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Apie leidinį
Periodinis mokslinių straipsnių leidinys „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ skirtas
moksliniams teoriniams, empiriniams ir taikomiesiems tyrimams.
Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis.
Numatoma leisti per metus du numerius: vienas numeris skiriamas socialiniams –
humanitariniams, kitas – technologijos, žemės ūkio, biomedicinos ir fiziniams mokslams.
Papildomai gali būti leidžiami teminiai žurnalo numeriai.
Ateityje siekiama leidinį referuoti tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse.
Žurnalo formatas – A5. Žurnalas leidžiamas CD formate, patalpinamas internetinėje leidinio
svetainėje (www.marko.lt) PDF formatu ir 10-ies įprasto spausdinto leidinio formatu.
Redakcijos adresas: Marijampolės kolegija, P.Armino 92, LT-68303, Marijampolė
Telefonas: (8 343) 50750
Faksas: (8 343) 54388
El. paštas: direkcija@mkolegija.lt
Puslapis internete: www.marko.lt
INFORMACIJA AUTORIAMS:
Socialinių – humanitarinių mokslų krypties straipsniai pateikiami skyriams Humanitariniai mokslai
ir Socialiniai mokslai.
Technologijų, žemės ūkio, biomedicinos ir fizinių mokslų straipsniai pateikiami skyriams
Technologijos, Žemės ūkis, Fiziniai mokslai, Biomedicina.

Reikalavimai straipsniams
Leidinyje publikuojami tik originalūs, autentiški, niekur kitur nepublikuoti moksliniai
straipsniai.
Straipsniai gali būti parengti viena iš šių kalbų: lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir lenkų.
Lietuvių kalba parašyti straipsniai redaguojami redakcijoje.
Žurnalo redkolegijai pateikiamas vienas straipsnio egzempliorius (popierinis variantas,
atspausdintas kompiuteriu A4 formato lape, ant vienos pusės) ir elektroninėje laikmenoje (CD arba
USB atmintinėje, Windows terpėje, naudojant WinWord redaktorių). Straipsnių puslapiai
numeruojami dešiniajame kampe.
Straipsnių apimtis – nuo 8 iki 16 A4 formato puslapių spausdinant per 1 (Single) intervalą.
Straipsnius recenzuoja du leidinio redakcinės kolegijos paskirti atitinkamos mokslo krypties ir
srities recenzentai, turintys daktaro laipsnį.
Leidinio redakcijai pateikiamuose straipsniuose turi būti tokie elementai, išdėstyti žemiau
pateikta tvarka:
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Autoriaus vardas, pavardė. Jei autoriai keli, nurodomi jie visi. Jei straipsnio autorių indėlis
rengiant straipsnį yra tolygus, autoriai pateikiami abėcėlės tvarka. Jei autorių indėlis
netolygus, pirmiau nurodomas autorius, kurio indėlis yra didžiausias.
Autoriaus (-ių) atstovaujama institucija.
Straipsnio pavadinimas.
Anotacija lietuvių kalba (iki 600 spaudos ženklų).
Raktažodžiai lietuvių kalba (iki 5 pagrindinių sąvokų). Jei straipsnis parengtas kita kalba (ne
lietuvių), anotacijos ir raktažodžių lietuvių kalba pateikti nereikia).
Įvadas, kuriame suformuluota mokslinė problema, pagrįstas jos aktualumas ir aprašytas
ištirtumo lygmuo; apibrėžtas tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai; aprašyta tyrimo
metodologija ir metodai, jei reikia - suformuluota hipotezė.
Dėstomoji dalis, kurioje pateikiami teorinio ir/ar empirinio tyrimo rezultatai, jų analizė.
Dėstomoji dalis skirstoma į teminius skirsnius.
Išvados.
Naudotų šaltinių sąrašas. Jame pateikiami tik tie šaltiniai, kuriais remiamasi (ar kurie
analizuojami) straipsnyje.
Straipsnio pavadinimas anglų kalba.
Autoriaus vardas ir pavardė.
Santrauka anglų kalba (iki 600 spaudos ženklų).
Raktažodžiai anglų kalba (iki 5 pagrindinių sąvokų).
Jei straipsnis rengtas kita kalba, pateikiama santrauka lietuvių kalba (ne mažiau kaip 600
spaudos ženklų).

Atskirai pateikiami šie duomenys:
Duomenys apie straipsnio autorių (-ius): vardas, pavardė, pedagoginis vardas ir mokslinis
laipsnis, atstovaujama institucija, mokslinių interesų sritis (-ys), kontaktinė informacija (elektroninis
paštas, telefonas). Ši informacija pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Minėti duomenys apie
straipsnio autorius pateikiami kiekvieno leidinio pabaigoje. Autoriaus kontaktiniai duomenys
(elektroninis paštas, telefonas) leidinyje nurodomi tik autoriui sutikus.
Reikalavimai pateikiamiems straipsniams:
Tekstas maketuojamas Times New Roman šriftu A4 formato popieriaus lape. Paraštės: viršuje ir
apačioje po 2 cm, kairėje 3 cm, dešinėje 2 cm.
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Straipsnio autoriaus (-ių) vardas ir pavardė spausdinama mažosiomis raidėmis, 12 pt šriftu,
pajuodinta (Bold), centruota (Center). Jeigu autoriai keli, pavardės viena nuo kitos atskiriamos
kableliais.
Autoriaus atstovaujama institucija spausdinama 12 pt šriftu, kursyvu (Italic), centruota (Center).
Straipsnio pavadinimas spausdinamas 14 pt šriftu, pajuodintas (Bold), centruotas (Center),
didžiosiomis raidėmis.
Straipsnio autorius, jo atstovaujama institucija ir pavadinimas spausdinami 1,5 intervalu.
Anotacija ir reikšminiai žodžiai spausdinami 10 pt, 1 eilutės (Single) intervalu, įprastiniu
(Regular) šriftu. Reikšminės sąvokos (anotacija ir Reikšminiai žodžiai) pajuodinami (Bold).
Tekstas spausdinamas 12 pt, 1 eilutės (Single) intervalu. Pirmoji pastraipos eilutė nuo kairiojo
krašto atitraukiama 1,27 cm.
Įvado, skyrių, poskyrių pavadinimai spausdinami 12 pt, įprastiniu (Regular) šriftu, didžiosiomis
raidėmis. Lygiuojama prie kairiojo krašto, numeruojama arabiškais skaitmenimis.
Įvade žodžiai Tyrimo aktualumas, Tyrimo problema, Tyrimo objektas, Tyrimo tikslas, Tyrimo
uždaviniai, Tyrimo metodai, Tyrimo hipotezė, Tyrimo metodologija spausdinami kursyvu.
Nelietuviškos kilmės asmenvardžiai, vietovardžiai tekste rašomi originalo kalba (pvz., anglų,
rusų, prancūzų, vokiečių, lenkų).
Lentelės straipsnyje spausdinamos per vieną intervalą (Single), 10 pt šriftu. Lentelės
numeruojamos ir pavadinamos. Lentelės numeruojamos arabiškais skaitmenimis, nuoseklia
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numeracija visame straipsnyje, t.y. 1 lentelė, 2 lentelė ir t.t. Lentelių numeracija ir pavadinimas
pateikiami virš lentelės, lygiuojant į dešinę, 11 pt, įprastiniu (Regular) šriftu.
Paveikslai, schemos straipsnyje numeruojami ir pavadinami: numeracija ir pavadinimas
pateikiami po paveikslu / schema, 11 pt šriftu, centruojant (Center), įprastiniu (Regular) šriftu.
Formulės rašomos eilutės viduryje (centruotai) ir sunumeruojamos arabiškais skaičiais dešinėje
kraštinėje teksto dalyje. Pavyzdžiui:
s = v • t,

(1)

čia

•
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s – kelias m;
v – greitis m/s;
t – laikas s.
Jei straipsnyje yra tik viena formulė, ji nenumeruojama.
Nuorodos į cituojamus / tekste minimus šaltinius pateikiamos puslapio apačioje, Times New
Roman šriftu, 10 pt. Jei to reikia, analogiškai pateikiami ir papildomi komentarai, paaiškinimai
pagrindiniam tekstui. Nuorodos numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Nuorodose būtina
nurodyti cituojamo ir/ar perfrazuojamo šaltinio puslapius. Nurodos pateikiamos tokia tvarka –
nurodoma autoriaus pavardė, vardo raidė, leidinio / straipsnio pavadinimas, leidimo vieta,
leidykla, metai, puslapis. Po autoriaus pavardės dedamas kablelis. Visi kiti punktai vienas nuo
kito atskiriami taškais, kursyvu išskiriant pagrindinį leidinį. Jei pateikiama nuoroda į straipsnį
knygoje / žurnale, po leidinio metų ir numerio (jei jis yra), dedamas kablelis ir nurodoma
puslapis (-iai). Šaltiniuose lietuvių kalba po puslapių numerių rašoma mažoji p raidė ir dedamas
taškas. Pavyzdžiui, Beresnevičius, G. Suprasti religiją // Kultūra ir religija. Sud. Juknevičius, S.
Vilnius. Valstybinis leidybos centras. 1995, 311-330 p. Jei cituojamas šaltinis užsienio kalba
arba nelotyniška abėcėle (pvz., slavų), leidinio pavadinimas bei puslapiai nurodomi originalo
kalba, o prieš nurodomą puslapį rašoma puslapį nusakanti pirmoji raidė (S, P, C ir pan.).
Pavyzdžiui, Berger, P.L. Sehnsucht nach Sinn. Glauben in einer Zeit der Leichtgläubigkeit.
Frankfurt/New York. Campus Verlag. 1994, S. 38. Jei leidinys turi tik sudarytoją / redaktorių,
pirmiausia rašoma knygos antraštė, dedamas ženklas /, originalo rašyba nurodomas sudarytojas
ar redaktorius (pavardė ir pirmoji vardo, atskiriama kableliu), pvz., Oxford Dictionary of
Sociology / Ed by Marshall, G. NY. Oxford University Press. 1998. Teologiniai, Bažnyčios
dokumentų, šv. Rašto šaltiniai cituojami pagal įprastą šių leidinių citavimo tvarką, pvz., 1 Kor
2,5; KBK 2568. Jeigu nurodomas elektroninio ar įprastinio periodinio leidinio straipsnis,
laikomasi atitinkamo šaltinio aprašo taisyklių: teksto autoriaus pavardė, vardo pirmoji raidė,
leidinio pavadinimas, internetinis šaltinis. Pvz., Clark, L.Sh. Exploring the Role of Media in
Religious Identity-construction Among Teens // Internetinis šaltinis http://www.religiononline.org/showarticle.asp?title=223 [Žiūrėta 2012 06 02 d.] Šaltiniai rusų kalba aprašomi
originalo kalba pagal anksčiau minėtą aprašą, pvz., Мид, Дж. От жеста к символу //
Американская социологическая мысль. Москва. МГУ. 1994, c. 215-224; Мистика. Религия.
Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. Москва. Канон. 1998
Tame pačiame puslapyje viena paskui kitą pateikiant nuorodą į tą patį šaltinį, rašoma Ten pat ir
nurodomas puslapis.
Jei cituojant šaltinį dalis citatos yra praleidžiama, vietoje praleidžiamo teksto dedami ženklai
<...>.
Literatūros sąrašas (įvardinamas Naudoti šaltiniai) pateikiamas pagal žurnale reikalaujamus
bibliografinius reikalavimus, abėcėlės tvarka, 10 pt per vieną intervalą. Pirmiau pateikiami
šaltiniai lotyniškąja abėcėle, vėliau kirilica. Internetiniai šaltiniai pateikiami sąrašo pabaigoje.
Reikšminis žodis (pagrindinis leidinys) apraše, kaip ir pateikiant nuorodas, išskiriamas kursyvu.
Po literatūros sąrašo pateikima santrauka anglų arba lietuvių kalba (jei straipsnis rašytas ne
lietuvių kalba): įprastiniu (Regular) 12 pt šriftu nurodomas straipsnio pavadinimas anglų kalba
(jei straipsnis rašytas kita kalba, pavadinimas pateikiamas lietuvių kalba), autoriaus vardas ir
pavardė, antraštė (summary), straipsnio santrauka (iki 600 spaudos ženklų) ir reikšminiai
žodžiai (keywords). Straipsnio pavadinimas spausdinamas didžiosiomis raidėmis.

Reikalavimai bibliografiniam naudotų šaltinių aprašui
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Vieno autoriaus knyga:
Albrechtas, J. Lietuvių ir lenkų kalbų germanizmai. Klaipėda. Druka. 2008
Berger, P.L. Sehnsucht nach Sinn. Glauben in einer Zeit der Leichtglaubigkeit. Frankfurt/New
York. Campus Verlag. 1994
Alexander, J. Twenty Lectures: Sociological Theory since World War II. New York. Columbia
University Press. 1987
Iršėnas, M. Žmogaus ir gyvūnų vaizdavimas baltų dailėje. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos
leidykla. 2009
Dviejų autorių knyga:
Bronfen, E., Kavka, M. Feminist consequences: Theory for a new century. New York. Columbia
University Press. 2001
Trijų autorių knyga:
Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda. S.Jokužio
leidykla - spaustuvė. 2008
Keturių – penkių autorių knyga:
Aukštoji matematika: vadovėlis ir pratybos su kompiuteriu / Misevičius, G., Pincevičius, A.,
Rakauskas, R.J., Eidukevičius R. Vilnius. TEV. 1999
Tiesinės algebros ir diferencialinio skaičiavimo praktikumas: mokomoji knyga / Jokimaitis, A.,
Regelskienė, R., Rutkauskas, J., Stankevičienė, M., Tvarijonas, P. Kaunas. Technologija. 1999
Knyga, kai yra tik sudarytojas:
Oxford Dictionary of Sociology / Ed by Marshall, G. NY. Oxford University Press. 1998
Šiuolaikinė valstybė: vadovėlis / Sud. Matakas J. Kaunas. KTU. 1999
Šaltiniai be autoriaus, sudarytojo:
Economist. The mountain man and the surgeon. 2005. 24 December, P. 24–26.
Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. Москва. Канон.
1998
Straipsnis / skyrius knygoje, periodiniame leidinyje:
Andrijauskas, A. Chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus // Metai. 2009. Nr. 2, 124137 p.
Beresnevičius, G. Suprasti religiją // Kultūra ir religija. Sud. Juknevičius, S. Vilnius. Valstybinis
leidybos centras. 1995, 311-330 p.
Luban, D. The ethics of wrongful obedience // Ed. Rhode, D.L. Ethics in practice: Lawyers’ roles,
responsibilities, and regulation. New York. Oxford University Press. 2000, p. 94-120
Alexanderis, J. Modernizmas, anti-, post- ir neomodernizmas: socialinių teorijų pastangos suprasti
mūsų laikų ‘naująjį pasaulį’. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 1999. Nr. 1(3), 22-39 p.
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Žaptorius, J. Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė // Filosofija.
Sociologija. 2007. Nr. 4, 105-117 p.
Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль. Москва. МГУ. 1994, c.
215-224
Straipsnis daugiatomyje leidinyje:
Daugelavičius, V. Pasiruošimas operacijoms ir pooperacinė slauga // Vaikų ligos. Vilnius. 2007. T.
5, 51-56 p.
Mickūnaitė, G. Didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos // Acta
Academiae Artium Vilnensis. Vilnius. 2009. T. 55, 7–22 p.
Internetiniai šaltiniai (straipsniai ir kt.):
Clark, L.Sh. Exploring the Role of Media in Religious Identity-construction Among Teens // Prieiga
per internetą http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=223 [Žiūrėta 2012 06 02 d.]
Ashe, D. D., McCutcheon, L. E. Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities // Current
Current Research in Social Psychology. 2001. Nr. 6(9), 124–133 p. // Prieiga per internetą
http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm [Žiūrėta 2012 05 08 d.]
Girdzijauskas, J. Žemaičių kultūriniai sambūriai XVI-XIX amžiais [interaktyvus] . [Vilnius]:
Žemaičių
kultūros
draugijos
redakcija,
2004
//
Prieiga
per
internetą
http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/kultsamburiai.htm [Žiūrėta 2012 06 20]
Elektroniniai serialiniai leidiniai (laikraščiai, žurnalai ir kiti tęsiamieji leidiniai):
Lietuvos statistikos metraštis 2006. [interaktyvus]. [Vilnius]: 2007 // Prieiga per internetą
www.stat.gov.lt/uploads/pdf/1_Lietuvos_statistikos_metrastis_2006.pdf [Žiūrėta 2012 04 03]
Šarlauskienė, L. Elektroninių periodinių leidinių leidyba. Informacijos mokslai [interaktyvus].
2000, t. 14, 95-104 p. // Prieiga per internetą http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/infmok/14/str10.html [žiūrėta 2010 08 25]

Elektroninė monografija
Kvieskienė, G. Pozityvioji socializacija. Monografija [interaktyvus]. [Vilnius. Vilniaus pedagoginis
universitetas]:
2005
//
Prieiga
per
internetą
vddb.library.lt/fedora/get/LTeLABa...B.../DS.001.0.01.BOOK [žiūrėta 2012 04 08]
Disertacijos, disertacijų santraukos, tezės:
Buzaitė, O. Poliomos virusų paviršinių baltymų sintezė mielėse: daktaro disertacijos santrauka.
Kaunas. Vytauto Didžiojo universitetas. 1999
Young, W.R. Effects of different tree species on soil properties in central New York. [Master
thesis]. Cornell University. Ithaca. NY. 1981
Mokšin, V. Tepalų su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai: daktaro disertacijos santrauka.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius. Technika. 2001
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Urmonienė, M. Jaunimo marginalizacija ir resocializacija: viešojo sektoriaus institucijų vaidmuo.
Daktaro disertacija. Kaunas. Kauno technologijos universitetas. 2006
Konferencijų medžiaga:
Bačkienė, R. Aplinkos apsaugos teisinės ir mokomosios informacijos paieškos šaltinių internete
tyrimas // Kelyje į žinių visuomenę: komunikacinių gebėjimų tobulinimas aukštojoje mokykloje:
respublikinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Panevėžys. 2007, 66-70 p.
Blair, A. Britain in the World. [Speech to FCO Leadership Conference]. London. 7 January. 2003
Filmai, TV programos:
Soderbergh, S. (Director). Traffic [Motion picture]. United States. Gramercy Pictures. 2000
Pratt, C. (Executive Producer). Face the nation [Television broadcast]. December 2. Washington,
DC: CBS News. 2001
Klajumienė, D. (scenarijaus autorė). Vilniaus dominikonų vienuolynas ir Šventosios Dvasios
bažnyčia [kompaktinis diskas]. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009
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