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au Tor ių dėM esiu i
Acta Academiae Artium Vilnensis (aaav) publikacijų rengimo principai

Acta Academiae Artium Vilnensis (arba aaav) – pe-
riodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1993 m. jame 
spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straips-
niai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžia-
ga. Taip pat publikuojamos jau išspausdintų straipsnių ir 
dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų lie-
tuvoje ir užsienyje, recenzijos. straipsniai publikuojami 
lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis. išimtiniais atvejais pu-
blikacijos gali būti skelbiamos ir kitomis kalbomis.

prašome autorius atsižvelgti į mokslinėms publikaci-
joms keliamus reikalavimus: straipsniuose turi būti su-
formuluotas tyrimų tikslas, įvardytas objektas, metodas, 
aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis bei 
naujumas, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padary-
tos išvados, nurodyta cituota literatūra, šaltiniai.

redaktorių kolegijai pateikiami 2 straipsnio egzem-
plioriai, taip pat tekstą būtina pateikti elektroniniu pavi-
dalu (el. paštu ar elektronine laikmena). rinkmenos turi 
būti parengtos Microsoft Office ir su juo suderinamomis 
programomis (*.doc, *.rtf, *.xls). Tekstai rengiami pagal 
lietuviškus rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palai-
ko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos, šriftais Ti-
mes new Roman arba Palemonas, 12 pt dydžiu, 1,5 li in-
tervalu. iliustracijos ir lentelės pateikiamos atskirai nuo 
pagrindinio teksto. iliustracijos turi būti geros kokybės, 

jei neįmanoma įteikti originalų – nuskaitytos 300 dpi 
rezoliucija ir išsaugotos *.jpg arba *.tif (be suspaudimo) 
formatu. kiekvieną straipsnį vertina du moksliniai re-
cenzentai.

puBlik acijos sTrukTūr a

1) straipsnio pavadinimas (rašomas didžiosiomis rai-
dėmis), autoriaus vardas ir pavardė, mokslo įstaigos pa-
vadinimas, adresas (įstaigos arba autoriaus namų), elek-
troninio pašto adresas; 2) anotacija straipsnio kalba (apie 
600 spaudos ženklų), reikšminiai žodžiai (ne daugiau 
kaip šeši); 3) pagrindinis tekstas; 4) literatūros sąrašas; 
5) santrauka anglų ir straipsnio kalbomis (antraštė, auto-
riaus vardas ir pavardė, ne trumpesnis kaip 1 500 spau-
dos ženklų tekstas, raktažodžiai); 6) iliustracijų sąrašas 
ir iliustracijos. išnašos (literatūros, šaltinių nuorodos ir 
paaiškinimai) pateikiamos puslapio apačioje. 

pagr indinis TeksTas

Citavimas
publikacijoje citatos pateikiamos kabutėse. juodini-

mas, retinimas, pabraukimas paprastai nenaudojamas 
citatoms išskirti, nebent ypatingais atvejais. kai citata 
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lentelės (schemos, diagramos ir kt.) numeruojamos 
arabiškais skaitmenimis, esant reikalui pateikiama nuo-
roda į šaltinį (tuomet rašoma santrumpa in:):

1 lentelė. 1501 m. popiežiaus aleksandro vi dovano-
tos relikvijos

2 lentelė. iliuziškai tapytų altorių retabulų paplitimas 
ldk vienuolynų bažnyčiose Xviii a. – XiX a. i p., in: 
dalia klajumienė, Tapyti altoriai XViii a. – XiX a. i p.: 
nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai, vilnius: 
vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 49

3 lentelė. Xviii a. – XiX a. i p. iliuziškai tapytų altorių 
retabulų dydžiai ldk, in: dalia klajumienė, Tapyti alto-
riai XViii a. – XiX a. i p., p. 51.

iliustracijos numeruojamos arabiškais skaitmeni-
mis. iliustracijos apraše pateikiami kūrinio autoriaus 
pilni vardas ir pavardė, toliau kursyvu rašomas kūrinio 
pavadinimas, nurodomi sukūrimo metai, medžiaga ir 
(ar) technika, matmenys, pateikiama kūrinio saugojimo 
vieta, nurodomas kūrinį užfiksavęs fotografas, kada foto-
grafuota ir (arba) pateikiama nuoroda į šaltinį (tuomet 
rašoma santrumpa in:); atskiriama kableliais. anglų kal-
ba pateikiamas sutrumpintas iliustracijos aprašas.

1. Mikas šileikis, Vyro portretas, 1920, pop., anglis, 
63,4x48, Zarasų krašto muziejus (toliau – ZkM), vi-
dmanto jankausko nuotrauka, 2006

Mikas šileikis. Man’s Portrait, 1920, coal on paper 

2. Žemaičių Kalvarijos švč. Mergelės Marijos paveiks-
las su aptaisais, Xvii a. (būklė iki 2003 m. restauracijos), 
vytauto Balčyčio nuotrauka, 2001

The Virgin Mary of Samogitian Calvary in frame, 17th 
century (before restoration in 2003)

3. william hogarth, Penki perukų stiliai, 1761, vario 
raižinys, in: frederick antal, Hogarth und seine Stellung 
in der europäischen Kunst, dresden: verlag der kunst, 
1966, il. 283

william hogarth, Five Styles of Wigs, 1761, copper 
engraving

4. šventoji šeima, XiX a. (?), procesijų vėliava iš Bars-
tyčių bažnyčios, lietuvos dailės muziejus (toliau – ldM), 
antano lukšėno nuotrauka, 2003

The Holy Family, 19th century (?), procession flag 
from Barstyčiai church

5. Bill viola, Pasveikinimas, 1995, video ir garso insta-
liacija, kira perov nuotrauka, in: Bill Viola, pod redakcją 
Marii Brewińskiej, warszawa: Zachęta narodowa galeria 
sztuki, 2007, p. 14

Bill viola, The Greeting, 1995, video/sound installa-
tion

parengė algė andriulytė ir Mikas vaicekauskas




