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TKS RECENZUOJAMO ŽURNALO „OPERA THEOLOGORUM SAMOGITARUM“
METODINĖS NUOSTATOS

Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos recenzuojamo leidinio Opera theologorum
Samogitarum redakcinė kolegija laikosi požiūrio, kad autoriai neturi būti formaliais reikalavimais
varžomi rinkdamiesi jų metodologiją, siekius, individualų stilių, požiūrį į mokslinių publikacijų
paskirtį atitinkantį diskurso tipą (straipsnio struktūrą, argumentavimo modelį). Tačiau vienu ar kitu
būdu mokslo straipsnyje privalu suformuluoti tyrimų tikslą, nurodyti uždavinius, įvardyti objektą,
metodą, aptarti nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnį. Įprasta, kad mokslinėse publikacijose
nurodomi šaltiniai, rūpinamasi citavimo tikslumu, pateikiami ir pagrindžiami tyrimų rezultatai,
daromos išvados.
Tekstai ir jų priedai priimami tik elektroniniu pavidalu (el. paštu ar asmeniškai įteikiant
laikmeną; dėl išimčių būtina tartis su vyriausiuoju redaktoriumi); pageidautina pateikti ir vieną
egzempliorių išspausdintos medžiagos. Failai rengiami Microsoft Office ir su juo suderinamomis
programomis (formatai: *.doc, *.rtf, *.xls, *.vsd; Word 2007–2013 failai *.docx etc. pateikiami
išsaugoti *.doc etc. formatu), iliustracijos – programomis, kurios leidžia išsaugoti medžiagą
formatais: *.gif, *.jpg (*.jpeg), *.tif, pastaruoju formatu – be suspaudimo. Tekstas rengiamas pagal
lietuviškus rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2014 ir 2016 bei
vėlesnės versijos (pvz. Office 360), šriftais Times New Roman arba Palemonas, 12 pt dydžiu, 1,5
linijos intervalu.
Jei siūlomos medžiagos (straipsnių ir šaltinių publikacijų) apimtis viršija 1 autorinį lanką
(40 000 spaudos ženklų), dėl galimybės ją paskelbti reikia tartis su vyriausiuoju redaktoriumi. Į
autorinį lanką įeina straipsnio tekstas, priedai (šaltiniai, lentelės, schemos, žemėlapiai ir pan.),
iliustracijos, santrauka. Publikaciją sudaro faksimilė ar originalo perrašas, grindžiamas sistemiškais
ir atskiroje komentarų padaloje aptartais principais, esant reikalui – vertimas į lietuvių kalbą ir
tekstologiniai bei dalykiniai (istoriniai, kalbiniai ir kt.) komentarai.
Lietuvos akademiniuose ir kultūriniuose leidiniuose pamažu nusistovint bendriesiems mokslinio
aparato principams, TKS Opera theologorum Samogitarum laikosi toliau aptartos citavimo,
nuorodų pateikimo ir literatūros sąrašo sudarymo tvarkos, kurią primygtinai rekomenduojame mūsų
autoriams.
1. Cituojant lietuvišką šaltinį, citata žymima kabutėmis, kitakalbės citatos pateikiamos kursyvu.
Cituojant kabutėse skyrybos ženklas (kablelis, taškas) po citatos rašomas už kabučių, pvz., A a a „b
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b b“. Tik tuomet, kai sakinys ir prasideda, ir baigiasi citata, skyrybos ženklas rašomas prieš
paskutines kabutes, pvz., „A a a, a a a.“
1.1. Kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama į atskirą pastraipą.
Iškeltinės citatos pateikiamos be kabučių, jos atskiriamos tarpu tarp eilučių ir renkamos
mažesniu ar kitu šriftu.
1.2. Visos darbo autoriaus korekcijos citatoje žymimos laužtiniais skliaustais [---]. Pateikiant
citatą ne nuo sakinio pradžios, ji pradedama rašyti mažąja raide, pradžioje daugtaškis
nerašomas. Kai citata baigiama anksčiau nei cituojamo sakinio pabaiga, po jos nebūtinai
rašomas daugtaškis.
1.3 Citatas kitomis kalbomis rekomenduojama pateikti išverstas į lietuvių kalbą. Prireikus
citatos pateikiamos ir originalo kalbomis, tada jas rekomenduojama išversti.
2. Metai rašomi arabiškais skaitmenimis ir santrumpa m., pvz., 1861 m.; dešimtmečiai rašomi
arabiškais skaitmenimis arba visu žodžiu, pvz., 8-as dešimtmetis arba aštuntas dešimtmetis, 7-ame
dešimtmetyje arba septintame dešimtmetyje; amžiai rašomi romėniškais skaitmenimis ir santrumpa
a., pvz., XVI a.; kai laiko tarpas rašomas pilnai, tarp arabiškų ir romėniškų skaitmenų rašomas
ilgasis brūkšnys be tarpelių, pvz., 1815–1831 m.; VI–XX a.; kai metai pateikiami skliausteliuose,
santrumpa m. nerašoma, pvz., (1900) arba (1579–1832).
2.1. Pilna data gali būti rašoma ilguoju arba trumpuoju būdu. Trumpuoju būdu rašoma
arabiškais skaitmenimis tokia tvarka: metai, mėnuo, diena; skaičiai atskiriami trumpais
brūkšneliais, pvz.: 1987-06-16. Ilguoju būdu metai ir diena rašoma arabiškais skaitmenimis su
santrumpomis m. ir d., mėnuo visu žodžiu, pvz., 1987 m. birželio 16 d.
3. Lotynišku alfabetu rašyti asmenvardžiai pateikiami originalo rašybos forma su pilnais vardais,
kitais alfabetais užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką alfabetą pagal Lietuvių kalbos
komisijos patvirtintas taisykles. Pirmą kartą paminėjus pilną asmenvardį, toliau visada rašoma
vardo raidė ir pavardė, o esant reikalui (kai sutampa kelių asmenų pavardės) – pavardė su inicialu.
Dievų, šventųjų, karalių, imperatorių, kunigaikščių, popiežių, kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų
vardai tradiciškai rašomi lietuviškai.
4. Nelietuviški vietovardžiai pateikiami pagal dabar nusistovėjusią tvarką – transkribuoti
lietuviškai, vadovaujamasi Lietuvių kalbos komisijos nutarimais. Klaidingai ar pagal senąsias
normas parašyti vietovardžiai – pagal dabartinę vartoseną. Sutrumpintos vietovardžių formos
rašomos pilnos. Išimtiniais atvejais paliekama originalo rašyba, kai vietovardžio tarimas ir rašymas
lietuviškoje literatūroje įvairuoja, turi seną tradiciją arba yra visiškai nežinomas, neįtrauktas į
žinynus ar enciklopedijas.
5. Didžiąja raide rašomi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadinimai bei terminai.
Jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi visi žodžiai, pvz., Bažnyčia, Švč.
Gailestingumo Motina, Vulgata, Lietuvos Vyskupų Konferencija, Šventasis Tėvas, Šventosios
Mišios ir Šventoji Dvasia rašomi pilnais pavadinimais..
5.1. Religinių bendrijų pavadinimuose didžiosiomis raidėmis rašomi visi pavadinimo
žodžiai, pvz.: Romos Katalikų Bažnyčia, Evangelikų Liuteronų Bažnyčia ir kt.
6. Knygų ar kitų leidinių, filmų, paveikslų, įmonių pavadinimai tekste rašomi kursyvu, išskyrus
tuos atvejus, kai pastarieji teikiami išplėstiniu būdu, tai yra su bendriniu žodžiu ar santrumpa ir
simboliniu pavadinimu kabutėse, pvz., uždaroji akcinė bendrovė „Sapnas“. Straipsnių, eilėraščių ar
teksto smulkesnių dalių pavadinimai rašomi kabutėse.
7. Lotynišku alfabetu rašyti institucijų pavadinimai tekste išverčiami, prireikus skliaustuose ar
išnašoje kursyvu pateikiant originalią formą. Simboliniai pavadinimai rašomi originalo forma, kitais
alfabetais užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką alfabetą.
8. Išnašos numeruojamos arabiškais skaitmenimis; išskyrus atvejį, jei tekste yra viena išnaša, ji
gali būti pažymėta žvaigždute; taip pat panašiu būdu galima išskirti teksto turiniui nepriklausančią
išnašą, pvz., nuorodas apie tekste pristatomo tyrimo rėmimą, projektą, kurio metu parengtas tekstas
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ir kt. Tekste išnašos ženklas dedamas prieš skyrybos ženklą, pvz., ---1; „---“1. Iškeltinėje (atskira
pastraipa teikiamoje) citatoje išnašos ženklas dedamas po paskutinio skyrybos ženklo. Straipsnyje
ar publikacijoje (jos komentare) taikoma ištisinė išnašų numeracija.
9. Bibliografija (šaltiniai, literatūra) teikiama išnašose. Kitakalbių leidinių aprašas pateikiamas
originalo kalba ir rašmenimis; nelotyniško alfabeto antraštiniai duomenys transliteruojami į
lotynišką alfabetą, antraštiniai duomenys kirilica pateikiami originalo forma arba transliteruoti į
lotynišką alfabetą. Esant reikalui laužtiniuose skliaustuose galima pateikti pavadinimo ar kitų
duomenų vertimą į lietuvių kalbą.
9.1. Duomenys leidinio aprašui imami iš leidinio antraštinio puslapio ir pateikiami be
sutrumpinimų ar korekcijų. Esant reikalui, nuorodos į senuosius ir retuosius leidinius
(konkrečius egzempliorius) bei archyvinę medžiagą gali būti pateikiamos kaip išsamus
antraštinių bei kitų (fizinės būklės, įrišimo, saugojimo vietos, signatūros, nuosavybės) duomenų
aprašas. Tokiu atveju dera perteikti antraštinio puslapio grafinius duomenis – didžiųjų ir mažųjų
raidžių skirtumą, ligatūras, įkypu brūkšniu pažymėti antraštinio teksto skaidymą eilutėmis ir kt.
9.2. Knygų ir kitų leidinių apraše pirmiausia nurodoma autoriaus pilnas vardas (vardai) ir
pavardė jei jie žinomi, kai nežinomi pilni vardai gali būti rašomos vardo raidės; skyrybos
ženklais neskiriama. Toliau nurodomas knygos pavadinimas kursyvu; atskiriamas kableliu.
Toliau nurodoma leidimo vieta (ne daugiau du miestai), leidykla ar leidėjas (senųjų leidinių –
spaustuvė), metai. Leidimo vieta nuo leidyklos ar leidėjo atskiriama dvitaškiu; leidėjas nuo metų
atskiriamas kableliu. Knygos puslapis nurodomas po metų; atskiriamas kableliu ir rašomas po
lietuviškos santrumpos p.:
A. Tyla, Garšvių knygnešių draugija, Vilnius: Mintis, 1991, p. 10.
9.3. Kai knygos ar straipsnio autoriai yra keli, jie nurodomi atskiriant kableliu. Kai knygos ar
straipsnio autorių arba sudarytojų yra daugiau negu trys, nurodomas tik pirmasis ir santrumpa
laužtiniuose skliaustuose ir kt. Kai knygos antraštiniame puslapyje autorius nėra iškeltas į priekį,
nėra įrašytas arba tik spėjamas, jį aprašo pradžioje galima nurodyti laužtiniuose skliaustuose;
atskiriama kableliu:
Algė Jankevičienė, Marija Kuodienė, Lietuvos mūrinės koplytėlės: Architektūra ir skulptūra,
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.
Adomas Butrimas [ir kt.], Žemaičių Kalvarija: Vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio
stotys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
[Pranciškus Šrubauskis], Bałsas Sirdies pas Pona Diewa, Szwęciausy Marya Panna yr
Szwęntus Danguy Karalaujencius, Szaukiancis Par Giesmes, Wilniuy: Drukarnioy K. J. M.
pri Akademios, 1793.
9.4. Jei autorius yra pasirašęs slapyvardžiu, jis irgi apraše nurodomas laužtiniuose
skliaustuose prieš slapyvardį; skyrybos ženklu neskiriama:
[Mykolas Krupavičius], Ko siekia L. krikščionių demokratų blokas Steigiamajam Seime,
Kaunas: Šviesa, 1920.
[Justinas Staugaitis] Meškus, Katalikų tikėjimas ir jo priešai, Seinai: Laukaičio,
Dvaranausko, Narjausko ir B-vės spaustuvė, 1908.
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10. Kai knyga ar leidinys turi prasminę paantraštę, tai ji nurodoma po pavadinimo ir rašoma
kursyvu kaip ir pavadinimas; atskiriama dvitaškiu:
Vytautas Merkys, Motiejus Valančius. Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo,
Vilnius: Mintis, 1999.
10.1. Kai knyga ar leidinys turi paantraštę, nurodančią tos knygos ar leidinio žanrą, tai ji
nurodoma po pavadinimo ir rašoma stačiai; atskiriama dvitaškiu:
Kristina Mačiulytė, Kad tėvynė gyvuotų...: XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštijos proginiai pamokslai, Monografija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2005.
11. Kai vienoje išnašoje nurodomi keli to paties autoriaus veikalai, autorius antrą ir kitus kartus
nurodomas vardo raide ir pavarde:
J. Lebedys, Simonas Stanevičius: Monografija, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros
leidykla, 1955; J. Lebedys, Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame gyvenime, sudarytoja V.
Zaborskaitė, Vilnius: Mokslas, 1976; J. Lebedys, Senoji lietuvių literatūra, parengė J.
Girdzijauskas, Vilnius: Mokslas, 1977.
12. Kai knygoje ar leidinyje niekur nėra nurodyta leidimo vieta, metai, tai žymima
santrumpomis laužtiniuose skliaustuose, pvz., be vietos – [s. l.], be metų – [s. a.]; rekonstruota
tikroji kontrafakcijų leidimo vieta ir metai nurodomi laužtiniuose skliaustuose, pvz., [Bitėnai: M.
Jankaus spaustuvė, 1896].
13. Kai knyga ar leidinys turi sudarytoją, rengėją, vertėją ir pan., jis, jo pareigos (funkcija) ir iš
kokios kalbos versta nurodoma po pavadinimo tokia pilna formuluote, kokia yra pažymėta
cituojamoje knygoje, ir rašoma stačiai; atskiriama kableliu:
Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a. – XX a. pradžioje, sud. R. Vėbra, Vilnius:
Baltos lankos, 2001, p. 201.
Mindaugo knyga: Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, parengė ir į lietuvių kalbą išvertė
D. Antanavičius, D. Baronas, A. Dubonis (atsakomasis sudarytojas), R. Petrauskas, Vilnius:
LII, 2005, p. 105.
14. Keliatomio leidinio tomas žymimas lietuviška santrumpa T. po bendrojo pavadinimo ir
arabišku skaitmeniu; atskiriamas kableliu. Tomo ar dalies pavadinimas rašomas kursyvu;
atskiriamas dvitaškiu:
Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų kalba. XVIII–
XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo
akademija, 2002, p. 59.
15. Kai leidinys priklauso kokiai nors serijai, paprastai išnašose tai nežymima, tačiau, esant
reikalui, ji nurodoma skliaustuose prieš leidimo vietą: pateikiama santrumpa ser., serijos
pavadinimas kursyvu, po kablelio serijos tomas arba numeris; atskiriama kableliu:
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Alsėdžiai, sudarytojai Adomas Butrimas, Liepa Griciūtė, (ser. Žemaičių praeitis, 10),
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.
15.1. Kai leidinys turi redakcinę kolegiją arba priklauso serijai, turinčiai redakcinę kolegiją,
redakcinės kolegijos sudėtis nenurodoma prie šaltinių ar literatūros sąrašo.
16. Cituojant antrą kartą iš eilės, nurodoma kursyvinė santrumpa ten pat. Cituojant antrą ar
kelintą kartą ne iš eilės, nurodomas autorius ir kursyvinis pilnas knygos pavadinimas.
V. Merkys, Senojo Vilniaus architektūra, p. 126.
Ten pat, p. 29.
17. Cituojant to paties autoriaus daugiau nei vieną tekstą antrą ar kelintą kartą ne iš eilės,
nurodomas autorius ir pilnas veikalo (teksto) pavadinimas. Jeigu autoriaus nėra, pateikiamas
sutrumpintas pavadinimas:
K. Mačiulytė, Kad tėvynė gyvuotų ilgai ir laimingai, p. 101.
Alsėdžiai, p. 312.
18. Mokslinių periodinių leidinių pavadinimas nurodomi ne kursyvu, kursyvu rašomas tik
straipsnio pavadinimas, esantis tame leidinyje. Toliau leidimo vieta, metai, tomas arba (ir) numeris,
numerio sudarytojas (jeigu yra išskirtas leidinyje) rašomas stačiai:
P. Coda, Dio, Teologia, Roma: Citta Nuova, 2017, p. 73-87.
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2011, t. 35, p. 213.
19. Žurnalų, laikraščių pavadinimas nurodomas kursyvu, stačiai metai, tomas arba numeris,
puslapiai. Laikraščių data nurodoma prieš numerį trumpuoju būdu. Kartais nurodoma, tačiau nėra
būtina, leidimo vieta ir leidėjas; dažniausiai tai taikoma užsienio, regioniniams ar seniesiems
leidiniams:
Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 5, p. 317–327.
Pasaulio lietuvis, Lemont, 1997, Nr. 2, p. 11–13.
Viltis: Visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis, Vilnius, 1913-01-06 (19), Nr. 3 (790),
p. 2.
20. Cituojant straipsnius ar kitokius tekstus iš mokslinių periodinių, tęstinių ir panašių leidinių,
žurnalų, laikraščių nurodomas autorius, straipsnio pavadinimas rašomas kursyvu, leidinys, kuriame
straipsnis spausdintas ne kursyvinamas; Straipsnio ar kito teksto pavadinimas nuo leidinio
atskiriamas kableliu.
M. Jučas, Lietuvos parapijų fundacijos XV–XVIII a., Lietuvių katalikų mokslo akademijos
metraštis, Vilnius, 2005, t. 25, p. 77–96.
G. Gailiūtė, Literatūros kritika šiuolaikinėje Lietuvoje: institucijos refleksija, Naujasis
Židinys-Aidai, 2012, Nr. 7, p. 448.
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21. Rankraštiniai dokumentai aprašomi tokia tvarka: dokumento pavadinimas, metrika – vieta,
data, numeris (rekonstruoti ar kiti archyviniame apraše neminimi duomenys nurodomi laužtiniuose
skliaustuose), po santrumpos in: rašomas archyvo pavadinimas, fondo, aprašo, bylos, lapų
santrumpos – f., ap., b., l. Kartu įrišti dokumentų rinkiniai ar rankraštinės knygos nurodomos pagal
aukščiau nurodytus bibliografinių aprašų pavyzdžius, išskyrus tai, kad po sudarymo metų
įterpiamas archyvo ar bibliotekos pavadinimas, signatūra ir kiti duomenys:
Juozo Tumo laiškas Augustinui Liepiniui, Kaunas, 1931-08-16, in: Vilniaus universiteto
bibliotekos Rankraščių skyrius, (toliau – VUB RS), f. 1, b. F600, l. 10r–10v.
[Motiejus Valančius], Wiadomość o Czynnościach Pasterskich Biskupa Macieja
Wołonczewskiego, [1850–1875], in: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos
Rankraščių skyrius, (toliau – LLTIB RS), f. 1, b. 4388.
Albert Wijuk Kojałowicz, Historiae Lituanae pars Prior: de rebus Lituanorum ante
susceptam christianam religionem conjunctionemque Magni Lituaniae Ducatus cum Regno
Poloniae libri novem, Dantisci [Gdańsk]: sumptibus Georgii Försteri, 1650, in: VUB RS.
22. Elektroninių leidinių aprašas rengiamas pagal aukščiau nurodytas bibliografinio aprašo
taisykles, išskyrus tai, kad nurodant elektroninį dokumentą, laužtiniuose skliaustuose būtina
nurodyti laikmenos rūšį, pavyzdžiui, CD-ROM. Interaktyvių (prieinamų per internetą) dokumentų
apraše pateikiama internetinė prieiga, pabaigoje skliaustuose pateikiama vėliausia nuorodos
tikrinimo data:
Įdomioji Lietuvos istorija: Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki mūsų
dienų, [CD-ROM], Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2004.
Staugaitis

Justinas,

Lietuvos

katalikų
dvasininkai
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1691 (žiūrėta 2017-03-16).

XIV–XXI

amžiuje,

22.1. Antrą kartą ne iš eilės cituojant elektroninius leidinius, vadovaujamasi anksčiau
nustatytomis bibliografinio aprašo taisyklėmis:
Įdomioji Lietuvos istorija: Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki mūsų
dienų,
Staugaitis Justinas, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje.
23. Kai rengiant tekstą šaltinių ir literatūros pasitelkta daugiau nei nurodoma išnašose, pabaigoje
gali būti pateikiamas literatūros sąrašas. Jis sudaromas aprašų abėcėlės tvarka ir rengiamas pagal
nurodytas bibliografinio aprašo taisykles, išskyrus tai, kad literatūros sąraše pirmiau nurodoma
autoriaus pavardė, paskui vardo raidė; kablelis po pavardės nerašomas:
Jučas M., Lietuvos parapijų fundacijos XV–XVIII a., Lietuvių katalikų mokslo akademijos
metraštis, Vilnius, 2005, t. 25, p. 77–96.
24. Užsienio leidinių bibliografinis aprašas rengiamas pagal lietuviškus principus. Archyvų
aprašymai pateikiami originalų kalbomis, išskyrus santrumpas p. ir l.
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25. Kartu su straipsniais ir publikacijomis pateikiamos santraukos (šaltinių publikacijų
apžvalgos) lietuvių ir anglų ar kita užsienio kalba, parinkta atsižvelgiant į tikėtiną publikacijos
adresatą. Santraukos apimtis – 1000–1500 spaudos ženklų.
26. Autoriai patys parengia trumpą (vienos pastraipos) prisistatymą skyreliui „Apie autorius“
lietuvių ir anglų kalbomis; jame pageidautina paminėti akademinius laipsnius bei vardus, mokslinių
interesų sritis, instituciją, pastarąją knygą, disertaciją ar kitą svarbų pasiekimą; privaloma nurodyti
elektroninio pašto arba įprastinio pašto adresą.
Visus Opera theologorum Samogitarum straipsnius bei šaltinių publikacijas anonimiškai
recenzuoja du recenzentai. Autoriai su recenzijomis supažindinami tik tuo atveju, jei tekstai įvertinti
kaip taisytini ir recenzentų pastabos pravarčios korekcijoms atlikti. Redakcinė kolegija
neįsipareigoja teikti paaiškinimų atmestų tekstų autoriams. Maksimalus terminas, per kurį redakcinė
kolegija priima sprendimą tekstą skelbti, atmesti ar grąžinti taisyti, yra 2 mėnesiai. Šis terminas nėra
tiesiogiai susietas su eventualaus publikavimo laiku, nes pastarasis gali priklausyti nuo teminių
tomų formavimo.
Visus spausdinamus tekstus kalbos taisyklingumo atžvilgiu peržiūri ir, esant reikalui, taiso
leidyklos, kurioje publikuojamas leidinys, redaktoriai. Spausdinti tekstai ir iliustracijos, ar el. paštu
atsiųsta kita medžiaga autoriams negrąžinamos.
Kilus neaiškumams dėl straipsnių tematikos, metodologijos, redagavimo ar kitų klausimų,
kreiptis į vyriausiąjį leidinio redaktorių.
Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos
Redakcinė kolegija
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