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Atmena žurnalo autoriams
Žurnalo tematika: medijų ir informacinis raštingumas; informacinės aplinkos saugumas; komunikacijos, ypač politinės komunikacijos, procesai; skaitmenizacija ir skaitmeninė leidyba; bibliotekininkystė
ir bibliografija; informacijos mokslų metodologija. Siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių,
žurnale publikuojami ne tik su šiomis tematikomis susiję tyrimai, bet ir sociologijos, istorijos, politikos
mokslų srities straipsniai. Taip pat publikuojamos žurnalo teminiame lauke aktualių mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos ir anotacijos.
Straipsnius įvertina du moksliniai recenzentai laikantis dvigubo anonimiškumo tvarkos (recenzentams neatskleidžiama autoriaus pavardė, autoriui neatskleidžiamos recenzentų pavardės). Recenzuojami
tik straipsniai, atitinkantys toliau išdėstytus žurnalo reikalavimus.

Pateikiamo straipsnio struktūra
Straipsnyje turi būti mokslo darbams būdingos dalys: a) įvadas, kuriame nurodomas tyrimo aktualumas, objektas, tikslas, uždaviniai, metodas, problemos tyrimo būklė, šaltiniai; b) dėstymo dalys, kuriose
pristatomas teorinis ir (ar) empirinis tyrimas; c) išvados; d) išnašos; e) bibliografijos sąrašas. Straipsnio
dalys gali turėti antraštes ir paantraštes.
Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:
1. Autorius (-ė)
§
§
§
§

autoriaus vardas, pavardė;
akademinė institucija, padalinys;
e. pašto adresas;
ORCID iD.

2. Santrauka
– jeigu straipsnis yra lietuvių kalba:
§
§
§
§
§
§

straipsnio pavadinimas;
santrauka lietuvių kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai lietuvių kalba (nuo 3 iki 7 žodžių);
straipsnio pavadinimas anglų kalba;
santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai anglų kalba (nuo 3 iki 7 žodžių).
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– jeigu straipsnis yra anglų kalba:
§
§
§
§
§
§

straipsnio pavadinimas anglų kalba;
santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai anglų kalba (nuo 3 iki 7 žodžių);
straipsnio pavadinimas lietuvių kalba;
santrauka lietuvių kalba (iki 1000 spaudos ženklų, su tarpais);
reikšminiai žodžiai lietuvių kalba (nuo 3 iki 7 žodžių).

3. Rankraštis
§ straipsnio tekstas (nuo 0,75 iki 2 autorinio lanko).

Nuorodos
§ šaltiniai ir literatūra pateikiami puslapio apačioje automatiniu Insert Footnote režimu (šrifto dydis – 10 punktų) pagal šį pavyzdį:
– monografinis leidinys:
Ambrulevičiūtė, A.; Voronič, T.; Žiemelis, D. Modernėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas: miestų plėtra ir sanitarinės
infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

Cituojant tą patį monografinį leidinį antrą, trečią kartą:
Ambrulevičiūtė, A.; Voronič, T.; Žiemelis, D. Modernėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas: miestų plėtra ir sanitarinės
infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais, p. xx–xx.
Norkus, Z. An Unproclaimed Empire: The Grand Duchy of Lithuania: From the Wiewpoint of Comparative Historical
Sociology of Empires. London: Routledge, 2018.

– straipsnis, kuris publikuojamas žurnale ar knygoje:
Norkus, Z.; Morkevičius, V.; Markevičiūtė, J. From Warfare to Welfare States? Social and Military Spending in the
Baltic States 1918–1940. Scandinavian Economic History Review, 2021, Vol. 69, No. 1, p. 1–21.
Žiemelis, D. Miesto ekosistemos sampratos transformacija: klasikinės ir šiuolaikinės miesto ekologijų atvejai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2018, t. 43, Nr. 2, p. 107–132.
Norkus, Z. Georgo Simmelio individualus dėsnis: gyvenimo ir kūrybos bruožai. In: Simmel, G. Sociologija ir kultūros filosofija: rinktinė. Iš vokiečių k. vertė A. Lozuraitis. Vilnius: Margi raštai: 2007, p. 539–586.
Norkus, Z. Long Waves and Changes in the Structure of the Capitalist World System. In: Global Inequalities in
World-Systems Perspective: Theoretical Debates and Methodological Innovations / Ed. by by Manuela Boatca,
Andrea Komlosy, Hans-Heinrich Nolte. London: Routledge, 2018. p. 78–93.

Cituojant tą patį straipsnį iš žurnalo ar knygos antrą, trečią kartą:
Norkus, Z. Long Waves and Changes in the Structure of the Capitalist World System, p. xx–xx.

– interaktyvus (prieinamas per internetą) dokumentas / tekstas / straipsnis:
Lahayne, H. Žmogaus teisių infliacija. Bernardinai.lt, 2020.09.28. Prieiga per internetą: https://www.bernardinai.lt/
zmogaus-teisiu-infliacija/. Žiūrėta 2021-08-21.
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Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c1ac9d51-a33e-4277-969b-4829613360c8. Žiūrėta 2021-09-14.

– archyvinis dokumentas:
Juozo Tumo laiškas Augustinui Liepiniui, Kaunas, 1931-08-16. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, (toliau – VUB RS), f. 1, b. F600, l. 10.

Literatūros ir šaltinių sąrašas
§ straipsnio pabaigoje pateikiamas Literatūros ir šaltinių sąrašas (pagal abėcėlę, nenumeruojamas)
pagal šiuos pavyzdžius:
– monografinis leidinys:
Ambrulevičiūtė, Aelita; Voronič, Tatyana; Žiemelis, Darius. Modernėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas: miestų plėtra
ir sanitarinės infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.

– straipsnis, kuris publikuojamas žurnale ar knygoje:
Norkus, Zenonas; Morkevičius, Vaidas; Markevičiūtė, Jurgita. From Warfare to Welfare States? Social and Military
Spending in the Baltic States 1918–1940. Scandinavian Economic History Review, 2021, Vol. 69, No. 1, p. 1–21.
DOI: https://doi.org/10.1080/03585522.2020.1716060.
Norkus, Zenonas. Long Waves and Changes in the Structure of the Capitalist World System. In: Global Inequalities
in World-Systems Perspective: Theoretical Debates and Methodological Innovations / Ed. by by Manuela Boatca,
Andrea Komlosy, Hans-Heinrich Nolte. London: Routledge, 2018. p. 78–93.

– interaktyvus (prieinamas per internetą) dokumentas, tekstas, straipsnis:
Lahayne, Holger. Žmogaus teisių infliacija. Bernardinai.lt, 2020.09.28. Prieiga per internetą: https://www.bernardinai.lt/zmogaus-teisiu-infliacija/. Žiūrėta 2021-08-21.
Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 679. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/acd82c9188fa11e8aa33fe8f0fea665f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=c1ac9d51-a33e-4277-969b-4829613360c8. Žiūrėta 2021-09-14.

Straipsnių įteikimas
Pagal nurodytus reikalavimus parengtas elektroninis tekstas (straipsnis, recenzija, apžvalga) žurnalo redakcijos kolegijai pateikiamas jį įkeliant į sistemą leidinio tinklalapyje https://journals.lnb.lt/
relevant-tomorrow. Norint įkelti į sistemą tekstą reikia prisiregistruoti žurnalo tinklalapyje, t. y. eiti į
Registruotis. Jeigu autorius yra anksčiau prisiregistravęs, reikia tik prisijungti, t. y. eiti į Prisijungti. Dėl informacijos, susijusios su tekstų rengimu ir pateikimu, kreiptis šiais adresais: Relevant.Tomorrow@lnb.lt
arba Darius.Ziemelis@lnb.lt.
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