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Lietuviq kalbos instituto mokslo Zurnalq leidybos nuostatai

Straipsniq skelbimas

ir

autorystd

1. Lietuviq kalbos instituto mokslo

2.
3.
4,
5.

Lurnalai (Acta Linguistica Lithuanica, Bendrind kalba,
Terminologija) (toliau - LKI Lurnalai) rengiami ir leidZiami laikantis akademines etikos
reikalavimq.
LKI Zumaluose neskelbiami straipsniai, prieS tai jau paskelbti kituose leidiniuose.
DraudZiama plagijuoti, nenurodyti naudotos literat[ros ir Saltiniq.
Straipsniai LKI Zurnaluose skelbiami nemokamai, Spausdintq Zurnalq straipsniq autoriai turi
teisg nemokamai gauti po vienq atitinkamo numerio egzemplioriq,
LKI Zurnaluose skelbiamq straipsniq autoriq teises priklauso Lietuviq kalbos institutui;
autoriams paliekamos iSimtines teises naudoti savo straipsnius atskirai nuo leidiniu kaip
kolektyviniq klriniq.

Autoriq atsakomybe

L

Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijoms keliamus reikalavimus ir blti parengti
pagal kiekvieno LKI Zurnalo (Actos Linguisticos Lithuanicos, Bendrinds kalbos,
Terminologyos) nustaty.tus nurodymus autoriams.

2. Autoriai turi patvirtinti, kad Zurnalui iteikta publikacija iki Siol nebuvo skelbta ir nera iteikta
kitiems Zurnalams (atskiru redakcijos sprendimu gali buti taikomos iSimtys vertimams,
patikslintiems tyrimams ir pan., nurodant pirminijq skelbimo Saltini).

a

J.

4.
5.
6.
7.
8.

Autoriai isipareigoja korekti5kai cituoti, pamineti kitq tyrejq, turejusiq itakos darbui, indeli.
Autoriai turi iSsprgsti bendraautorystes klausimus. LJZtikrinti, kad bus pamineti visi, reikSmingai
prisidejg prie pateikto tyrimo koncepcijos, vykdymo ir aiSkinimo, taip pat straipsnio raSymo.
Autoriai privalo uZtikrinti, kad visijq straipsniuose pateikiami duomenys yra patikimi ir tiksl[s.
Autoriai privalo nurodyti tyrimo finansavimo ir paramos Saltinius, jei jq b[ta.
Autoriai privalo atsiZvelgti i straipsnio recenzentq nurodytas klaidas ir motyvuotas pastabas
arba motyvuotai paaiSkinti, kodel i pastabas neatsiZvelgta.
Pastebejg esminE klaid4 ar netikslum4 jau i5leistame straipsnyje autoriai privalo praneSti Lumalo
redaktoriui ir nurodyti. kaip jq iStaisyti.

Recenzavimo tvarka

ir

recenzentq atsakomybd

1. LKI Zurnalams iteikti mokslo straipsniai recenzuojami maZiausiai dviejq anoniminiq recenzentq.
Jei recenzentq nuomones iSsiskiria, ie5koma tredio recenzento ir, gavusi jo iSvadas, redaktoriq
kolegija sprendZia del straipsnio tinkamumo skelbti.
2. Recenzentai skiriami konfidencialiai. t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autoriq
tapatybg, o autoriams - apie recenzentq tapatybg.
3. Recenzentai turi iS anksto praneSti Zurnalo redaktoriui arba sekretoriui apie bet koki galim4 savo
interesq konflikt4.

Recenzentai privalo praneiti redaktoriui, jei itaria plagijavimq arba jei gautas recenzuoti
straipsnis i5 dalies sutampa su jau iSspausdintu straipsniu arba yra labai iji pana5us,
5. Recenzentai turi recenzuo.iamus straipsnius verlinti s4Ziningai ir objektyviai, susilaikyti nuo
asmeniniq komentarq ar iLeidLiandiq pastabq ir sutartu laiku pateikti recenzijas.
6. Recenzentai privalo uZtikrinti recenzuojamq straipsniq konfidencialum4. Jiems draudLiama
vieSai aptarineti, platinti recenzuojamus straipsnius arba pasilikti bet kokio pavidalo jq
kopijas.
4

Redaktoriq kolegijos atsakomybd

1. Del pateikto

2.
3.

straipsnio galutinio skelbimo ar atmetimo sprendZia redaktoriq kolegija,
atsiZvelgdama i recenzentq i5vadas ir straipsnio atitikti Lumalo tematikai. Jos sprendimas del
straipsnio atmetimo autoriaus gali blti skundZiamas LKI Mokslo tarybai.
Jei Zurnalui iteiktas redaktoriq kolegijos nario ar redaktoriaus straipsnis, del jo skelbimo ar
atmetimo, atsiZvelgdama i rccenzentq sillymus, sprendZia redaktoriq kolegija nusiSalinus to
straipsnio autoriui.
Redaktoriq kolegijos pareiga iSsiaiSkinti su iteiktais spausdinti straipsniais susijusius
potencialius interesq konfliktus tarp teikiamo straipsnio autoriaus ir recenzentq ir uZtikrinti,

jie neturetq itakos straipsnio spausdinimui.
Redaktoriq kolegija privalo uZtikrinti deram4 recenzavimo
kad

4.

priimti

ektyvius sprendimus.
Pastebejus, kad straipsnyje buvo pateikta klaidinga informacija, redaktoriq kolegija turi
pasir[pinti, kad bltq paskelbtas klaidos atitaisymas ir (arba) atsipra5ymas.
obj

5.

lygi ir tvark4 ir

