
Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Reikalavimai autoriams 

 

Nuo 2006 m. Lietuvių išeivijos instituto leidžiamas akademinis žurnalas Oikos 

(gr. kalba „namai“) yra skirtas Lietuvos ir kitų kraštų migracijos procesų, 

migracijos politikos, diasporos istorijos ir kultūros problemoms aptarti. 

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, 

recenzijos, archyvinių dokumentų publikacijos.  

• Skatinant tarpdisciplininius tyrimus žurnale publikuojami įvairių 

mokslo šakų (sociologijos, antropologijos, migracijos politikos istorijos, 

literatūros istorijos, literatūrologijos, diasporos istorijos, teatrologijos ir 

kitų sričių) mokslinių tyrimų rezultatai.  

• Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. 

• Žurnalui teikiami straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės 

kolegijos paskirtų recenzentų.  

• Straipsnių apimtis – iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų), 

recenzijų – ne mažesnė nei 0,25 autorinio lanko (10 000 spaudos 

ženklų). Dėl didesnės apimties publikacijų reikia iš anksto susitarti su 

redakcija. Tekstai redakcijai pateikiami A4 formato Times New Roman 

12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu.  

• Straipsniai turi atitikti akademiniams straipsniams keliamus 

reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, 

pristatyta analizuojamos problemos tyrimų būklė, pateiktos tyrimo 

išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Prie teksto būtina pridėti 

santraukas ir raktažodžius anglų ir lietuvių kalbomis (600–1000 spaudos 

ženklų).  

• Išnašos pateikiamos puslapio apačioje, numeracija ištisinė. Straipsnio 

pabaigoje pridedamas literatūros sąrašas. 



• Straipsniuose citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis nekeičiant 

šrifto. Lietuviškame tekste nelietuviški asmenvardžiai rašomi originalo 

kalba laikantis nustatytų svetimvardžių gramatinimo taisyklių (žiūrėti 

http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas/). 

Pirmą kartą tekste pateikiamas visas asmens vardas ir pavardė, toliau 

rašytina tik jo (jos) pavardė. Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie 

kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose, lietuvių kalba 

rašomi tradiciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti vietovardžių 

pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba. 

• Straipsnio pabaigoje autorius (-iai) turi nurodyti savo vardą, pavardę, 

atstovaujamą instituciją, mokslo laipsnį, el. pašto adresą, telefoną. 

• Tekstus prašome siųsti Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos 

institutui el. paštu lii@vdu.lt arba redaktoriaus pavaduotojai Daliai 

Kuizinienei el. paštu dalia.kuiziniene@vdu.lt.  

• Kilus neaiškumams prašome kreiptis į Lietuvių išeivijos institutą (S. 

Daukanto g. 25, LT-44249 Kaunas, el. paštas lii@vdu.lt, tel. (8 37) 327 

839) 

 

Žurnalas recenzuojamas ir talpinamas tarptautinėse EBSCO Publishing 

duomenų bazėse http://www.ebscohost.com/. Bibliografiniai aprašai rengiami 

pagal Čikagos citavimo stiliaus bibliografijos metodą (Chicago: notes and 

bibliography method). 

 

IŠNAŠŲ PAVYZDŽIAI 

Knyga: 1 autorius  

Pavardė, Vardas, Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidykla, 

metai, cituojamas puslapis (-iai).  
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1 Kiaupa, Zigmantas, Lietuvos valstybės istorija, 2-asis leid. Vilnius: 

Baltos lankos, 2006, 150–151.  

2 Augustinas, Mano motina Monika, iš lotynų kalbos vertė Eugenija 
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sutrumpintas bibliografinis aprašas: Autoriaus pavardė, sutrumpintas 
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cituojami puslapiai. 
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6 Ibid, 67.  

7 Ibid.  

Knyga: 2 arba 3 autoriai 

Pavardė1, Vardas1 ir Pavardė2, Vardas2, Knygos antraštė: paantraštė, laida. 

Leidimo vieta: Leidykla, metai, cituojami puslapiai.  
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Knygos dalis (skyrius) 

Pavardė, Vardas, „Knygos dalies / skyriaus antraštė: paantraštė“, in Knygos 

antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidykla, metai, cituojamas puslapis. 



1 Berenis, Vytautas, „Egodokumentų tyrimai: ištakos, metodai, 

perspektyvos“, in Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX 

amžiuje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 14. 

Straipsnis 

Pavardė, Vardas, „Straipsnio pavadinimas“, žurnalo pavadinimas nr. (metai), 

cituojami puslapiai: 

1 Avinaitė, Eva, „Lietuva viduramžių Europos žemėlapiuose“, Naujasis 

židinys-Aidai 7 (2013), 501. 
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Archyvinis šaltinis  
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Interneto puslapis 

Pavardė, Vardas, „Internetinio puslapio pavadinimas“, Interneto tinklalapio 

pavadinimas, paskelbta/atnaujinta/žiūrėta data, internetinis adresas:  

1 Hand, Becky, „All about Artificial Sweeteners: The Lowdown on Zero-

Calorie Sugar Substitutes“, SparkPeople, paskelbta 2004 m. rugsėjo 29 

d., http://www.sparkpeople.com/ resource/nutrition_articles.asp?id=289. 
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3 „Chicago-Style Citation Quick Guide“, The Chicago Manual of Style 

Online, žiūrėta 2017 m. kovo 10 d., 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 

Straipsnio pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas, sudarytas pagal autorių 

pavardes abėcėlės tvarka (be numeracijos). Jeigu autorių nėra, rikiuojama 

pagal antraštes, jeigu antraštė prasideda artikeliu (a, an, the, der ir kt.) – 

pagal antrąjį antraštės žodį. 
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