šriftu – paveikslo pavadinimas. Paveikslus
reikia parengti taip, kad leidykla galėtų keisti šriftą, ištaisyti rašybos klaidas. Paveikslai, grafikai pateikiami juodai balti.
7. Autoriai, pagal recenzentų pastabas pataisę ir papildę straipsnį, siunčia jį el. paštu redakcijai. Galutinį sprendimą
dėl straipsnio publikavimo priima redaktorių kolegija. Neatitinkantys kalbos kultūros (žodyno, žodžių darybos,
gramatikos) normų ir mokslinio stiliaus reikalavimų, netvarkingai parengti straipsniai grąžinami autoriams be vertinimo.
8. Žurnale taip pat spausdinamos mokslo leidinių recenzijos.
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