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Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas 
Vilniaus universiteto leidykla nuolat leidžia mokslines, 
informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo 
knygas, studijų literatūrą, mokslo periodikos žurnalus, daktaro 
disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla yra akademinių 
leidyklų lyderė ne tik Lietuvoje, kur pagal išleidžiamų knygų 
pavadinimų kiekį patenka į didžiausių visų Lietuvos leidyklų 
dešimtuką (įskaitant komercines), bet ir Baltijos šalyse.

Leidykla kasmet išleidžia apie 50 pavadinimų knygų,
70 tomų mokslo periodikos, 150 disertacijų ir yra didžiausia 
mokslo periodikos leidėja Baltijos šalyse. 36-iuose  
skirtinguose recenzuojamuose periodiniuose ir tęstiniuose 
mokslo žurnaluose (journals.vu.lt) publikuojami įvairių šalių 
mokslininkų darbai (apie 40 proc. periodikos autorių yra su 
užsienio universitetų prieskyra).

Visos Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamos knygos 
ir moksliniai straipsniai yra recenzuojami. Savo veikloje 
vadovaujamės Leidybos etikos komiteto (Committee on 
Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remiame 
etiškos leidybos principus. Gairės taikomos leidyklos 
redaktoriams, autoriams ir recenzentams. 

Esame Crossref nariai ir perduodame leidinių metaduomenis 
į šią didžiausią mokslo informacijos metaduomenų atvirosios 
prieigos duomenų bazę, taip užtikrindami informacijos 
sklaidą kitose duomenų bazėse, besinaudojančiose Crossref 
paslaugomis. Leidykla dalyvauja tarptautinių ir nacionalinių 
asociacijų veiklose: Association of European University 
Presses (AEUP), Lietuvos leidėjų asociacija (LLA), Lietuvos 
akademinių leidyklų asociacija (LALA), Lietuvos mokslo 
periodikos asociacija (LMPA).

Mūsų autorių knygos pristatomos Vilniaus bei didžiausiose 
pasaulyje Frankfurto ir Londono knygų mugėse. Nuo 2019 
metų Vilniaus universiteto leidykla savo autoriams teikia 
apdovanojimus „Skaitomiausia Vilniaus universiteto leidyklos 
knyga“ ir „Skaitomiausias Vilniaus universiteto mokslo 
periodikos žurnalas“.

Laukiame Jūsų rankraščių!

Sudarytojai
2020-08-15

True to its academic publishing traditions that extend as far back 
as 1575, Vilnius University Press consistently publishes scientific, 
informational, representational, and popular science books, 
study literature, scholarly journals, and doctoral theses. Vilnius 
University Press is a leader among academic publishing houses 
in Lithuania, where it ranks in the top ten of all Lithuanian 
publishing houses (including the commercial companies) based 
on published titles, and across the Baltic States.

The Press annually publishes about 50 titles, 70 volumes of 
scholarly periodicals, and 150 dissertations, and it is one of 
the largest publishers of scholarly periodicals across the Baltic 
States. Papers written by scholars from various countries 
(around 40% of our authors are attached to foreign universities) 
are published in 36 distinct, peer-reviewed periodical and 
continuous scholarly journals (which can be accessed at 
journals.vu.lt).

All books and scientific papers published by Vilnius University 
Press are peer-reviewed. We support ethical publishing 
principles and operate on the basis of guidelines published 
by the Committee on Publication Ethics (COPE). Our editors, 
authors, and peers are subject to these guidelines.

We are Crossref members and submit the metadata of our 
published materials to the largest open access database 
of scientific metadata; thus, we ensure that information is 
disseminated across all other databases that are part of the 
Crossref network. Our Press participates in the activities of 
various national and international associations: the Association 
of European University Presses (AEUP), the Lithuanian 
Publishers Association (LLA), the Lithuanian Academic 
Publishers Association (LALA), and the Association of 
Lithuanian Serials (LMPA).

Books written by our authors are presented at the Book Fairs 
of Vilnius, Frankfurt, and London. Since 2019, Vilnius University 
Press has been awarding its authors according to two publishing 
categories: Most Read Book of Vilnius University Press and Most 
Read Scholarly Periodical of Vilnius University Press.

We eagerly await your submissions! 

The Editors
August 15, 2020

Apie Vilniaus universiteto leidyklą About Vilnius University Press
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H Deimantas Jastramskis

Žiniasklaidos politika Lietuvoje / Media Policy in Lithuania

Atskleidžiama, kaip žiniasklaidos politiką formulavo Lietuvos Vyriausybės 
ir kokia žiniasklaidos politika buvo formuojama priimant teisės aktus 
bei kokie žiniasklaidos politikos lauko veikėjai (valstybės institucijos, 
interesų grupės ar pavieniai asmenys) turėjo įtakos sudarant politikos 
darbotvarkę ir priimant politinius sprendimus. Nagrinėjamas Lietuvos 
žiniasklaidos politikos formavimo procesas septynių parlamentinių ciklų 
metu, veikiant šešiolikai Lietuvos Vyriausybių nuo 1990 iki 2016 metų.
///
The book discloses how media policies were formulated by the 
Lithuanian governments, what media policies were materialized 
through legislation, and what policy-makers in the media field (public 
authorities, interest groups or individuals) had influenced the setting 
of the policy agenda and the making of policy decisions. The focus of 
the study is the Lithuanian media policy-making process during seven 
parliamentary cycles, when sixteen Lithuanian governments were 
acting between 1990 and 2016.

Deimantas Jastramskis – VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų instituto docentas, žiniasklaidos tyrėjas, 

Baltijos šalių žiniasklaidos tyrimų asociacijos valdybos narys, dalyvaujantis 

Europos komunikacijos tyrimų ir edukacijos asociacijos Komunikacijos 

teisės ir politikos sekcijos veikloje.

Deimantas Jastramskis is an associate professor at the Faculty of 

Communication and at the Institute of International Relations and 

Political Science of Vilnius University, media researcher, council member 

at the Baltic Association for Media Research, participates in activities of 

the European Communication Research and Education Association’s 

Communication Law & Policy Section.

Už šią monografiją geriausių humanitarinių ir socialinių mokslo 
sričių publikacijų kategorijoje autoriui skirtas VU Rektoriaus 
apdovanojimas.

The author of this monograph received an award from 
the Rector of Vilnius University in the category of the best 
publications in humanities and social sciences.

Year published: 2019

Pages: 232

Format: 24x17, paperback

ISBN 978-609-07-0215-4
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Špitolės Vilniuje: labdara, gydymas ir skurdas XVI–XVIII a. / 
Hospitals in Vilnius: charity, treatment and poverty in the 16th to 
18th centuries

Pasakojama, kaip Vilniuje klostėsi špitolių tinklas, kokią įtaką šiam 
procesui turėjo miesto raidos ypatybės ir religiniai sąjūdžiai, kaip 
skirtingų konfesinių bendruomenių išlaikomos špitolės būdavo 
administruojamos, kaip šios institucijos būdavo aprūpinamos ir kokį 
vaidmenį jos atlikdavo miesto ūkiniame gyvenime. Daug dėmesio 
skiriama špitolėse globotiems ir gydytiems žmonėms, išryškinama 
labdaros institucijų veiklos įvairovė, jų, kaip bažnytinių institucijų, 
reikšmė, įvertinami XVIII a. antrojoje pusėje Abiejų Tautų Respublikos 
institucijų ir carinės Rusijos administracijos vykdytų reformų rezultatai. 
Tai pirmas sistemingas bandymas remiantis gausiais archyviniais 
šaltiniais tirti skirtingų konfesinių bendruomenių išlaikomų špitolių veiklą 
Vilniuje XVI–XVIII a.
///
The story covers the development of the network of hospitals 
in Vilnius, the impact of the of city’s development and religious 
movements for this process, the administration of hospitals maintained 
by communities of different confessions, how these institutions were 
supplied and what was their role in the economic life of the city. The 
focus is on the people that were cared for and treated at hospitals, a 
wide variety of activities of charitable institutions is highlighted as well 
as their relevance as church institutions, results of reforms executed by 
institutions of the Commonwealth of Two Nations and the Tsardom of 
Russia in the second half of the 18th century were assessed. This is the 
first systematic attempt to analyze the activities of hospitals maintained 
by communities of different confessions in Vilnius of the 16th to 18th 
centuries on the basis of numerous archival sources.

Martynas Jakulis – VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių 

istorijos katedros mokslininkas, tyrinėjantis socialinę LDK istoriją XVI–

XVIII a., Vilniaus istoriją, špitoles Vilniuje ir LDK. 2016 m. apgynė daktaro 

disertaciją „Špitolės Vilniuje XVI–XVIII a.“.

Martynas Jakulis is a researcher at the Department of Ancient and 

Medieval History of the Faculty of History of Vilnius University, his 

research interests are social history of the Grand Duchy of Lithuania in 

the 16th to 18th centuries, history of Vilnius, hospitals in Vilnius and the 

Grand Duchy of Lithuania. In 2016 he successfully defended the doctoral 

dissertation titled Hospitals in Vilnius in the Sixteenth to Eighteenth 

Centuries.

Year published: 2019

Pages: 352

Format: 24.5x17.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0320-5 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0359-5 (EPUB)
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Nesuk į kelią iš takelio. Lietuvos žydų religinės ir filosofinės 
minties paveldo trajektorijomis / Staying on the Path. 
Following the Trajectories of the Heritage of the Religious and 
Philosophical Thought of Lithuanian Jews

Tai bandymas pamėginti apčiuopti keletą Lietuvos žydų mąstytojų 
takelių, prieiti prie Lietuvos žydų religinės minties paveldo tokiu būdu, 
kad atsiskleistų jo situacija modernių laikų religijotyrinių ir kai kurių 
filosofinių idėjų bei kategorijų kontekste. Tai daroma diskutuojant 
su religijotyroje įsitvirtinusiomis ritualo ar sacrum kategorijomis, 
analizuojant šį paveldą naujaisiais laikais vykusio rašytinių šventraščių 
„išlaisvinimo“ iš „sakytinių“ paveldų, t. y. tradicinių interpretacijų autoriteto 
ir galios, požiūriu. Monografija turėtų atkreipti dėmesį visų, kurie domisi 
Lietuvos žydų mąstytojų minties paveldu, Vilniaus Gaono, R. Chaimo 
iš Valažino, R. Chaimo Ozerio Grodzinskio, R. Izraelio Salanterio, 
Emmanuelio Levino tekstais – čia kaip tik pateikiama jų ištraukų vertimų 
su komentarais.
///
This is an attempt to grasp the paths of several Lithuanian Jewish 
thinkers, access the heritage of the Lithuanian Jewish religious 
thought in such a way as to reveal the situation in the context of ideas 
and categories of contemporary religious studies and philosophy. 
This is done through a discussion with categories of the ritual 
or sacrum established in religious studies by analyzing this heritage 
from a perspective of “liberation” of holy scriptures from “spoken” 
heritages, i.e. authority and power of traditional interpretations, in the 
Early modern period. The monograph should appeal to those who are 
interested in the heritage of the thought of Lithuanian Jewish thinkers, 
texts written by Gaon of Vilna, Rabbi Chaim Volozhiner, Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinski, Rabbi Israel Salanter, Emmanuel Levinas: here they will 
find translations of excerpts with comments.

Aušra Pažėraitė – VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir 
religijos studijų katedroje dirbanti religijų istorijos docentė. Ilgus metus 
dirbo su religijų istorija bei žydų minties istorija susijusių dalykų dėstytoja 
VU Religijos studijų ir tyrimų centre. Daugelio akademinių publikacijų 
religijotyros bei žydų minties istorijos klausimais autorė.

Aušra Pažėraitė is an associate professor teaching History of Religions 
at the Department for Continental Philosophy and Religious Studies of 
the Institute of Philosophy of Vilnius University She has been teaching 
History of Religions and History of Jewish Thought for many years at 
the Centre for Religious Studies and Research. She is the author of 
many academic publications on religious studies and the history of the 
Jewish thought. 

Year published: 2019

Pages: 216

Format: 24x17, paperback

ISBN 978-609-07-0263-5
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Year published: 2020

Pages: 292

Format: 24.5x17.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0347-2 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0348-9 (EPUB)

Year published: 2019

Pages: 84

Format: PDF

ISBN 978-609-07-0298-7

Eglė Gudavičienė, Inga Hilbig, Kristina Jakaitė-Bulbukienė, Meilutė Ramonienė, 

Eglė Vaisėtaitė, Loreta Vilkienė

Emigrantai. Kalba ir tapatybė II / Emigrants: language and identity II

Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų duomenimis, monografijoje 
gvildenama sociolingvistinė situacija keturiose skirtingą lietuvių emigracijos istoriją 
reprezentuojančiose pasaulio vietose: Argentinoje, Toronte, Londone ir Osle. 
Atskleidžiamas lietuvių kilmės išeivių kalbinis elgesys, aptariamos lietuvių kalbos 
mokėjimo, vartojimo, (ne)išlaikymo, kalbos ir lietuviškumo sąsajų bendrosios tendencijos.
///
On the basis of data of two sociolinguistic projects, the monograph analyses the 
sociolinguistic situation in four different countries representing different history of 
Lithuanian emigration: Argentina, Toronto, London and Oslo. The linguistic behaviour 
of Lithuanian expats, the general trends of Lithuanian language fluency, usage, 
maintenance/loss, links between a language and Lithuanian identity.

Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė
Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose. 
Mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija / The Lithuanian 
Language at the Lithuanian, Polish, and Russian Gymnasiums in Vilnius: Language 
Competence, Attitudes, and Motivation

Studijoje analizuojamas Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių 
lietuvių kalbos mokėjimas, kalbinės nuostatos ir motyvacija, tikslinių grupių žodyno dydis, jo 
ryšys su sociolingvistiniais veiksniais, aptariami C testo rezultatai, atspindintys bendrą lietuvių 
kalbos mokėjimo kokybę, jų koreliacija su sociolingvistinėmis mokinių charakteristikomis, 
pateikiami skirtingoms tiriamųjų grupėms būdingi motyvacijos ir nuostatų įtakos lietuvių 
kalbos mokėjimui modeliai.
///
The study analyzes the Lithuanian language competence of third grade students enrolled 
in Lithuanian, Polish, and Russian gymnasiums in Vilnius, their language attitudes and 
motivation, the size of vocabulary of target groups and its relation with sociolinguistic 
factors. The results of the C-test, reflecting the overall quality of Lithuanian language 
competence, and their correlation with sociolinguistic characteristics of students are 
discussed. Models of motivation and the effect of attitudes on Lithuanian language 
competence, characteristic to different groups of respondents, are provided. 
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Mantas Martišius, Renata Stonytė
Politinis lūžis ekrane. (Po)komunistinė transformacija 
Lietuvos dokumentiniame kine, videokronikoje ir 
televizijoje / Turning Point in Policy as Depicted on Screen. 
(Post)communist transformation in the Lithuanian documentary,  
video chronicle and television
Tai pirmasis mokslininkų žvilgsnis į politinių ir socialinių transformacijų, 
vykusių 1987–1991 metais, vaizdavimą ir refleksiją Lietuvos 
dokumentiniame kine, videokronikoje ir televizijoje. Monografijoje 
atskleidžiama, kas permainingų praėjusio šimtmečio devintojo ir 
dešimtojo dešimtmečių sandūroje kine ir televizijoje buvo vertingiausia, 
svarbiausia, neįprasta ir kas užfiksuota kino bei magnetinėse 
vaizdajuostėse. Autoriai gilinasi į svarbius to meto istorinius įvykius 
ir personalijas ir į tai, kas lėmė nacionalinio dokumentinio kino ir 
televizijos kaitą, kaip audiovizualinėse medijose reprezentuojami 
pokyčiai mūsų visuomenėje ir kokie politiniai bei socialiniai naratyvai 
dominuoja atgimstančioje Lietuvoje.
///
This is the first scholarly glance at depiction and reflection of political 
and social transformations, which took place in 1987–1991, in the 
Lithuanian documentary cinema, video chronicle and in television. 
The monograph reveals the most precious, important and unusual 
aspects in the cinema and television at the turn of the eighties and 
nineties of the last century, and the material captured on cine or 
magnetic videotapes. The authors analyze important historical events 
and personas of that time, and the factors that determined the change 
in the national documentary cinema and television, how changes in 
our society were depicted by audio visual media and what political and 
social narratives dominated in resurgent Lithuania.

Year published: 2020

Pages: 374

Format: 24x17, hardcover

ISBN 978-609-07-0362-5
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Analitinės istorinės regionistikos paradigmos / Analytic-
Historical Paradigms of Regional Studies

Metodologinėje-istoriografinėje studijoje pristatomos ir analizuojamos 
trijų iškiliausių pastarojo šimtmečio Europos istorinių mezoregionų 
tyrinėtojų sampratos. Istorinė regionistika integruojama į platesnį 
transnacionalinių istoriografijos prieigų kontekstą (lyginamoji, globalinė 
istorija ir kt.). Knyga gali būti laikoma istorinių mezoregionų prieigos 
metodologiniu įvadu, nes joje aptartos pagrindinės sąvokos, episteminių 
nuostatų klasifikacija, pristatyti išskirtų paradigmų privalumai ir trūkumai, 
pateiktos tolesnių tyrimų gairės. Knyga atskleidžia ir lietuviškosios 
istorinės regionistikos ir apskritai transnacionalinio pobūdžio istorinių 
tyrimų būklę Lietuvoje.
///
The methodological-historiographical study introduces and analyzes 
the concepts of three most prominent researchers in the last century 
of the European historical mesoregion. Historical Regional Studies 
are integrated into a wider context of transnational historiographic 
access (comparative, global history, etc.). The book may be considered 
a methodological introduction to access to historical mesoregions 
because it discusses main concepts, classification of epistemic rules, 
introduces advantages and disadvantages of distinguished paradigms, 
and provides guidelines for further research. The book also reveals the 
status of Lithuanian historical regional studies and transnational historical 
research in general in Lithuania.

Nerijus Babinskas – VU Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros 

istorijos katedros lektorius, istorijos mokslų daktaras, 2010 m. eksternu 

apgynęs daktaro disertaciją „Moldova XIV a. viduryje − XVI a. viduryje kaip 

socialinės struktūros tipologijos problema“. Moksliniai interesai: istorinė 

sociologija, transnacionalinė ir globalinė istorija, istorinė regionistika, 

lyginamoji istorija ir makroistorijos sampratos.

Nerijus Babinskas is a lecturer at the Department of Theory of History 

and Cultural History of the Faculty of History of Vilnius University, Ph. D. in 

History, who in 2010 successfully defended doctoral dissertation Moldova 

in the middle of 14th – middle of 16th centuries as a problem of typology 

of social structure externally. His research interests are the following: 

historical sociology, transnational and global history, historical regional 

studies, comparative history, concepts of macrohistory.

Year published: 2020

Pages: 184

Format: 24.5x17.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0349-6 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0353-3 (EPUB)
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Nūdieniai Lietuvos akademinės filosofijos profiliai. Bylotojai ir bylos / 
Profiling Academic Philosophy in Nowadays Lithuania: Who and What

Tai pirmasis nuoseklia sistematika grįstas mėginimas pamatyti nūdienės 
Lietuvos akademinės filosofijos visuminį lauką jo dalyvių ir jų gvildenamos 
problematikos metmenimis: kas lemia esamą Lietuvos filosofinio diskurso 
profilį XXI amžiuje sulig galiojančiais tyrėjų akademinio statuso įverčiais ir 
šių tyrėjų plėtojamais akademinės tematikos skerspjūviais. Studija nesiekia 
kokybiškai įvertinti esamos Lietuvos akademinės filosofijos būklės „brandos“, 
„pažangos“, „gilumos“ ir panašiais terminais. Tokį vertinimą visų pirma lemia 
įvairios vertybinės nuostatos (religinės, politinės, moralinės ir kitokios), kuriomis 
bus grindžiama vienokia ar kitokia kokybinė tyrimo rezultatų interpretacija.
///
This is the first systematic attempt to present the contemporary Lithuanian 
academic philosophy as a coherent whole in terms of a fixed set of 
characteristics of its participants and pivotal problematics under discussion: 
starting with factors determining the Lithuanian philosophical discourse in 
the 21st century and ending with applicable estimates of the academic status 
of researchers and academic approaches developed by these researchers. 
The study does not aim to qualitatively evaluate the state of the Lithuanian 
academic philosophy as to its “maturity”, “advancement”, “depth” or some 
other definitions. Such evaluations hinge on religious, political and moral 
value-laden beliefs which will serve as a basis of a respective qualitative 
interpretation of research results.

Milda Pivoriūtė – VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo 

instituto dėstytoja, sociologė, tirianti viešąją sociologiją, amžiaus tarpsnių 

sociologiją.

Marius Povilas Šaulauskas – VU Filosofijos fakulteto profesorius, Filosofijos 

istorijos ir logikos katedros vedėjas, VU Filosofijos fakulteto tarybos narys, 

Informacijos visuomenės studijų centro vadovas. Mokslinių tyrimų sritys: 

analitikos-hermeneutikos kontroversija, filosofijos istoriografija, informacijos 

visuomenė, metafilosofija, pilietinė visuomenė, postkomunistinių visuomenių 

raida, politinė ir socialinė filosofija, socialinė kaita Lietuvoje.

Milda Pivoriūtė is a lecturer at the Institute of Sociology and Social Work of the 

Faculty of Philosophy of Vilnius University, a sociologist with research interests in 

public sociology, life-course sociology.

Marius Povilas Šaulauskas is a professor at the Faculty of Philosophy of Vilnius 

University, head of the Department of History of Philosophy and Logic, member 

of the Council of the Faculty of Philosophy of Vilnius University, director of the 

Centre for Information Society Studies. Fields of research: analytic/hermeneutic 

controversy, historiography of philosophy, information society, metaphilosophy, 

civil society, development of post-communist society, political and social 

philosophy, social change in Lithuania.

Year published: 2019
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Format: PDF
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Daiktavardžių dūryba vokiškuose XVII–XVIII a. baltų kalbų 
žodynuose / Nominal Compounding in the 17th-18th c. German 
Dictionaries of Baltic Languages

Knyga skiriama tiems, kurie domisi žodžių daryba ir ypač dūryba, 
baltų kalbų ir Pabaltijo vokiečių kalbos kontaktais. Monografijoje ištirta 
daiktavardžių dūrybos sistema, paliudyta XVII–XVIII a. vokiečių–lietuvių ir 
vokiškuose latvių kalbos žodynuose. Darybinės sandaros ir semantikos 
požiūriu išanalizuoti Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos sudurtiniai 
daiktavardžiai ir jų atitikmenys vokiškojoje žodynų dalyje ir Pabaltijo 
vokiečių kalbos sudurtiniai daiktavardžiai ir jų atitikmenys lietuviškojoje bei 
latviškojoje žodynų dalyse. Pirmą kartą sistemiškai ištirta Mažosios Lietuvos 
lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių kilmė.
///
The book is dedicated for all those who are interested in formation, 
and especially compounding, of words, and contacts of the German 
language in the Baltic States. The monograph has analyzed the nominal 
compounding system evidenced in the 17th-18th German-Lithuanian 
dictionaries and German dictionaries of the Latvian language. Nominal 
compounds in the Lithuanian language of Lithuania Minor and their 
equivalents in the German parts of the dictionaries, and nominal 
compounds in the German language of the Baltic States and their 
equivalents in the Lithuanian and the Latvian part of the dictionaries 
were analyzed in terms of formation and semantics. The origin of 
nominal compounds in the Lithuanian language of Lithuania Minor was 
systematically researched for the first time.

Bonifacas Stundžia – VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros 

profesorius, žurnalo „Baltistica“ redaktorius, Lietuvių kalbos instituto mokslo 

tarybos narys, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, tyrinėjantis 

baltų kalbų akcentologiją, morfonologiją, baltų kalbų žodžių darybą, baltų 

kalbotyros istoriją, prūsistiką.

Dalius Jarmalavičius – VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto 

docentas, humanitarinių mokslų daktaras, tyrinėjantis germanų ir baltų kalbų 

istoriją, sinchroninę ir diachroninę žodžių darybą.

Bonifacas Stundžia is a professor at the Department of Baltic Studies of the 

Faculty of Philology of Vilnius University, editor of Baltistica journal, member 

of the Scientific Council at the Institute of the Lithuanian Language, member 

of the State Commission of the Lithuanian Language, research interests: 

accentology of Baltic languages, morphonology, formation of words of 

Baltic languages, history of Baltic Linguistics, Prussian studies. 

Dalius Jarmalavičius is an associate professor at the Institute of Foreign 

Languages of the Faculty of Philology of Vilnius University, doctoral degree 

in humanities, research interests: history of Germanic and Baltic languages, 

synchronic and diachronic word-formation.

Year published: 2019

Pages: 376 
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Year published: 2020
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Format: 24.5x16.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0408-0 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0416-5 (EPUB)

Making Lithuanian families across borders. Conceptual 
Frames and Empirical Evidence 
Straipsnių rinktinė išleista anglų kalba / Collection of articles published in English

EDITED BY Irena Juozeliūnienė and Julie Seymour

Straipsnių rinktinės autoriai pasitelkia naujausias teorines perspektyvas, 
leidžiančias nagrinėti asmeninius gyvenimus, šeimines praktikas ir jų 
„suprobleminimo“ atvejus. Tyrinėdami Lietuvos šeimų gyvenimą abipus 
sienų autoriai taiko ir plėtoja šias teorines idėjas apie šeiminį gyvenimą, 
lyčių santykius ir kartų ryšių raišką.
///
The authors aim to highlight the most recent theoretical frames 
through which to understand the personal lives, family practices of 
migrants, and the ways family relationships could be perceived as 
‘troubled’. The authors test and extend these ideas about family life 
with a focus on gender and intergenerational issues in the context of 
Lithuanian families across borders.

Irena Juozeliūnienė – VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros 

profesorė. Mokslinių interesų sritys: migraciją patiriančios šeimos, jų 

reprezentacija žiniasklaidoje, šeiminio bendrumo ir tapatumų kaita, 

vaikų patirtis šeimose abipus sienų. Trijų mokomųjų knygų, monografijos 

„Žemėlapių metodai vaizdu grįstame tyrime“ (2014) autorė, plėtojanti 

vaizdų grįstų tyrimų metodologiją. 

Julie Seymour – Haljorko medicinos mokyklos vyresnioji lektorė, 

tyrinėjanti šeimines ir vaikystės praktikas, susijusias su darbu namų ūkyje, 

sveikata ir sergamumu, emociniu darbu, darbo ir gyvenimo santykio 

klausimais ir kūno aukojimu.

Irena Juozeliūnienė is a professor at the Department of Sociology of the 

Faculty of Philosophy of Vilnius University. Her research interests focus on 

families under migration, their representation in media, change in family 

unity and identities, experience of children on both sides of the border. 

She is the author of three study books, monograph Mapping Methods in 

Image-Based Research (2014), developing the methodology of image-

based research.

Julie Seymour is a Reader at the Hull York Medical School. Her research 

interests focus on family and childhood practices in relation to domestic 

labour, health and illness, emotional labour, work-life balance and body 

donation.
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Religinio žmogaus atsakomybė. Lietuvos žydų rabiniška mintis tarp 
racionalizmo ir chasidiško misticizmo / Responsibility of a Religious Believer. 
The Rabbinical Thought of the Lithuanian Jews: between Rationalism and Hasidic 
Mysticism

Monografijoje keliami klausimai apie žydų bendruomenės skaldymosi į įvairių grupinių 
tapatybių pradžią, vykusią Vilniaus Gaono gyvenimo paskutiniais dešimtmečiais, kai tradiciniai 
ginčai šioje bendrijoje, spręsti remiantis šventaisiais tekstais, transformavosi į ideologinius 
konfliktus, atsirėmusius į asmenybių charizmą ir išpažįstamas idėjas. Analizuojama rabiniškos 
konfliktologijos samprata šiandieninės situacijos Lietuvoje kontekste bei pateikiami keli 
Lietuvos rabiniškos minties paveldo – Vilniaus Gaono, r. Izraelio Salanterio ir r. Elijahu 
Desslerio – tekstai ir pristatomi rašytojo Chaimo Grades apsakyme „Ginčas“ pateikiami 
poholokaustiniai argumentai už ir prieš lietuviškojo musaro idėjas.
///
The monograph raises questions about the beginning of disintegration of the Jewish 
community into groups of different identities that took place during the last decades of life 
of Vilna Gaon: traditional disputes in this community, usually resolved in accordance to holy 
scriptures, were transformed into ideological conflicts the course of which depended on the 
charisma and ideas of personalities. The concept of the rabbinical conflictology is analysed 
in the context of the current situation in Lithuania and several texts of the Lithuanian 
rabbinical thought heritage – Vilna Gaon, Rabbi Israel Salanter and Rabbi Eliyahu Dessler – 
are provided, and post-holocaust arguments for and against the Lithuanian Musar movement 
contained in the short story of Chaim Grade titled “My Quarrel with Hersh Rasseyner” are 
introduced.

Aušra Pažėraitė – VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedroje 

dirbanti religijų istorijos docentė. Ilgus metus dirbo su religijų istorija bei žydų minties istorija 

susijusių dalykų dėstytoja VU Religijos studijų ir tyrimų centre. Daugelio akademinių publikacijų 

religijotyros bei žydų minties istorijos klausimais autorė.

Alexander Lvov – antropologas, istorijos mokslų kandidatas, Sankt Peterburgo judaikos 

instituto docentas. Daugelio straipsnių religijos antropologijos temomis autorius bei straipsnių 

rinktinių redaktorius.

Aušra Pažėraitė is an associate professor teaching History of Religions at the Department for 

Continental Philosophy and Religious Studies of the Institute of Philosophy of Vilnius University 

She has been teaching History of Religions and History of Jewish Thought for many years at the 

Centre for Religious Studies and Research. She is the author of many academic publications on 

religious studies and the history of the Jewish thought. 

Alexander Lvov is an athropologist, candidate in Historical Science, lecturer at the Center 

“Petersburg Judaica” in Saint Petersburg. He is the author of many articles on topics of religion 

and anthropology and the editor of collections of articles.
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Pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi 
vertinimas Europos Sąjungos šalyse / An Assessment of the Impact of Income 
Inequality on Economic Growth and Sustainable Development in the European Union 
Countries

Knyga supažindina skaitytoją su pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui vertinimu 
Europos Sąjungos šalyse, išskiriant atitinkamas jų grupes. Nagrinėjamas pajamų nelygybės 
poveikis ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi – pateiktos šių fenomenų teorinės 
interpretacijos, o vėliau, sudarius pajamų nelygybės poveikio ekonomikos augimui ir darniam 
vystymuisi vertinimo modelį, jis buvo empiriškai patikrintas skirtingose Europos Sąjungos šalių 
grupėse. Knyga skirta visiems, besidomintiems ekonominių teorijų ir ekonometrinių tyrimo 
metodų taikymu analizuojant labai svarbų ekonominį ir socialinį fenomeną – pajamų nelygybę.
///
The book introduces the reader to an assessment of the impact of income inequality on 
economic growth across the European Union countries by dividing them into certain groups. 
The impact of income inequality on economic growth and sustainable development is 
analysed: theoretical interpretation of these phenomena was provided, and, later, after creating 
an assessment model of the impact of income inequality on economic growth and sustainable 
development, it was empirically tested in different groups of the European Union countries. 
The book is intended for everyone who is interested in the application of economic theories 
and econometric research methods when analysing a very important economic and social 
phenomenon –the income inequality.

Year published: 2020

Pages: 468

Format: PDF

ISBN 978-609-07-0374-8

Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė, Tomas Davulis, Egidijus Jarašiūnas, 
Vygantė Milašiūtė, Salvija Mulevičienė, Ingrida Danėlienė, Ieva Saudargaitė, 
Erika Leonaitė, Inga Jablonskaitė-Martinaitienė, Miroslav Aleksejev
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip individualių teisių 
gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis / Application of 
the EU Charter as a Standard of Individual Rights Defence on the Supranational and 
National Level

Apibendrinami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą 
pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Kompleksiškai tiriamas Chartijos, kaip pagrindinių teisių 
veiksmingos gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis ir Europos 
žmogaus teisių konvencijos, ES teisės bendrųjų principų, pagrindinių teisių, kurias užtikrina 
Chartija, ir pagrindinių teisių, kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų, 
kontekstu.
///
The most important processes in the field of fundamental rights, including the progress 
achieved and the remaining obstacles, are summarized. A complex research on the 
application of the Charter as the standard for the effective protection of fundamental rights 
on the supranational and national level is analysed in the following context: the European 
Convention on Human Rights, the general principles of the EU law, the fundamental rights 
guaranteed by the Charter, the constitutional traditions common to the Member States.

Year published: 2019
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Format: 24x17, paperback
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Vilties desantas. JAV radijo transliacijos į Sovietų Lietuvą / 
The Descent of Hope. US Radio Broadcasts to Soviet Lithuania

Tiriant JAV radijo transliacijas į Sovietų Lietuvą, atskleidžiama radijo 
stočių, kaip politinio karo priemonės, svarba šaltojo karo metais, 
informacijos kontrolės ypatybės ir tikslai, Laisvosios Europos radijo ir 
,,Amerikos balso“ laidos kaip aktyvi Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo 
politika, lietuvių išeivijos vaidmuo steigiant bei rengiant radijo laidas. 
Knygoje galima rasti atsakymą į daugelį klausimų: kaip buvo rengiamos 
radijo laidos, kokią informaciją siekė perduoti transliuotojai, kokį pėdsaką 
nuoseklus ir sistemingas informacijos iš Vakarų perdavimas radijo 
bangomis paliko Lietuvos visuomenės tautinės savimonės formavimosi 
ir pasyvaus pasipriešinimo režimui raidoje, kaip į masinį laidų klausymo 
reiškinį reagavo sovietinė valdžia.
///
The research of US radio broadcasts to Soviet Lithuania reveals the 
relevance of radio stations, as a means of political war, during the 
Cold War, the specificity and objectives of information control, the 
broadcasts of Radio Free Europe and Voice of America as an active 
rejection policy of annexation of the Baltic States, the role of Lithuanian 
expats in establishing and making radio broadcasts. The book provides 
answers to multiple questions: how radio broadcasts were made, 
what information broadcasters wanted to communicate, what was the 
imprint of consistent and systematic radio broadcasting of information 
from the West in the development of national identity of the Lithuanian 
society and passive resistance against the regime, and what was the 
reaction of the Soviet government to the phenomenon of massive 
listening to the broadcasts.

Inga Arlauskaitė-Zakšauskienė – VU Istorijos fakulteto dėstytoja, 2015 m. 

apgynusi daktaro disertaciją „Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 

1950–1990 metais”, tyrinėjanti šaltojo karo istoriją, medijų istoriją, 

informacinius karus, viešąją diplomatiją, Vakarų radijo transliacijas į Sovietų 

Sąjungą ir socialistinio bloko valstybes, sovietinės kariuomenės santykius 

su vietine valdžia.

Inga Arlauskaitė-Zakšauskienė is a lecturer at the Faculty of History of 

Vilnius University, who in 2015 successfully defended doctoral dissertation 

Western radio broadcasts to Soviet Lithuania in 1950-1990, researching 

the Cold War history, media history, information wars, public diplomacy, 

Western radio broadcasts to Soviet Union and countries in the socialist 

bloc, relationship of the Soviet army with local government.
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XVI–XVIII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba. 
Redagavimo istorija / The Language of the Lithuanian Calvinist 
Hymnals of the 16th to 18th Centuries. The History of Editing

Lingvistiniu požiūriu ištirta ir aprašyta svarbiausių lietuviškų XVI–XVIII a. 
kalvinistų giesmynų redagavimo istorija. Susitelkiama į detalią kalbinę 
tekstologinę analizę tų giesmynų tekstų, kurie buvo perimti iš kitų 
(ankstesnių) lietuviškų šaltinių atsižvelgiant į jų santykį su tuo šaltiniu. 
Gilinantis į tekstų taisymus didesnis dėmesys skirtas rašybos bei 
sisteminiams, vidinių kalbos ypatumų nulemtiems koregavimams, o ne 
stiliaus, eilėdaros sumetimais ar artinant prie vertimo šaltinio atliktiems 
koregavimams.
///
The history of editing of the main Lithuanian Calvinist hymnals of the 16th 
to 18th centuries was analysed and described from a linguistic perspective. 
The focus is on a detailed textological analysis of those hymnal texts 
that were obtain from other (previous) Lithuanian sources by taking 
into account their relation to that source. The analysis of corrections of 
texts focused on spelling and systemic corrections, which were made 
due to intrinsic characteristics of a language, rather than for stylistic or 
versification reasons or in order to make the translation more similar to the 
source text.

Birutė Kabašinskaitė – VU Filologijos fakulteto docentė, tirianti 

rašomosios kalbos istoriją, senųjų lietuviškų giesmynų genezę ir istoriją, 

žodžių istoriją; monografijos „Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi 

reiškiniai“, mokomųjų knygų „Etimologijos metmenys: istorija, teorija, 

skaitiniai“, „Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi reiškiniai“ autorė.

Birutė Kabašinskaitė is an associate professor at the Faculty of Philology 

of Vilnius University, researching the history of written language, genesis 

and history of ancient Lithuanian hymnals, history of words; the author 

of monograph Folk Etymology of the Lithuanian Language and Similar 

Phenomena, study books The Outline of Etymology: History, Theory and 

Reading Books and Folk Etymology of the Lithuanian Language and Similar 

Phenomena.
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Ernestas Kutorga
Lietuvos grybai III (6). Inoperkuliniai diskomicetai / Fungi of Lithuania 
Volume 3 (Book 6). Inoperculate discomycetes

Knyga apibendrina inoperkulinių diskomicetų rūšių įvairovės tyrimų rezultatus. Iš viso 
monografijoje aprašyta 381 Lietuvoje identifikuota rūšis iš 119 genčių. Pateikiama ir trumpa 
informacija apie nepakankamai ištirtus grybus bei lietuviški visų grybų taksonų – rūšių, varietetų, 
genčių, šeimų ir eilių – vardai, vieni jų paimti iš literatūros šaltinių, kiti (dauguma) – sukurti 
autoriaus. Monografija skirta mikologams ir kitiems įvairaus biologinio profilio specialistams, 
taip pat pedagogams, studentams, visiems, kas domisi grybais.
///
The book summarizes the research results of the variety of species of inoperculate 
discomycetes. The monograph describes the total of 381 specifies and 119 genera identified in 
Lithuania. A brief information about insufficiently researched fungi and Lithuanian names of all 
fungi taxons – species, varieties, genera, families and orders – are provided, some of them are 
retrieved from literary sources, others (the majority) are created by the author. The monograph 
is intended for mycologists and other specialists of different biological profile, as well as 
teachers, students and everyone who is interested in fungi.

Ernestas Kutorga – VU Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto profesorius, Lietuvos 

mikologų draugijos įkūrėjas ir pirmininkas, Europos grybų apsaugos tarybos narys. Mokslinių 

tyrimų kryptis – diskomicetų įvairovė, sistematika ir ekologija. Paskelbė apie 50 mokslo ir daugiau 

kaip 100 mokslo populiarinamųjų straipsnių.

Ernestas Kutorga is a professor at the Institute of Biosciences of the Life Sciences Center of Vilnius 

University, the founder and the chairperson of the Lithuanian Mycological Society, member of the 

European Council for the Conservation of Fungi. Research interests – variety, system and ecology 

of discomycetes. He has published over 50 scientific and over 100 popular science articles.

Year published: 2020
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Format: 24.5x16.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0390-8

Gindra Kasnauskienė, Algirdas Miškinis, Rimantas Antanas Stanikūnas, Norbertas Balčiūnas, 
Viktorija Cohen, Jolanta Droždz, Giedrė Dzemydaitė, Agnė Laužadytė-Tutlienė, 
Laimutė Urbšienė, Artūras Ketlerius, Donalda Lukoševičiūtė, Sandra Mockaitytė, 
Vytautas Mockus, Jolanta Palumickienė, Marius Stakionis, Gintaras Uselis
SUDARYTOJAS IR MOKSLINIS REDAKTORIUS Borisas Melnikas
Ekonomikos modernizavimas. Iššūkiai, problemos, sprendimai / Economic 
Modernization. Challenges, Problems and Solutions

Autoriai apibūdina ekonomikos modernizavimo procesų, aktualijų ir reiškinių sampratą, atskleidžia 
šiuolaikinės visuomenės gyvenimui reikšmingus iššūkius ir ekonomikos modernizavimo bei jo 
skatinimo prioritetus. Nagrinėja globalios ekonomikos raidai būdingus regionalizacijos procesus, 
išryškina svarbios tarptautinės prekybos plėtros aktualijas. Prioritetinis dėmesys teikiamas ekonomikos 
modernizavimo reiškiniams, vykstantiems Europos integracijos ir Europos Sąjungos raidos sąlygomis.
///
The authors describe the concept of economic modernization processes, realities and 
phenomena, reveal the challenges relevant to the life of contemporary society and priorities 
of economic modernization and its promotion. They analyse regionalization processes 
characteristic to development of global economy and highlight the realities of important 
international trade development. The focus is on economic modernization phenomena under 
the circumstances of the European integration and the development of the European Union.

Year published: 2020
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Format: 24,5x17,5, hardcover
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Nesaugumas dėl darbo. Kaip išlaikyti darbuotojų gerovę 
besikeičiančiame darbo pasaulyje? / Job Insecurity. 
Maintaining Employee Welfare in the Changing World of Work

Šiuolaikiniame darbo pasaulyje nesaugumo dėl darbo reiškinys yra ypač 
aktualus ir gali tapti svarbia kliūtimi tiek darbuotojo, tiek organizacijos 
gerovei. Knygoje gilinamasi į nesaugumo dėl darbo sampratą, 
nagrinėjami sukaupti empiriniai duomenys apie jo poveikio ypatumus 
ir pateikiamos praktinio pobūdžio įžvalgos, kaip vykstant pokyčiams 
organizacijoje geriau suvaldyti dėl nesaugumo kylančias grėsmes.
///
The phenomenon of job insecurity is especially relevant in the 
modern world of work, and it may become a substantial obstacle for 
the welfare of employees and organisations. The book analyses the 
concept of job insecurity, collected empirical data about its effects, 
and provides practical insights for better management of insecurity-
related threats when organisation is changing.

Ieva Urbanavičiūtė – VU Filosofijos fakulteto lektorė, tyrinėjanti 

organizacinę psichologiją.

Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė – VU Filosofijos fakulteto docentė, VU 

Organizacinės psichologijos tyrimų centro vadovė. Mokslinių tyrimų 

sritys: organizacinė psichologija, organizacinis teisingumas, įsitraukimas į 

darbą, darbo ir šeimos dermė, darbuotojo gerovė. 

Ieva Urbanavičiūtė is a lecturer at the Faculty of Philosophy of Vilnius 

University; her main research interest is organizational psychology.

Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė is an associate professor at the Faculty 

of Philosophy of Vilnius University; head of the Centre for Organisational 

Psychology Research. Her research interests include organisational 

psychology, organisational justice, work engagement, work and family 

harmony, and employee welfare.

Year published: 2020
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Format: 24x17, paperback

ISBN 978-609-07-0370-0
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HAlma Ragauskaitė

Lietuvos etnokultūrinis regionavimas / Ethnocultural Regionalization of Lithuania

Monografija supažindina su archeologiniais, istoriniais tyrimais, leidžia atskleisti ankstyvąją, 
pirminę natūralią etnokultūrinę sąrangą, istorinių laikų Lietuvos teritorinę struktūrą, leidžia 
pažinti regionų kalbinius, etnomuzikinius, etnoarchitektūros, drabužių bruožų panašumus ir 
skirtumus, o gyventojų savimonės raiška įgyja visiškai naują istorinį kontekstą.
///
The monograph introduces archaeological and historical studies, traces back to the original, 
primeval, natural ethnocultural organization, and historical territorial structure of Lithuania, 
facilitates the understanding of similarities and differences of regional linguistic, ethnomusical, 
ethnocultural and clothing features, while the self-perception of inhabitants appears in a 
completely new historical context. 

Alma Ragauskaitė – Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, 

filosofijos mokslų daktarė, 2002 m. apgynusi disertaciją „XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai“, už 

kurią suteikta Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų darbų premija. Mokslinių tyrimų 

sritys: lietuvių miestiečių istoriniai asmenvardžiai ir lietuvių istoriniai vietovardžiai.

Alma Ragauskaitė is a senior researcher at the Department of Onomastics at the Institute of 

the Lithuanian Language, doctor of Philosophy, who in 2002 successfully defended dissertation 

Personal Names of the Citizens of Kaunas in the 16th–18th century, which was awarded the 

Lithuanian Academy of Sciences Young Scientists Prize. Research interests: historical personal 

names of Lithuanian citizens and Lithuanian historical place names.

Year published: 2019

Pages: 192

Format: 29x22, hardcover

ISBN 978-609-07-0303-8 (hardcover) 
ISBN 978-609-07-0361-8 (EPUB)

Aelita Ambrulevičiūtė, Tatjana Voronič, Darius Žiemelis
Modernėjantys Vilnius, Kaunas, Gardinas. Miestų plėtra ir sanitarinės 
infrastruktūros pokyčiai 1870–1914 metais / On the Path to Modernisation: 
Vilnius, Kaunas, Grodno. Development of Cities and Changes in Sanitary 
Infrastructure in year 1870 to 1914

Dėmesys sutelkiamas į dviejų modernaus miesto dėmenų – miesto plėtros ir sanitarinės 
infrastruktūros pokyčių – tarpusavio sąveiką XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios 
Rusijos imperijos gubernijų centruose Vilniuje, Kaune ir Gardine. Tyrimas atskleidžia ne tik 
modernėjančią miestų (infra)struktūrą, bet ir transformaciją iš luominės į klasinę visuomenę, 
prisideda prie tarpdisciplininio istorijos ir socialinių mokslų dialogo plėtros. 
///
The focus is on interaction of two components of a modern city – development of a city 
and changes in sanitary infrastructure – in centres of governorates of the Russian Empire –
Vilnius, Kaunas and Grodno – from the second half of the 19th century to the beginning of 
20th century. The research reveals not only that the (infra)structure of cities was becoming 
more modern, but also that the society was transforming from estate-based to class-based, 
and it also contributes to the development of an interdisciplinary dialogue between history 
and social sciences. 

Year published: 2020

Pages: 344

Format: 24x17, hardcover

ISBN 978-609-07-0392-2 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0394-6 (EPUB)
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H Rūta Šermukšnytė, Vasilis Banachas, Ivanas Choma, Irina Hnidik, Serhijus Koniuchovas, 

Salvijus Kulevičius, Julija Kurdina, Romanas Kuzminas, Rimvydas Laužikas, 
Jaroslavas Lisejko, Polina Verbicka, Odeta Žukauskienė
Naratyvų labirintuose. Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys / In the labyrinth 
of naratives: the experience of Lithuanian and Ukrainian museums

У Лабіринтах Наративів. Досвід музеїв Литви і України
Monografija išleista lietuvių ir ukrainiečių kalbomis / The monograph is published in Lithuanian and 

Ukrainian languages

Monografijoje nagrinėjama, kaip skirtinga posovietinės transformacijos patirtis atsispindi 
muziejiniuose Lietuvos ir Ukrainos naratyvuose, kuo skirtingi ir panašūs muziejiniai 
pasakojimai, kokius pasakojimus galima įvardyti kaip dominuojančius, o kas laikytina 
alternatyviais pasakojimais. Pateikiama ir metodinio pobūdžio pasiūlymų, kaip nūdienos 
muziejus turi prisidėti prie aktualijas ir vertybines slinktis atliepiančio požiūrio formavimo. 
Knyga aktuali istorinių naratyvų ir muziejų tyrinėtojams, su istorijos, kultūros ir paveldo 
interpretavimo bei komunikavimo problemomis susiduriantiems muziejininkams, visiems, 
besidomintiems Lietuvos ir Ukrainos praeities ir jos reprezentavimo temomis.
///
The monograph analyzes how different experience of the post-soviet transformation is 
reflected in the narratives of Lithuanian and Ukrainian museums, what are the differences 
and similarities in the narratives of museums, what are the dominant and alternative 
narratives. Methodological suggestions are also made as to how a modern museum should 
contribute to the formation of the approach corresponding to the shifts in realities and 
values. The book is relevant to researchers of historical narratives and museologists who 
experience problems in interpretation of history, culture and heritage, and to all those 
interested in the past of Lithuania and Ukraine and its representation.

Year published: 2019

Pages: 216

Format: 24x17.5, paperback

ISBN 978-609-07-0285-7 (Lithuanian)

ISBN 978-609-07-0287-1 (Ukrainian)

Irena Smetonienė, Marius Smetona, Kristina Rutkovska
Kalba. Tauta. Valstybė / Language. Nation. State

Tai antroji autorių monografija apie lietuviškas vertybes etnolingvistų žvilgsniu, kurioje 
analizuojamos sąvokos kalba, tauta ir valstybė. Šios trys sąvokos žmonių pasąmonėje 
yra viena nuo kitos neatskiriamos, tačiau turi skirtingą vertę, todėl šios knygos tikslas – 
išnagrinėti, kaip jas suvokia šių dienų žmonės, kaip jos kito bėgant laikui, nuo ko tai priklausė 
ir kas jas veikė / veikia, kaip tiriamas sąvokas supranta Vilniaus krašto gyventojai, kurie savęs 
neidentifikuoja su lietuvių tauta.
///
This is the second monograph about Lithuanian values from a ethnolinguistic perspective, 
where concepts language, nation and state are analyzed. In the minds of people, these 
three concepts are interrelated, but have different value. Thus, the aim of this book is to 
analyse how these concepts are perceived by modern-day people, how these concepts 
changed over time, what was the reason for change, and what made/makes an impact 
to these concepts, how dwellers in Vilnius region, who do not consider themselves 
Lithuanian, perceive these concepts. 

Year published: 2019

Pages: 292

Format: 24.5x16.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0332-8 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0333-5 (EPUB)
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HRita Šerpytytė

Tikrovės spektrai. Vakarų nihilizmas tarp diagnozės 
ir teorijos / Spectra of Reality. Western Nihilism: between 
Diagnosis and Theory

Monografija yra paremta autorės ankstesnės monografijos „Nihilizmas 
ir Vakarų filosofija“ (2007) dviejų pagrindinių teorinių įžvalgų plėtojimu. 
Viena jų – tai nihilizmo kaip performatyvo par excellence įžvalga. Ją 
lemia nihilizmo ne vien teorinio ir diagnostinio aspektų nesutapimo 
pastebėjimas, bet ypač įtampos tarp šių aspektų akcentavimas. Kita – 
nihilizmo „genealoginė“ sąsaja su tikrovės problema. Apie šias dvi 
esmines teorines įžvalgas – nihilizmo ryšį su tikrovės problema bei jo 
buvimą performatyvu – signalizuoja ir pats monografijos pavadinimas 
bei jos paantraštė.
///
The monograph is based on the development of two main 
theoretical insights in author’s previous monograph Nihilism and 
Western Philosophy (2007). One of them is the insight into nihilism 
as performativity par excellence. It depends on identification of a 
mismatch between theoretical and diagnostic aspects of nihilism, 
and also on highlighting the tension between these aspects. Another 
insight is a “genealogical” link of nihilism to the problem of reality. 
The title and the subtitle of the monograph itself points to these two 
essential theoretical insights – the link of nihilism to the problem of 
reality and the insight into its performativity.

Rita Šerpytytė – VU Filosofijos fakulteto profesorė, Kontinentinės 

filosofijos ir religijos studijų katedros vedėja. Publikavo daugiau kaip 

60 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose. 

Tyrinėja religijos filosofiją, filosofinę hermeneutiką, Martino Heideggerio 

ontologiją, šiuolaikinę italų filosofiją, filosofinę nihilizmo problematiką.

Rita Šerpytytė is a professor at the Faculty of Philosophy of Vilnius 

University, head of the Department for Continental Philosophy and 

Religious Studies. She has published over 60 scientific articles in 

Lithuanian and international scientific publications. Her research 

interests: philosophy of religion, philosophical hermeneutics, ontology 

of Martin Heidegger, contemporary Italian philosophy, philosophical 

problem of nihilism.
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H Natalija Arlauskaitė

Nuožmi taika. Žlugusių režimų fotografija 
dokumentiniame kine / Fierce Peace. Photography of Failed 
Regimes in Documentary Cinema

Autorė analizuoja, kaip žlugusių politinių režimų fotografija 
apmąstoma šiuolaikiniame dokumentiniame kine, o pagrindinis 
dėmesys tenka represinių institucijų darytoms nuotraukoms ir 
privatiems, šeimos fotografijų archyvams. Lietuviškoji medžiaga 
aptariama greta Portugalijos, Kambodžos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos 
ir kitų šalių dokumentinio kino, animacijos ir šiuolaikinio meno 
projektų, dirbančių su fotografijos archyvais.
///
The author analyzes how the photography of failed political regimes 
is represented in contemporary documentary cinema, with the main 
focus being on the photos made by repressive authorities and private 
archives of family photos. The Lithuanian material is discussed in 
parallel with Portuguese, Cambodian, Russian, Finish, German and 
other countries’ projects of documentary cinema, animation and 
contemporary art projects, where the archives of photography are 
used.

Natalija Arlauskaitė – VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto profesorė, literatūros, vizualumo ir kino tyrinėtoja. Stažavosi 

ir vykdė tyrimus Niujorko, Konstancos, Oksfordo, Krokuvos Jogailaičių, 

Tbilisio valstybiniame universitetuose, Edinburgo universiteto Priešakinių 

humanitarinių tyrimų institute, Rusų muziejuje (Sankt Peterburgas). 

Pagrindinės interesų sritys: vizualumo ir medijų teorija, istorinė 

vaizduotė, sovietmečio studijos, Antrojo pasaulinio karo atmintis.

Natalija Arlauskaitė is a professor at the Institute of International 

Relations and Political Science of Vilnius University, researcher of 

literature, visual studies and cinema. She was a fellow and conducted 

research at New York, Constanta, Oxford, Krakow Jagiellonian, Tbilisi 

state universities, Institute for Advanced Studies at Edinburgh University, 

Russian Museum (St. Petersburg). Main fields of interest: visual studies 

and media theory, historical memory, Soviet studies, World War 2 

memory.
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HLietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos / The Current Topics in 

Lithuanian and Polish Constitutional Law
EDITED BY Haroldas Šinkūnas

Bendradarbiaujant su kolegomis konstitucionalistais iš Lodzės universiteto publikuojami 
straipsniai, kuriuose aptariamos Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aktualijos bei šių teismų veiklos problemos.
///
The publication, published in cooperation with colleagues who are experts in the 
constitutional law at the university of Lodz, contains articles describing the main topics 
and issues in the activities of the Constitutional Tribunol of the Republic of Poland and 
the Constitutional Court of the Republic of Lithuania.

Haroldas Šinkūnas – VU Teisės fakulteto docentas, studijų prodekanas, Viešosios teisės 

katedros vedėjas, buvęs Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas 

teisės klausimais.

Haroldas Šinkūnas is an associate professor at the Faculty of Law of Vilnius University, 

Vice Dean for Studies, head of the Department of Public Law, former legal advisor to the 

President of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus

Renata Bikauskaitė, Diana Mincytė, Marius Povilas Šaulauskas, Aistė Bartkienė
Rethinking Ecological Citizenship. The politics and practice of care for 
the environment

Pasitelkiant Andrew Dobsono (2003) ekologinio pilietiškumo sampratą, rūpesčio ir 
aplinkosaugos etiką, knygoje siekiama parodyti, kad šiuolaikiniai ekologinio pilietiškumo 
apibrėžimai neretai yra grindžiami klaidingomis įvairių praktikų sampratomis. Norėdami 
išspręsti šią problemą, autoriai pasitelkia Bourdieu (1990) „habitus“ sąvoką, kuri atskleidžia, 
kaip nusistovėjusios, įkūnytos praktikos funkcionuoja platesniame politiniame ir 
socialiniame lauke.
///
This book combines Andrew Dobson’s (2003) concept of ecological citizenship with the 
ethics of care and environmental ethics to show that the current definitions of ecological 
citizenship are often based on an inadequate theory of practice. To address this issue, 
the authors enlist Bourdieu’s (1990) concept of habitus which reveals how routinized, 
embodied practices are nevertheless embedded in the broader political and social field.

Year published: 2020

Pages: 168

Format: 21x15, paperback

ISBN 978-609-07-0399-1
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STUDIJOS / STUDIES

Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis
Lietuvos baudžiamoji teisė. I knyga / Lithuanian Criminal Law. Book 1

Vadovėlis skirtas baudžiamosios teisės sąvokai, paskirčiai, funkcijoms, sistemai, 
baudžiamajai politikai, baudžiamajai atsakomybei ir jos realizavimo formoms, Lietuvos 
baudžiamosios teisės šaltiniams, baudžiamojo įstatymo galiojimui ir aiškinimui, 
nusikalstamai veikai, nusikalstamos veikos sudėčiai, nusikalstamos veikos objektui ir 
objektyviajai pusei, nusikalstamos veikos subjektui ir subjektyviajai pusei, baudžiamąją 
atsakomybę šalinančioms aplinkybėms, nusikalstamos veikos padarymo stadijoms, 
bendrininkavimui padarant nusikalstamą veiką ir nusikalstamų veikų daugetui.
///
The study book covers the concept, purpose, functions and system of the Criminal Law, 
criminal policy, criminal liability and forms of its implementation, sources of Lithuanian 
Criminal Law, validity and interpretation of the Criminal Law, criminal act, elements of the 
criminal act, object of the criminal act and the objective standard, subject of the criminal 
act and the subjective standard, circumstances eliminating criminal liability, stages of a 
criminal act, complicity in the criminal act and, plurality of criminal acts.

Jevgenij Machovenko
Teisės istorija / History of Law

Pateiktas platus žinių spektras – nuo seniausių teisės paminklų, teisinio papročio ir antikos 
teisės iki viduramžių bei moderniojo tipo teisinių sistemų, o kartu nuosekliai aptariama ir 
Lietuvos teisės istorija. Vadovėlis vertingas ir kiekvienam, besidominčiam teisės ir pasaulio 
istorija.
///
A wide spectrum of knowledge is provided – from the oldest legal monuments, legal 
custom, and Antique Law to medieval and modern legal systems, while also giving a 
consistent overview of the legal history of Lithuania. The study book is useful for anyone 
who is interested in the law and world history. 

Jevgenij Machovenko – teisininkas, teisėtyrininkas, Lietuvos teisės istorikas, VU Teisės 

fakulteto profesorius, VU Teisės fakulteto Teisės istorijos mokslo centro vadovas. Mokslinių 

interesų sritys: Lietuvos teisės istorija, teisės teorija, viešoji teisė. Teisės mokslo leidinio „Teisė“ 

redaktorių kolegijos narys. 

Jevgenij Machovenko is a lawyer, jurist, historian of the Lithuanian Law, professor at the 

Faculty of Law of Vilnius University, head of the Science Center of History of Law of the Faculty 

of Law of Vilnius University. Research interests: History of Lithuanian Law, Theory of Law, 

Public Law. Member of the editorial board of the legal scientific publication Teisė (Law). 
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Bronius Sudavičius, Martynas Endrijaitis
Viešųjų finansų teisė / Public Financial Law

Vadovėlyje pristatomi viešieji finansai ir viešoji finansinė veikla, viešųjų finansų teisės 
esmė, viešosios pajamos ir išlaidos, Lietuvos biudžeto sistema, biudžeto proceso teisinis 
reglamentavimas, specialiosios biudžeto programos ir nebiudžetiniai piniginiai fondai, 
skolinimasis valstybės vardu, finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas.
///
The study book introduces public finances and public financial activity, essence of 
public financial law, public revenue and expenditure, Lithuanian budget framework, 
legal regulation of the budget process, special budgetary programmes and extra-
budgetary monetary funds, borrowing on behalf of the state, legal regulation of financial 
accounting and auditing.

Bronius Sudavičius – VU Teisės fakulteto profesorius, Europos viešosios teisės, Centrinės 

ir Rytų Europos viešųjų finansų ir mokesčių teisės oganizacijos mokslo tarybos narys. 

Tarptautinių mokslo žurnalų Central and Eastern European Law review ir Enforcement 

review redakcinės kolegijos narys. Pagrindinės mokslinių darbų sritys: aplinkos, viešųjų 

finansų ir mokesčių teisė.

Martynas Endrijaitis – VU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros lektorius, VU Teisės 

klinikos narys, VU TF SMD kuratorius (finansų ir mokesčių teisė), Mokestinių ginčų komisijos 

prie LR Vyriausybės narys, įvairių tarptautinių ir nacionalinių mokesčių darbo grupių dalyvis. 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: finansų ir mokesčių teisė, finansinės apskaitos teisinis 

reguliavimas.

Bronius Sudavičius is a professor at the Faculty of Law of Vilnius University, member of 

the scientific council of the European Public Law Organization, Center for Information 

and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European 

Countries. Member of the editorial board of international scientific journals Review of 

Central and East European Law and Law Enforcement Review. Main fields of research: 

environmental, public finances and tax law.

Martynas Endrijaitis is a lecturer at the Department of Public Law of the Faculty of Law of 

Vilnius University, member of the Legal Clinic of Vilnius University, curator at the Student 

Scientific Society (financial and tax law) of the Faculty of Law of Vilnius University, member 

of the Tax Disputes Commission under the Government of the Republic of Lithuania, 

member of various international and national working groups. Main research interests: 

finance law and tax law, legal regulation of financial accounting.
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Audrius Bitinas, Simona Cirtautaitė-Kaminskienė, Vida Petrylaitė
Socialinės apsaugos teisė / Law on Social Protection

Didžioji dalis dėmesio šiame vadovėlyje skiriama socialinės apsaugos teisės teorijai, 
bendriesiems šios itin dinamiškos teisės šakos pagrindams – reguliavimo dalykui, 
funkcijoms, principams, socialinės apsaugos sampratai, atskiriems jos elementams, 
Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinei politikai.
///
This study book focuses on the theory of Law on Social Protection, general basics of 
this very dynamic area of law: subject matter, functions, principles, concept of social 
protection, its separate elements, social policy of Lithuania and the European Union.

Year published: 2020

Pages: 368

Format: 20.5x14.5, paperback

ISBN 978-609-07-0413-4

ISSN 2669-2031

Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis, Egidijus Bieliūnas
Lietuvos baudžiamoji teisė. II knyga / Lithuanian Criminal Law. Book 2

Vadovėlis skirtas atleidimui nuo baudžiamosios teisės, bausmės sampratai, paskirčiai 
(tikslams), bausmių sistemai ir atskiroms bausmių rūšims, bausmių skyrimui, baudžiamojo 
poveikio priemonėms ir jų skyrimui, bausmės vykdymo atidėjimui ir atleidimui nuo 
bausmės, baudžiamosios atsakomybės senačiai, priverčiamosioms medicinos 
priemonėms ir jų skyrimui, teistumui ir nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės 
ypatybėms.
///
The study book covers release from criminal liability, the concept and purpose of penalty, 
penalty system and individual types of penalties, imposition of penalties, penal sanctions 
and their imposition, suspension of the execution of a sentence and release from a 
penalty, statute of limitations of criminal liability, compulsory medical treatment and its 
administration, previous conviction and features of criminal liability of minors.
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Giedrė Lastauskienė, Rūta Latvelė, Jevgenij Machovenko, Donatas Murauskas, 
Arnas Stonys, Dovilė Valančienė
Teisės teorija / Theory of Law

Vadovėlio autoriai siekia į teisę pažvelgti plačiau, parodydami teisinių reiškinių įvairovę, 
sudėtingumą ir įdomumą. Teisė analizuojama atkreipiant dėmesį į esminius socialinės 
tvarkos virsmo teisine tvarka aspektus – gilinantis į tai, kas teisę kuria, kokiais pavidalais ji 
perduodama žmonėms, kokios yra teisinių taisyklių aiškinimo ribos, saistančios teisėjus ar 
kitus teisinį tekstą aiškinančius subjektus, kokios yra teisinių taisyklių galiojimo prielaidos.
///
Authors of the study book aim to take a broader approach to law by showing a variety, 
complexity and appeal of legal phenomena. Law is analyzed by focusing on essential 
aspects of transformation of the social order to the legal order – by focusing on creators 
of law, forms in which it is transferred to people, the limits of interpretation of legal rules 
binding judges or other subjects interpreting a legal text, what are the prerequisites for 
validity of legal rules.

Year published: 2020

Pages: 408

Format: 20.5x14.5, paperback

ISBN 978-609-07-0417-2

ISSN 2669-2031

Indrė Isokaitė-Valužė
Jūros erdvių teisinis režimas / Legal Regime of Maritime Zones

Vadovėlyje nagrinėjami jūrų vidaus vandenų, teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės 
ekonominės zonos, kontinentinio šelfo, atvirosios jūros ir tarptautinio jūros dugno
rajono teisinio reglamentavimo klausimai, aptariama jūros erdvių sistema ir reguliavimo
lygmenys (įskaitant Europos Sąjungos teisę), bazinė linija ir jūros erdvių delimitavimas, 
tarptautinės jūrų teisės ginčų sprendimo priemonės, būdai ir institucijos.
///
The study book analyzes the issues of legal regulation of sea inland waters, territorial sea, 
contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf, high sea and international 
sea-bed region; the system of maritime zones and levels of regulation (including the 
European Union law), baseline and delimitation of maritime zones, measures, methods 
and authorities for dispute settlement of the International Law of the Sea. 

Indrė Isokaitė-Valužė – VU Teisės fakulteto docentė, Europos Sąjungos studijų asociacijos 

pirmininkė, tyrinėjanti tarptautinę jūrų teisę, tarptautinių sutarčių teisę, tarptautinę viešąją 

teisę, žmogaus teises.

Indrė Isokaitė-Valužė is an associate professor of the Faculty of Law of Vilnius University, 

president of the European Union Studies Association. Research interests: International Law 

of the Sea, the International Law of Treaties, the International Public Law, Human Rights.
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Ramūnas Birštonas, Jūratė Liauksminaitė
Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose / 
Protection of Intellectual Property in Creative Industries

Knygoje glausta forma pateikiama žinių apie visas su kūrybinėmis 
industrijomis susijusias intelektinės nuosavybės teises: autorių teises, 
gretutines teises, dizaino, išradimų, prekių ženklų ir komercinių 
paslapčių apsaugą bei apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos, 
detaliau aptariant galimus teisių įgyvendinimo būdus, šių teisių 
tarpusavio sąveiką, darbo santykių pagrindu sukurtų kūrinių 
priklausomybę bei kitus reikšmingus klausimus.
///
The book provides brief knowledge about all intellectual property 
rights related with creative industries: copyright and related rights, 
protection of design, inventions, trade marks and trade secrets, and 
protection against unfair competition, by focusing on possible means 
of protection of these rights, interaction of these rights, dependence 
of works of art created on the basis of employment relationship, and 
other relevant issues. 

Ramūnas Birštonas – VU Teisės fakulteto partnerystės profesorius, 

advokatas, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos 

pirmininkas, Lietuvos advokatūros narys, teismo mediatorius, tyrinėjantis 

intelektinės nuosavybės teisę, nuosavybės teisę ir kitas daiktines teises, 

asmeninių neturtinių teisių apsaugą.

Jūratė Liauksminaitė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto 

Privatinės teisės instituto profesorė, specializuojasi autorių teisių, 

kolektyvinio teisių įgyvendinimo, prekių ženklų, patentų ir kitose 

intelektinės nuosavybės teisės srityse, dėsto intelektinės nuosavybės ir 

civilinę teisę, užsiima moksline-tiriamąja veikla.

Ramūnas Birštonas is a professor of practice at the Faculty of Law of 

Vilnius University, advocate, chairman of the Lithuanian Commission of 

Copyright and Related Rights, member of the Lithuanian Bar Association, 

court mediator. Research interests: Intellectual Property Law, Property 

Law and Personality Rights.

Jūratė Liauksminaitė is a professor at the Institute of Private Law of the 

Law School of Mykolas Romeris University. She specializes in the fields 

of copyright, collective implementation of rights, trademarks, patents 

and other areas of law of intellectual property, teaches the intellectual 

property and civil law, engages in scientific-research activity.
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Lina Mikalonienė
Įmonių teisė. Praktikumas / Corporate Law. Practicum

Knyga siekiama ugdyti studentų gebėjimus tinkamai taikyti teisės normas, identifikuoti 
esminius probleminius aspektus ir siūlyti teisinių problemų sprendimo būdus, susijusius 
su vyraujančia įmonės teisine forma – bendrove. Siekiant teorijos ir praktikos dermės, 
knygoje pateikiama teorinio ir praktinio pobūdžio užduočių. Šis praktikumas teisės 
studentams, studijuojantiems įmonių teisės dalyką, padės įsisavinti paskaitose ir 
savarankiškai įgytas teorines žinias ir jas pritaikyti. 
///
The book is intended for developing the skills of students for correct application of 
legislation, identification of problematic aspects and suggestion of methods for solving 
legal issues related with a dominant legal form of companies – corporation. In order to 
optimise the balance between the theory and practice, the book provides theoretical and 
practical assignments. This practicum will help law students, studying the corporate law, 
to absorb the theoretical knowledge acquired in lectures and independently.

Lina Mikalonienė – VU Teisės fakulteto docentė, Įmonių teisės grupės vadovė, dviejų 

monografijų ir kitų įmonių teisės srities mokslo darbų autorė. 

Lina Mikalonienė is an associate professor at the Faculty of Law of Vilnius University, head 

of the group of the Corporate Law, author of two monographs and other scientific papers in 

the field of corporate law.

Year published: 2020
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Format 20.5x14.5, paperback

ISBN 978-609-07-0395-3

Irena Juozeliūnienė, Indrė Bielevičiūtė, Irma Budginaitė-Mačkinė
Grįžimo politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Ekspertai apie iššūkius ir įveiką / 
Implementation of the Return Policy in Lithuania. Experts on Challenges and 
Overcoming Them

Autoriai išryškina probleminius Lietuvos grįžimo politikos formavimo ir vykdymo klausimus, 
aptaria gerosios patirties pavyzdžius, aiškinasi šeiminiams ryšiams draugiškos grįžimo 
politikos idėjos įgyvendinimo galimybes, apibrėžia grįžimo politikos tobulinimo kryptis. 
Studijoje pateikta informacija turėtų atskleisti įvairias nuomones ir paskatinti politikos 
formuotojus bei mokslininkus aktyviau diskutuoti Lietuvai aktualiomis temomis – apie 
atsivėrimą pasauliui ir nacionalinį tapatumą, išvykusiųjų-sugrįžtančiųjų-likusiųjų gyventi 
Lietuvoje tarpusavio santykius, apie tai, ar visada įvertiname valstybės vaidmenį, kuriant 
šeiminius ryšius. 
///
Authors highlight the problematic issues of making and executing the Lithuanian return 
policy, discuss examples of good practice, analyze the possibilities for implementation of 
the idea of the family-oriented return policy, and define improvement of the return policy. 
The information contained in the study reveals different opinions and should motivate the 
policy makers and scholars to engage in a more active discussion on topics relevant to 
Lithuania: opening up to the world, national identity, interpersonal relationship of expats, 
returnees and residents in Lithuania, and the role of the state in creating family ties. 

Year published: 2019

Pages: 84

Format: 24x17, paperback

ISBN 978-609-07-0208-6
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Year published: 2019

Pages: 48

Format: PDF

ISBN 978-609-07-0279-6

Jolanta Aleknevičienė, Aušra Pocienė, Maryja Šupa
Kaip parašyti mokslinį rašto darbą? Mokomoji priemonė Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto kriminologijos ir sociologijos studentams / How to Write 
a Research Paper. Educational Material for Criminology and Sociology Students at 
the Faculty of Philosophy of Vilnius University

Knygoje pateikiant pavyzdžių paaiškinama, kaip parašyti mokslinį rašto darbą universitete. 
Apžvelgiami visi žingsniai: temos pasirinkimas, literatūros paieška, skaitymas ir analizė, teorijos 
ir tyrimo aprašymas, teksto redagavimas bei viešas pristatymas. Autorės susitelkia į pagrindinius 
klausimus, kuriuos užduoda studentai savo vadovams, ir pateikia praktinių patarimų, kaip 
spręsti visiems rašantiesiems kylančias problemas. Knyga skirta bakalauro ir magistrantūros 
studijų studentams – ji pravers visų studijų metu: nuo pirmųjų mokslinių rašto darbų iki 
baigiamojo darbo rengimo.
///
The book explains and provides examples of how to write a research paper for university. 
The writing process is explained step-by-step: selecting a topic, searching for literature, 
reading and analysing, describing theory and research, text editing and public presentation. 
Authors focus on the main questions that students ask their supervisors and provide practical 
advice of how to resolve issues when writing papers. The book is intended for undergraduate 
and graduate students, and it will be useful throughout the studies: starting with the first 
assignments and ending with the final thesis.

Irena Smetonienė
Kalbos normos praktika / The Practice of Standard Language

Siekiama pažiūrėti į normos mokymą kiek kitaip: akcentuojama ne pati klaida (išskyrus kai 
kurias leksikos klaidas), o parodoma, kokia turi būti norminė vartosena, ji paremiama glausta 
teorija. Netaisyklingi kalbos vartosenos atvejai pateikiami tik užduotyse. Taip norėta išvengti 
besaikio klaidų akcentavimo ir kartais pačių klaidų mokymo. Knyga skirta būsimiems lietuvių 
kalbos specialistams, jau išmanantiems kalbos sistemos dalykus, tačiau tinka ir kitų specialybių 
studentams, besimokantiems specialybės kalbos arba kalbos kultūros.
///
The aim is to take a different approach to the teaching of the standard language: the focus 
is not on the error itself (except for some linguistic errors), but on the standard usage which 
is supported by a brief theory. Cases of incorrect usage of language are provided only in 
assignments in order to avoid the endless focus on errors and in some cases teaching of errors. 
The book is intended for future specialists of the Lithuanian language, who are already proficient 
in linguistic aspects, but it will also be useful for other students studying the specialty language 
or language culture.

Irena Smetonienė – VU Filologijos fakulteto profesorė, tyrinėjanti retoriką, stilistiką, normos teoriją 

ir praktiką, kalbos politiką, kultūrinę lingvistiką. Valstybinės kalbos įstatymo rengimo darbo grupės 

narė, Lietuvos švietimo koncepcijos darbo grupės narė, VU Filologijos fakulteto tarybos narė. 

Irena Smetonienė is a professor at the Department of Philology of Vilnius University. Her research 

interests include rhetoric, stylistics, theory and practice of standardization, language policy, cultural 

linguistics. She is a member of the working group drafting the Law on the State Language, member 

of the working group of the Lithuanian Education Conception, member of the Council of the Faculty 

of Philology of Vilnius University. 
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Birutė Švedaitė-Sakalauskė (sudarytoja), Urtė Lina Orlova, 
Haraldas Wagneris, Vilma Žydžiūnaitė, 
Toma Jasiukevičiūtė-Zelenko, Rasa Pranskūnienė,  
Agnė Jurgaitytė-Avižinienė, Lina Šumskaitė
Tirti pagal grindžiamąją teoriją / Using Grounded 
Theory in Research

Tai pirmasis ir kol kas vienintelis leidinys lietuvių kalba apie 
grindžiamosios teorijos (Grounded Theory, GT) metodologiją, jos 
esminius principus ir praktinį įgyvendinimą. Mokslininkų kolektyvas 
dalijasi savo patirtimi ir moko, kaip atlikti GT tyrimus pagal tris šiuo 
metu pasaulyje plačiausiai pripažįstamas GT versijas: A. Strausso ir 
J. Corbin, B. Glaserio ir K. Charmaz.
///
This is the first and so far the only publication in the Lithuanian 
language on the methodology of the Grounded Theory, GT, 
its basic principles and practical application. Scientists share 
their experience and teach how to perform GT-based research 
according to three most popular GT versions at the moment: 
A. Strauss and J. Corbin, B. Glasser and K. Charmaz.

Year published: 2019
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Format: 24x17, paperback
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Nataša Giedraitienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys
Paraneoplastiniai ir autoimuniniai encefalitai / Paraneoplastic and 
Autoimmune Encephalitides

Tai pirmasis leidinys lietuvių kalba, kuriame nagrinėjama imuninės kilmės encefalitų 
problematika.
Pagrindinis dėmesys skiriamas paraneoplastinių neurologinių sindromų ir autoimuninių 
encefalitų klasifikacijai, patogenezei, diagnostikai ir gydymui. Apžvelgiama atskirų 
nozologinių vienetų klinikinė simptomatika, tarptautiniai paraneoplastinių ir 
autoimuninių encefalitų diagnozavimo kriterijai.
///
This is the first publication in Lithuanian, where the issues of immune-mediated 
encephalitides are analyzed. The focus is on classification, pathogenesis, diagnostics 
and treatment of paraneoplastic neurological syndromes and autoimmune 
encephalitides. Clinical symptoms of individual nosological units and international 
criteria for diagnostics of paraneoplastic and autoimmune encephalitides are reviewed. 

Nataša Giedraitienė – medicinos mokslų daktarė, Santaros klinikų Neurologijos centro 

gydytoja neurologė.

Gintaras Ferdinandas Kaubrys – gydytojas neurologas, medicinos mokslų daktaras, VU 

Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos profesorius, Santaros klinikų 

Neurologijos centro vadovas.

Nataša Giedraitienė is a doctor of medicine, neurologist at the Centre of Neurology of 

Santaros Klinikos.

Gintaras Ferdinandas Kaubrys is a neurologist, doctor of medicine, professor at the 

Clinic of Neurology and Neurosurgery of the Faculty of Medicine of Vilnius University, and 

head of the Centre of Neurology of Santaros Klinikos.
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Arūnas Valiulis, Valdonė Misevičienė, Dalia Steponavičienė, Elena Sučilienė, 
Inga Ivaškevičienė, Ginreta Valinčiūtė, Rimantas Stukas, Artūras Kilda, 
Algirdas Valiulis, Edita Davidavičienė, Laimutė Vaidelienė
Vaikų tuberkuliozės profilaktika, diagnostika ir gydymas / Prevention, 
Diagnostics and Treatment of Tuberculosis in Children

Pastaraisiais metais įvyko reikšmingų pokyčių vaikų TB diagnostikos, gydymo, profilaktikos 
srityse, sukurti nauji diagnostikos metodai, nauji vaistai ir gydymo schemos, todėl iškilo 
kompleksinės vaikų TB prevencijos, diagnostikos, gydymo ir kontrolės metodikos poreikis. 
Tuo tikslu autorių kolektyvas parengė vaikų tuberkuliozės, įskaitant ir vaistams atsparią 
tuberkuliozę, profilaktikos, diagnostikos ir gydymo vadovą. 
///
The recent years have seen significant changes in the field of TB diagnostics, treatment 
and prevention: new diagnostic methods were developed, new medicines discovered and 
new treatment schemes were created. As a result, the need for a complex methodology of 
prevention, diagnostics, treatment and control of TB in children emerged. For this purpose, 
the collective of authors has prepared a manual for prevention, diagnostics and treatment 
of tuberculosis, also drug-resistant tuberculosis, in children.Year published: 2019

Pages: 82

Format: 21.5x14.5, paperback

ISBN 978-609-07-0323-6
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Gabija Bankauskaitė
Oratorystės menas / Art of Rhetoric

Knygoje aptariama retorika kaip iškalbos mokslas, kalbama apie oratoriaus asmenybę, 
supažindinama su viešųjų kalbų tipais, apžvelgiami kalbos rengimo tarpsniai, oratoriaus stiliaus 
ugdymas ir kalbėjimo technikos tobulinimas, kūno kalba, neverbalinė komunikacija. Skirta 
kiekvienam, besirengiančiam kalbėti viešai ir siekiančiam savo kalba paveikti bei įtikinti konkretų 
klausytoją.
///
The book discusses rhetoric as a science of eloquence, talks about the personality of the 
orator, introduces the types of public speeches, reviews the stages of speech preparation, the 
development of the orator’s style and improvement of speaking techniques, body language and 
non-verbal communication. It is intended for anyone who is preparing to speak in public and 
seeks to influence and persuade a particular listener.

Gabija Bankauskaitė – VU Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto profesorė, 

vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvių taikomosios kalbotyros 

asociacijos, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos narė, vyriausioji tarptautinio mokslo žurnalo 

„Respectus Philologicus“ redaktorė, duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė.

Gabija Bankauskaitė is a professor and senior researcher at the Institute of Languages, Literature 

and Translation Studies of Kaunas Faculty of Vilnius University, a member of the Lithuanian Scientific 

Society, Lithuanian Association of Applied Linguistics, Association of Lithuanian Comparative 

Literature, editor-in-chief of the international scientific journal Respectus Philologicus and expert of 

the database Lituanistika.

Year published: 2020
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Format: PDF

ISBN 978-609-07-0427-1

Anna Ruskan 
Attitudinal and Epistemic Dimensions of Evaluation. Form, Meaning and 
Discursive Contexts

Knygoje pristatomos pagrindinės vertinimo raiškos kalboje teorijos. Vertinimas traktuojamas 
kaip plati kategorija, apimanti įvairias autoriaus subjektyvaus požiūrio į tikrovę reikšmes. 
Aptariamos dvi pagrindinės vertinimo dimensijos: emocinė ir episteminė. Apimant tiek autoriaus 
emocinį, tiek episteminį vertinimą, siekiama atskleisti vertinimo kategorijos turinio įvairovę ir 
kompleksiškumą bei pabrėžti skirtį tarp episteminio ir neepisteminio tikrovės apibūdinimo.
///
The book introduces main theories of expression of evaluation in language. Evaluation is treated 
as a broad category covering various meanings of the author’s subjective attitude to reality. 
Two main dimensions of evaluation – attitudinal and epistemic – are discussed. By covering the 
attitudinal and epistemic judgement of the author, the aim is to reveal a variety and complexity 
of evaluation category content and highlight the difference between epistemic and non-
epistemic description of reality.

Anna Ruskan – VU Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedros lektorė, tirianti evidencialumą, 

episteminį modalumą, akademinį diskursą, žiniasklaidos diskursą, kontrastyvinę lingvistiką. 

Anna Ruskan is s lecturer at the Department of English Philology of Vilnius University. Her research 

interests comprise evidentiality, epistemic modality, academic discourse, journalistic discourse, 

contrastive linguistics.
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Gintaras Kalinauskas, Remigijus Sipavičius
Aortos ir vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacija / Aortic and 
Coronary Artery Bypass Surgeries

Apžvelgiami koronarinės širdies ligos chirurginio gydymo ypatumai, pateikiama istorinė 
raida, lėmusi dabartinės vainikinių arterijų chirurgijos atsiradimą, parodoma, kokiais kriterijais 
remiantis pasirenkamas intervencinis gydymo būdas. Supažindinama su pacientų ištyrimu 
prieš operaciją, operacijos metodika, alternatyviais gydymo būdais.
///
The features of the surgical treatment of coronary heart disease are reviewed, its historical 
development which saw the emergence of coronary artery surgery is presented, the 
criteria for selecting an interventional treatment are indicated. The examination of patients 
before the surgery, the methods of surgery and alternative treatment methods are 
introduced.

Gintaras Kalinauskas – VU Medicinos fakulteto docentas, 2005-ųjų metų Lietuvos mokslo 

premijos laureatas. Specializuojasi suaugusiųjų širdies chirurgijoje, pagrindinė kryptis – 

koronarinės širdies ligos chirurginis gydymas. Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų, Lietuvos 

kardiologų, Skandinavijos šalių širdies chirurgų draugijos narys.

Remigijus Sipavičius – VU Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos mokslo darbuotojas, medicinos 

mokslų daktaras, VU Medicinos fakulteto lektorius, gydytojas širdies chirurgas. Pagrindinės 

darbo kryptys: koronarinės širdies ligos chirurginis gydymas, plaučių transplantacijos 

problemos. Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos narys, Krūtinės ir širdies chirurgijos 

tinklo narys, žurnalo „Lietuvos chirurgija“ redakcinės kolegijos narys. 

Gintaras Kalinauskas is an associate professor at the Faculty of Medicine of Vilnius University, 

awarded the Lithuanian Science Prize in 2005. He specializes in adult cardiac surgery, main 

field – surgical treatment of coronary heart disease. He is a member of the Lithuanian 

Society for General Thoracic and Cardiac Surgeons, Lithuanian Society of Cardiology, and 

Scandinavian Association of Thoracic Surgery.

Remigijus Sipavičius is a scientific staff member at the Clinic of Cardiac and Vascular 

Diseases of Vilnius University, doctor of medicine, lecturer at the Faculty of Medicine of Vilnius 

University, heart surgeon. Main fields of work: surgical treatment of coronary heart diseases, 

problems of lung transplants, member of the Lithuanian Society for General Thoracic and 

Cardiac Surgeons, Thoracic and Cardiac Surgery network, member of the editorial board of 

journal Lietuvos chirurgija. 
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Jūratė Baranova, Zenonas Norkus, Vytautas Žemgulis
Istorijos filosofija / Philosophy of History

Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems 
istorijos raidos filosofines teorijas ir metodologines istorinio 
pažinimo galimybes. Knyga siūlo apmąstyti šiuo metu aktualias 
posthumanizmo bei istorijos ir moralės santykio problemas.
///
This methodical tool is intended for students studying philosophical 
theories of development of history and methodological possibilities 
of historical understanding. The book suggests considering the 
current issues of posthumanism and the relation between history 
and morality.

Year published: 2019
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Year published: 2019
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Format: PDF

ISBN 978-609-07-0345-8

Tomas Petreikis
Leidinių platinimas. Kurso programa, seminarų planai, savarankiškos 
užduotys, rinktinė bibliografija / Distribution of Publications. Course 
Programme, Seminar Plans, Independent Assignments, Selected Bibliography

Mokymo priemonėje remiamasi geraisiais pasaulinės praktikos pavyzdžiais, Lietuvos 
platintojų patirtimi, specialiąja literatūra ir dėstymo metu surinkta informacija apie šalies 
knygų rinką. Leidinyje pateikiama kurso programa, seminarų planai, savarankiškos 
užduoties aprašymai ir rinktinė bibliografija. 
///
The textbook discusses good global practices, experience of Lithuanian distributors, 
special literature, and information collected about the national book market during 
the teaching process. The publication provides the course programme, seminar plans, 
descriptions of independent assignments and collected bibliography.

Tomas Petreikis – socialinių mokslų daktaras, VU Komunikacijos fakulteto dėstytojas, 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento 

vyriausiasis bibliografas-tyrėjas, VU Komunikacijos fakulteto tarybos narys, VU Leidybos 

komisijos narys. Tiria knygos kultūros klausimus, dalyvauja mokslinių leidinių redaktorių 

kolegijų veikloje, daugybės recenzuotų mokslinių straipsnių autorius.

Tomas Petreikis is a doctor of social sciences, lecturer at the Faculty of Communication 

of Vilnius University, chief bibliographic researcher at the Information and Communication 

Sciences Department of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, member of 

the Council of the Faculty of Communication of Vilnius University and the Publishing 

Committee of Vilnius University. His research interests focus on issues of book culture, he 

participates in activities of editorial boards of scientific publications and is the author of a 

large number of peer-reviewed scientific articles.
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Year published: 2019

Pages: 288

Format: PDF

ISBN 978-609-07-0247-5

Year published: 2020

Pages: 90

Format: 21x15, paperback

ISBN 978-609-07-0384-7

Kęstutis Černiauskas, Anželika Chomičienė, Kotryna Linauskienė, Audra Blažienė, 
Laura Malinauskienė
Alergija plėviasparnių vabzdžių nuodams. Paciento ištyrimas ir gydymas / 
Allergy to Hymenoptera Insect Venom: Diagnosis and Treatment of a Patient

Mokomojoje knygoje autorių pateikiamos rekomendacijos, kada ir kaip tirti pacientą, 
kuriam pasireiškė alerginė reakcija po vabzdžio įgėlimo, kaip jį gydyti ir apsaugoti nuo 
galimų būsimų reakcijų. Leidinys skiriamas gydytojams alergologams ir klinikiniams 
imunologams, rezidentams, medicinos studijų programų studentams ir visiems 
gydytojams, kurie susiduria su pacientais, alergiškais vabzdžių nuodams, ar domisi šia 
problema.
///
The textbook contains recommendations of the authors on when and how the patients 
who showed allergic reaction caused by insect sting should be examined, treated and 
protected from possible future reactions. The publication is intended for allergologists 
and clinical immunologists, resident doctors, medical students and all doctors who treat 
patients allergic to insect venom, or who are interested in this issue.

Vilijandas Bagdonavičius, Julius Jonas Kruopis, Rūta Levulienė
Matematinės statistikos uždavinynas su sprendimais / Mathematical 
Statistics: Exercises and Solutions

Uždavinyne pateikiami teorinio ir praktinio pobūdžio matematinės statistikos uždaviniai su 
sprendimais. Jį sudaro trys dalys: parametrinė statistika, tiesiniai modeliai, neparametrinė 
statistika.
Knyga skirta universitetų statistikos ir matematikos studijų krypčių studentams,
studijuojantiems matematinės statistikos kursą, taip pat ir kitų mokslinių ar praktinių sričių 
specialistams, taikantiems matematinės statistikos metodus.
///
This book consists of theoretical and practical exercises in mathematical statistics with 
solutions. It consists of three parts: parametric statistics, linear models, nonparametric 
statistics.
The book is intended for university students of statistics and mathematics, enrolled in the 
course of mathematical statistics, as well as to other specialists in scientific or practical 
fields, where methods of mathematical statistics are applied.
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Jūratė Baranova, Lilija Duoblienė
Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas / 
Philosophy for Children and Multimodal Education

Metodinėje priemonėje pristatomos Lietuvoje ir visame 
pasaulyje vyraujančios naujausios filosofijos ir filosofinės etikos 
mokymo mokyklose tendencijos. Nauja – multimodalaus 
ugdymo – perspektyva atveria į ugdymą įtraukiamų fotografijų, 
kino filmų ir kitų medijų bei garso galimybes.
Knyga skirta studentams, kurie ruošiasi tapti mokytojais, 
mokytojams, kurie ieško naujų mokymo metodų, ir tėvams, 
kuriems įdomios filosofinio mąstymo ir multimodalaus ugdymo 
metodikos.
///
The methodical tool introduces the latest trends in teaching 
philosophy and philosophical ethics at schools in Lithuania and 
abroad. The new approach of multimodal education opens 
up the possibilities of using photographs, cinematographic 
films and other media and sound in education. The book is 
intended for future teachers, teachers looking for new teaching 
methods and parents who are interested in methods of 
philosophical thinking and multimodal education. 

Jūratė Baranova – VU Filosofijos instituto profesorė, filosofė, 

eseistė, literatūros kritikė, daugelio vadovėlių autorė, Lietuvos 

rašytojų sąjungos narė. Aukštosiose mokyklose dėsto moralės 

filosofiją, filosofinę antropologiją, postmoderniąją filosofiją.

Lilija Duoblienė – VU Filosofijos fakulteto profesorė, tyrinėjanti 

ugdymo filosofiją, tarpkultūrinį mokymąsi, universitetinę 

didaktiką, šiuolaikines ugdymo technologijas, ugdymo turinio 

vadybą.

Jūratė Baranova is a professor of the Institute of Philosophy 

of Vilnius University, a philosopher, essay author, literary critic, 

author of a large number of textbooks, member of the Lithuanian 
Writers Union. She teaches philosophy of morality, philosophical 

anthropology and postmodern philosophy at higher education 

institutions.

Lilija Duoblienė is a professor at the Faculty of Philosophy 

of Vilnius University. Her research interests are education 

philosophy, intercultural learning, university didactics, modern 

education technologies, and education content management.

Year published: 2020

Pages: 224

Format: 21x15, paperback

ISBN 978-609-07-0423-3
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Dovilė Urbonienė, Živilė Nemickienė
Modern English topics and tests for language students

Šioje mokymo priemonėje dėmesys skiriamas specifinio žodyno plėtojimui ir kalbos 
praktikai. Ja siekiama ugdyti studentų analitinį ir kritinį mąstymą, gebėjimą bendrauti, 
naudojant sakytinę ir rašytinę anglų kalbą. Medžiaga yra skirta B2–C1 lygio kalbų 
studentams, tačiau ja gali naudotis ir visi norintys išplėsti savo verslo anglų kalbos žodyną ir 
tobulinti komunikacinius įgūdžius.
///
This textbook focuses on development of a specific vocabulary and language practice. Its 
aim is to develop the analytical and critical thinking of students, communication skills, use 
of spoken and written English. The material is intended for B2–C2 level language students, 
but it can be used by anyone wishing to expand their business English vocabulary and 
develop their communication skills.

Year published: 2020

Pages: 103

Format: PDF

ISBN 978-609-07-0432-5

Year published: 2020

Pages: 75

Format: PDF

ISBN 978-609-07-0431-8

Dovilė Urbonienė, Živilė Nemickienė
Rašto darbų metodiniai nurodymai. Pirmosios pakopos studijų programai 
Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) / Methodical Guidelines for Papers. 
First Level Study Program in English and Other Foreign Language (Swedish)

Autorės aptaria kursinio ir baigiamojo bakalauro darbo paskirtį, struktūrą bei ypatumus; 
apibrėžia tyrimo objekto, tikslo, metodo koncepcijas; aptaria rašymo eigą, jos etapus, 
apibrėžia sąvokas ir atsakomybes; nurodo, kaip derėtų struktūruoti akademinį rašto 
darbą; komentuoja šaltinių naudojimo, nuorodų ir citavimo, literatūros sąrašo sudarymo 
tvarkos taisykles; nurodo darbų gynimo tvarką, vertinimo kriterijus, raštvedybos ir darbo 
apipavidalinimo reikalavimus.
///
The authors discuss the purpose, structure and features of term paper and bachelor thesis; 
define the conceptions of research object, aim and method; discuss the course and stages 
of writing, define concepts and responsibilities, indicate how research paper should be 
structured; comment on the use of sources, references and quoting, rules for compiling a list 
of references; indicate the procedure for defending papers, evaluation criteria, requirements 
for paperwork and design of papers.

Dovilė Urbonienė – VU Kauno fakulteto docentė, tyrinėjanti akademinį diskursą, verslo kalbą, 

kognityvinę lingvistiką, humorą.

Živilė Nemickienė – VU Kauno fakulteto anglų ir rusų kalbų dėstytoja docentė, tyrinėjanti 

pragmatiką, vertimą raštu ir žodžiu, akademinį diskursą, kognityvinę lingvistiką, negimtosios 

kalbos dėstymą, dalykinę (teisės, finansų) kalbą.

Dovilė Urbonienė is an associate professor at Kaunas Faculty of Vilnius University, researching 

academic discourse, business language, cognitive linguistics, humor.

Živilė Nemickienė is an associate professor at Kaunas Faculty of Vilnius University, teaching 

English and Russian languages. Her research interests include pragmatics, translation and 

interpretation, academic discourse, cognitive linguistics, teaching non-native language, specialty 

(legal, financial) language.
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Year published: 2020

Pages: 644

Format: 25x17.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0406-6 

PARENGĖ / EDITED BY Irena Valikonytė

Pirmojo Lietuvos Statuto Slucko nuorašas / The 
Slutski Copy of the First Statute of Lithuania

Pirmąkart publikuojamos Pirmojo Lietuvos Statuto, Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje įsigaliojusio 1529 m. rugsėjo 
29 d., vadinamojo Slucko nuorašo faksimilės ir šiuolaikine 
kirilikos abėcėle transkribuotas tekstas, o leidinio pabaigoje 
spausdinamas nuorašo teksto vertimas į lietuvių kalbą. Pirmasis 
Lietuvos Statutas nebuvo išspausdintas, jo originalas žuvo, o 
iš visų mūsų laikus pasiekusių septynių jo nuorašų – Slucko 
vėlyviausias, bet vienintelis išlikęs rusėniškas išplėstinės Statuto 
redakcijos, kaip spėjama, sudarytos 1533–1538 m., nuorašas. Ši 
redakcija svarbi, nes parodo, kaip buvo tobulinama LDK teisė jau 
pirmąjį dešimtmetį po Statuto priėmimo.
///
The facsimiles of the so-called Slutski Copy of the First Statute 
of Lithuania, which came into force on 29 September 1529 
in the Grand Duchy of Lithuania, and the text transcribed in 
contemporary Cyrillic alphabet is published for the first time, 
as well as the translation into Lithuanian of the copy text at the 
end of the publication. The First Statute of Lithuania has not 
been printed, and the original was destroyed, the Slutski Copy 
was the latest among the seven copies that survived to this day, 
and it was the only Ruthenian copy of the extended edition 
of the Statute, drafted approximately in the period 1533–1538. 
This edition is important as it shows how the law of the Grand 
Duchy of Lithuania was improved during the first decade after 
adopting the Statute.

Irena Valikonytė – VU Istorijos fakulteto profesorė. Tyrinėja 

Lietuvos Statutą, Lietuvos Metriką, teisinę kultūrą LDK, moters 

statusą LDK.

Irena Valikonytė is a professor at the Faculty of History of Vilnius 

University. Her research interests are the Lithuanian Statute, the 

Lithuanian Metrica, the judicial culture of the GDL, and the status 

of women in the GDL.

ŠALTINIAI / SOURCES
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PARENGĖ / EDITED BY Jūratė Levina
Algirdas Julius Greimas. Apie viską ir nieką: žmogus, 
visuomenė, kultūra / Algirdas Julius Greimas. On Everything 
and on Nothing: Human, Society, Culture

Knygą sudaro A. J. Greimo ankstyvoji, 1947–1959 m., publicistika: 
sociopolitinių realijų analizės, poleminiai straipsniai visuomenės ir 
kultūros klausimais, literatūros veikalų recenzijos, literatūros istorijai ir 
estetikai skirta eseistika. Parengta iš rankraščių pagal paties A. J. Greimo 
sudarytą planą, knyga atskleidžia savitą, daugeliu aspektų ir šiandien 
aktualią žmogaus ir kultūros sampratą, išdėstytą gyvu stiliumi, su 
A. J. Greimui būdingu subtilumu, ironija, humoru ir kritine galia.
///
The book consists of early, 1947–1959, publicist works of A. J. Greimas: 
analysis of socio-political issues, polemic articles on issues of society 
and culture, reviews on literary works, essays on the history and 
aesthetics of literature. It was prepared from manuscripts according 
to the plan drafted by A. J. Greimas himself, the book reveals a unique 
perception of human and culture, which in many aspects is still relevant 
today, and which is presented in an attractive style: with a subtleness, 
irony, humour and critical power, characteristic to A. J. Greimas. 

Jūratė Levina – VU Filologijos fakulteto mokslininkė, humanitarinių 

mokslų daktarė, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro 

darbuotoja. Interesų sritys: fenomenologinė estetika, semiotika, Algirdas 

Julius Greimas, kultūros teorijos, literatūros teorijos ir metodologijos, 

anglakalbių literatūrų istorija, Shakespeare’o studijos, modernizmas.

Jūratė Levina is a scientist at the Faculty of Philology of Vilnius University, 

doctor of philosophy. She works at the A. J. Greimas Centre for Semiotics 

and Literary Theory. Her research interests: phenomenological aesthetics, 

semiotics, Algirdas Julius Greimas, cultural theories, literary theories and 

methods, history of literature of English-speakers, Shakespeare studies, 

modernism.

Year published: 2019

Pages: 240

Format: 21x15, paperback

ISBN 978-609-07-0340-3 (hardcover)

ISBN 978-609-07-0352-6 (EPUB)
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Zenonas Kumetaitis
Atkurtos Lietuvos sienos. Sėkmės istorija / Restored 
Borders of Lithuania. A Success Story

Dokumentuoti atsiminimai ir pastebėjimai, susikaupę autoriui 
1990–2015 metais aktyviai dalyvaujant atkuriant ir nustatant 
Lietuvos sienas. Pasakojama apie derybas su gretimomis 
valstybėmis, jų metu kilusius esminius nesutarimus, buvusius 
probleminius ruožus bei vienokių ar kitokių sprendimų 
priėmimo motyvus ir argumentus, pateikiami pagrindiniai 
Lietuvos sienų delimitavimo ir demarkavimo derybų momentai 
po 1990 metų ir šių sienų susidarymo nuo pat LDK laikų 
aplinkybės.
///
The book contains documented memories and remarks of 
the author who actively participated in restoring and setting 
the borders of Lithuania in the period of 1990–2015. The 
book tells about negotiations with neighbouring countries, 
essential disagreements in the course of these negotiations, 
troublesome sections, and motifs and arguments of certain 
decisions made; main moments in negotiation of delimitation 
and demarcation of borders of Lithuania after 1990, and 
circumstances of formation of these borders since the times 
of the Grand Duchy of Lithuania are presented.

Zenonas Kumetaitis – technikos mokslų daktaras, docentas, 

ambasadorius. Dalyvavo atkuriant ir nustatant Lietuvos sienas 

1990–2015 metais, nuo 2016 metų Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos ekspertas valstybės sienų 

delimitavimo, demarkavimo ir jų priežiūros klausimais. Lietuvos 

Respublikos Prezidento dekretais apdovanotas Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir ordino „Už 

nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi. Penkių išradimų ir 

keliolikos mokslinių straipsnių autorius.

Zenonas Kumetaitis is a doctor of technical sciences, associate 

professor and ambassador. He participated in restoration of 

borders of Lithuania in the period of 1990–2015; since 2016 he 

has been working at the Organization for Security and Co-

operation in Europe as an expert in matters of delimitation and 

demarcation of state boundaries and their supervision. He was 

awarded by decrees of the President of the Republic of Lithuania 

with the Cross of the Knight of the Order of the Lithuanian 

Grand Duke Gediminas and the Cross of Officer of the Order for 

Merits to Lithuania. He is the author of five inventions and over 

ten scientific articles.

Year published: 2020

Pages: 204

Format: 23.5x20.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0388-5
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Ramūnas Kondratas, Vaiva Kubeckienė
Petro Repšio „Metų laikai“ / The Seasons by Petras Repšys
Išleista lietuvių ir anglų kalbomis / Published in Lithuanian and English

Leidinys yra skirtas VU Filologijos fakulteto Aisčių menėje esančiai freskai, kuri laikoma 
vienu įstabiausių XX a. lietuvių dailės kūrinių. Autoriai supažindina su dailininko asmenybe 
ir pagrindinėmis „Metų laikų“ siužetų reikšmėmis. Leidinys gausiai iliustruotas freskų 
fotografijomis. 
///
The publication is designated for the fresco at the Aisčių vestibule of the Faculty of Philology of 
Vilnius University which is considered one of the most admired works of Lithuanian art of the 
20th century. Authors introduce the personality of the painter and the main meanings of the 
story lines of The Seasons. The publication contains numerous photographs of frescoes.

Ramūnas Kondratas – ilgametis VU muziejaus direktorius, Harvardo universitete įgijo mokslų 

daktaro laipsnį. Rengia parodas Amerikos medicinos, farmacijos, sveikatos apsaugos ir 

biotechnologijos istorijos temomis.

Vaiva Kubeckienė – VU muziejaus muziejininkė, humanitarinių mokslų daktarė. 2017 m. Lietuvos 

kultūros tyrimų institute apgynė daktaro disertaciją „Žaidžiantis žmogus baroko kultūroje“. Tyrinėja 

kultūros filosofiją, religijos filosofiją.

Ramūnas Kondratas is the head of Vilnius University Museum. Kondratas graduated with a 

doctoral degree from Harvard University; he organizes exhibitions on topics related to the history 

of American medicine, pharmacy, health care, and biotechnology.

Vaiva Kubeckienė is a museologist at Vilnius University Museum, doctor of philosophy. In 2017, at 

the Lithuanian Culture Research Institute, she defended doctoral dissertation titled Playing man in 

baroque culture. She studies the philosophy of culture and the philosophy of religion.

Nijolė Bulotaitė 
Vadovas po senuosius Vilniaus universiteto rūmus / A guide to the old campus 
of the University of Vilnius

Naujai, su spalvingais faktais, legendomis ir nutikimais pristatomas vienas svarbiausių Vilniaus 
senamiesčio objektų ir seniausia Lietuvos aukštoji mokykla – Vilniaus universitetas, išsaugojęs 
ne tik istorinius pastatus, bet ir daug spalvingų čia besimokiusių, dėsčiusių asmenybių istorijų. 
///
The University of Vilnius, one of the most prominent objects in the old town of Vilnius and 
the oldest institution of higher education in Lithuania, has retained not only its historical 
buildings, but also many varied stories of those who learned and taught here, and is 
introduced anew: with varied facts, legends and adventures. 

Nijolė Bulotaitė – VU Bibliotekos komunikacijos specialistė ir gidė. Domisi VU pastatų, čia 

dirbusių ir studijavusių žmonių istorijomis. Kelių knygų apie Vilniaus universitetą autorė.

Nijolė Bulotaitė is a specialist of communications and a guide at Vilnius University Library. She 

is interested in stories of buildings of Vilnius University and those who have worked and studied 

here. She is the author of several books about Vilnius University.

Year published: 2020

Pages: 112

Format: 14.5x20.5, paperback

ISBN 978-609-459-716-9 (Lithuanian)

ISBN 978-609-07-0373-1 (English)

Year published: 2019

Pages: 112

Format: 12x20, paperback

ISBN 978-609-07-0294-9

2-asis pataisytas leidimas / 2nd revised edition
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Year published: 2019

Pages: 296

Format: 15x21.5, hardcover

ISBN 978-609-07-0289-5

SUDARĖ / EDITED BY Inesa Šeškauskienė, Jonė Grigaliūnienė
Anglų kalbos slėpinių pavilioti. Prisiminimų kaleidoskopas / Attracted by 
the Mysteries of the English Language. A Kaleidoscope of Memories

Knygoje sudėtos VU Anglų filologijos katedroje vėlyvuoju sovietmečiu ir ankstyvuoju 
Lietuvos nepriklausomybės laiku dėsčiusių anglistų mintys. Joje daugiausia tekstų, 
kuriuose buvę dėstytojai kalba patys apie save – apie juos suformavusią aplinką, studijas, 
darbą. Kai kuriuos tekstus parašė dėstytojų kolegos ar studentai. Įvadiniame straipsnyje 
pateikiama anglistikos studijų Lietuvoje apžvalga ir analizė, kuri grindžiama autentiška 
archyvų medžiaga, niekur neskelbtais užrašais, garso įrašais ir kitais šaltiniais.

The book contains thoughts of English teachers that have taught at the Department of 
English Philology of Vilnius University in the late Soviet period and at the beginning of 
Lithuanian independence. The majority of the texts focus on the teachers themselves: 
their background, studies, and work. Some of the texts were written by colleagues or 
students of the teachers. The introductory article contains an overview and analysis of 
the English studies in Lithuania, which is based on authentic material from the archives, 
previously unpublished notes, audio records and other sources. 

Inesa Šeškauskienė – VU Filologijos fakulteto profesorė ir dekanė, ilgametė Anglų filologijos 

katedros darbuotoja, tyrinėjanti leksinę semantiką, pragmatiką, akademinį diskursą, 

kognityvinę lingvistiką, kontrastyvinę lingvistiką, negimtosios kalbos dėstymą, dalykinę 

(teisės) kalbą.

Jonė Grigaliūnienė – VU Filologijos fakulteto profesorė, tarptautinių Britų tarybos 

projektų bei Europos Sąjungos finansuojamų projektų dalyvė. Mokslinių interesų sritys: 

kontrastyvinė semantika, posesyvumo kategorija anglų ir lietuvių kalbose, tekstynų lingvistika, 

besimokančiųjų tekstynai ir anglų kalba kaip svetimoji kalba, elektroninis diskursas, politinė 

retorika, anglistikos istorija.

Inesa Šeškauskienė is a professor and the dean at the Faculty of Philology of Vilnius 

University, who has worked at the Department of English Philology for many years, and 

who research interests include lexical semantics, pragmatics, academic discourse, cognitive 

linguistics, contrastive linguistic, teaching non-native language, specialty (legal) language.

Jonė Grigaliūnienė is a professor at the Faculty of Philology of Vilnius University, member 

of the international projects funded by the British Council and the European Union. Research 

interests: contrastive semantics, linguistic category of possession in English and Lithuanian, 

corpus linguistics, learner language, and English as a foreign language, electronically 

mediated-communication, political rhetoric, history of English Studies.
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Žemės menas Vilniaus universiteto botanikos sode / 
Land art at the Botanical Garden of Vilnius University
SUDARYTOJA / EDITOR Inga Raubaitė

Vizuali pažintis su žemės meno darbų parodomis, vykusiomis VU 
Botanikos sode Kairėnuose 2005–2018 metais. Šiose parodose iš 
natūralių gamtoje surastų medžiagų savo darbus kuria ir eksponuoja 
įvairių sričių menininkai: skulptoriai, keramikai, tekstilininkai, tapytojai, 
floristai ir kitų meno specialybių atstovai. Žemės meno darbai yra 
laikini, juos veikia aplinka, laikas, jie nuolat kinta, kol galiausiai suyra 
arba išnyksta. Šis nuotraukų albumas – tai galimybė parodyti jau 
išnykusius žemės meno kūrinius.

A visual acquaintance with the land art exhibitions that were held 
at the Botanical Garden of Vilnius University in Kairėnai during the 
period of 2005–2018. The exhibited works were created from 
natural materials in the natural environment of the Botanical 
Garden by various artists: sculptors, ceramicists, textile designers, 
painters, florists, and other artistic professionals. Land art works are 
always temporary, affected by time and nature itself. They are in 
constant transformation, until they finally wane and disappear. This 
photographic album serves as a means to capture the works of land 
art that have already faded away.

Inga Raubaitė – VU Botaniko sodo vyresnioji specialistė, žemės ir 

aplinkos meno parodų kuratorė. 

Inga Raubaitė is a senior specialist and curator of exhibitions of land 

and environmental art at the Botanical Garden of Vilnius University.

Year published: 2019

Pages: 188

Format: 28.5x23.5, paperback

ISBN 978-609-45-9962-0
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Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, 
audito ir analizės klausimus.

Founded in 2007 and dedicated to publishing 
articles on accounting, audit, and analysis.

Acta Paedagogica Vilnensia

Įkurtas 1991 m. Publikuoja straipsnius teoriniais ir 
metodologiniais švietimo ir ugdymo bei švietimo 
politikos ir kultūros analizės klausimais. 
Registruotas Scopus (Q4) nuo 2019 m.

Founded in 1991 and dedicated to publishing 
empirical and theoretical studies and analyses 
in education that constitute contributions to 
the understanding and/or improvement of 
educational processes. Indexed in the Scopus 
(Q4) database since 2019. 

Baltic Journal of Political Science

Įkurtas 2012 m. Publikuoja straipsnius politinės 
teorijos, lyginamosios politikos, tarptautinių 
santykių ir viešosios politikos klausimais 
kreipiant dėmesį į Baltijos jūros regiono šalis.

Founded in 2012 and dedicated to publishing  
articles on political theory, comparative politics, 
international relations, and public policy with a 
focus on states in the Baltic Sea region.

MOKSLO ŽURNALAI / SCHOLARLY JOURNALS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika / Accounting  Theory and Practice

Ekonomika / Economics

Įkurtas 1960 m. Nagrinėja šiuolaikinės 
ekonomikos, sektorinės situacijos ir 
verslo plėtros strategijos vietos ir užsienio 
rinkose klausimus Centrinės ir Rytų 
Europos šalių ekonominio vystymosi 
kontekste. Registruotas Scopus nuo 
2020 m.

Founded in 1960 and dedicated to publishing 
articles that analyze current economic affairs, 
the sectoral situation, and the development of 
business strategies for local and foreign markets, 
which directly contributes to Central and Eastern 
European economic development. Indexed in the 
Scopus database since 2020.
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Įkurtas 1994 m. Nagrinėja informacijos ir žinių 
visuomenės, žinių vadybos, organizacijos 
komunikacijos vadybos, kultūros tyrimų, 
žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir 
tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros 
klausimus. Registruotas Scopus (Q3) nuo 
2018 m.

Founded in 1994 and dedicated to publishing 
articles on the information and knowledge 
society, information and knowledge management, 
organizational communication management, 
investigations of media management, media culture, 
international and intercultural communication. 
Indexed in the Scopus (Q3) database since 2018. 

Informacijos mokslai  / Information Sciences

Knygotyra / Book Science

Publikuojamas nuo 1961 m. Skirtas 
tarpdisciplininiams spausdintinių ir skaitmeninių 
leidinių tyrimams, apimantiems knygos ir 
periodikos istoriją, istoriografiją ir kultūrą, tradicinę 
ir skaitmeninę leidybą, skaitymo, rašytinių medijų 
komunikacijos, spausdintinio ir rankraštinio paveldo 
problemas. Registruotas Scopus (Q3) nuo 2018 m. 

Founded in 1961 and seeks to cover 
interdisciplinary research topics on book and 
digital media history and culture, including book 
history and historiography, traditional and digital 
publishing, research on media literacy and reading, 
printed and digital heritage, etc. Indexed in the 
Scopus (Q3) database since 2018.

Įkurtas 2014 m. Publikuoja 
kriminologijos tematikos straipsnius.

Founded in 2014 and dedicated to 
publishing articles on criminology.

Kriminologijos studijos / Criminological Studies

Įkurtas 2010 m. Publikuoja straipsnius apie 
naujus organizacinių ir rinkos tyrimų aspektus 
besiformuojančios ekonomikos šalyse. 
Registruotas Scopus (Q4) nuo 2016 m. 
Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation 
Index (ESCI).

Founded in 2010. Publishes articles on new 
aspects of organizational and market studies in 
emerging economies. Indexed in the Scopus (Q4) 
database since 2016. Clarivate Analytics, Emerging 
Sources Citation Index (ESCI).

Organizations and Markets in Emerging Economies
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Politologija / Politology

Įkurtas 1989 m. Publikuoja straipsnius 
politikos mokslų, tarptautinių santykių ir 
tarpdisciplinėmis temomis. Registruotas 
Scopus (Q4) nuo 2012 m.

Founded in 1989 and dedicated to 
publishing articles on political science 
and international relations. Indexed in the 
Scopus (Q4) database since 2012. 

Psichologija / Psychology

Įkurtas 1962 m. („Psichologija“ – nuo 1980 m.). 
Publikuoja straipsnius visų psichologijos 
mokslo krypčių ir tarpdisciplinėmis temomis.

Founded in 1962 (Psychology – since 1980) and 
dedicated to publishing articles analyzing all fields of 
psychology and interdisciplinary research.

Įkurtas 2001 m. Publikuoja straipsnius 
socialinio darbo ir socialinės politikos 
klausimais. Clarivate Analytics - 
Emerging Sources Citation Index.

Founded in 2001 and dedicated to 
publishing articles on social work 
and social policy. Clarivate Analytics - 
Emerging Sources Citation Index.

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika / Social Theory, Empirics, Politics, and Practice

Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir 
praktinius teisės tematikos straipsnius.

Founded in 1957 and dedicated to publishing 
articles on theoretical and practical issues of law.

Teisė / Law
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Įkurtas 2008 m. Publikuoja žurnalistikos ir 
medijų studijų tematikos straipsnius.

Founded in 2008. Dedicated to publishing 
articles on various issues in journalism and 
across media studies.

Žurnalistikos tyrimai / Journalism Research

Įkurtas 2013 m. Nagrinėja muziejų istorijos, 
rinkinių valdymo, metamuzeologijos, 
ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo 
komunikacijos, skaitmeninių technologijų 
taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos 
klausimus.

Founded in 2013 and dedicated to 
publishing articles on museology: 
the history of museums, collecting 
and musealization, expositions and 
exhibitions, communication of heritage, 
digital technologies, education and 
communication, management and policy.

Leidžiamas nuo 2000 m. Publikuoja 
empirines, teorines ir istorines studijas 
apie Indijos subkontinentą, Vidurinius 
Rytus, Centrinę Aziją, Tolimuosius Rytus ir 
Pietryčių Aziją.

Founded in 2000 and dedicated to publishing 
empirical, theoretical and historical studies of 
the regions of the Indian Subcontinent, the 
Middle East, Central Asia, the Far East and 
Southeast Asia.

HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES

Acta Museologica Lithuanica

Įkurtas 1999 m. Nagrinėja archeologijos 
istorijos ir metodologijos klausimus bei 
skelbia Baltijos regionui reikšmingus 
archeologinių tyrimų duomenis. 
Registruotas Scopus nuo 2020 m.

Founded in 1999 and dedicated to publishing 
articles on the history and methodology of 
archaeology as well as publishing important 
archaeological research in the Baltic region. 
Indexed in the Scopus database since 2020.

Acta Orientalia Vilnensia

Archaeologia Lituana
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Kalbotyra / Linguistics

Pradėtas leisti 1958 m. Publikuoja įvairių 
kalbų sinchroninius ir diachroninius, 
taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus. 
Registruotas Scopus nuo 2020 m.

Founded in 1958 and dedicated to publishing 
articles on synchronic and diachronic research 
into various aspects of language studies as well as 
studies addressing cross-linguistic issues. Indexed 
in the Scopus database since 2020.

Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius 
apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių 
tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės 
kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, 
vietą pasaulio civilizacijoje. 

Founded in 1992 and dedicated to publishing 
articles on Lithuanian sociocultural and 
political history, cultural anthropology, heritage 
conservation and archaeology, the Lithuanian 
nation and its historical development. 

Literatūra / Literature

Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius 
apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų 
tyrimus. Registruotas Scopus nuo 2020 m.

Founded in 1958 and dedicated to publishing 
articles on Lithuanian and World literature as 
well as studies concerned with the Classics and 
cultural studies. Indexed in the Scopus database 
since 2020.

Įkurtas 1968 m. Filosofijos žurnalas, skelbiantis 
akademinius straipsnius, knygų recenzijas ir aka-
deminio gyvenimo kroniką. Registruotas Scopus 
(Q2) nuo 2002 m., Web of Science nuo 2005 m.

Founded in 1968, this journal publishes research 
papers, book reviews, and an academic chronicle. 
Indexed in the Scopus (Q2) database since 2002 
and in the Web of Science database since 2005.

Lietuvos istorijos studijos / Studies of Lithuanian History

Problemos / Problems
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Įkurtas 1999 m. Žurnalas skirtas lingvistiniams 
tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų 
problematikai, reklamos diskurso paveikumo 
klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, 
audiovizualiniams tyrimams. Registruotas 
Scopus (Q4) nuo 2019 m.

Įkurtas 1994. Skirtas įvairių semiotikos problemų 
gvildenimui ir semiotinių prieigų taikymui 
kultūros diskursų analizėje. Žurnalas publikuoja 
originalius mokslo straipsnius lietuvių, anglų 
ir prancūzų kalbomis, mokslo recenzijas ir 
diskusijas, semiotikos šaltinių tekstus ir jų 
vertimus į lietuvių kalbą.

Founded in 1999. The journal provides a platform for 
different theoretical and thematic approaches to the 
following research fields of the Humanities: linguistic 
researches, issues of literary narratives and contexts, 
influence of the advertising discourse, the theory 
and practice of translation, and audiovisual research. 
Indexed in the Scopus (Q4) database since 2019. 

Founded in 1994. It is a multidisciplinary journal 
focusing on both theoretical and practical 
aspects of cultural semiotics, structuralism and 
poststructuralism. It covers contemporary semiotic 
research, history and theory of semiotics and 
analysis of various types of discourse.

Įkurtas 1997 m. Publikuoja paleoslavistikos, 
baltų ir slavų kalbų sąsajų, LDK kalbų, kultūrų 
ir raštijos, slavų kalbų istorinės gramatikos bei 
bendrinių kalbų raidos, lyginamosios, tipologinės 
ir kontrastyvinės slavų kalbų gramatikos, slavų 
dialektologijos, etnolingvistikos ir kultūros 
tematikos straipsnius.

Founded in 1997 and dedicated to publishing 
articles on palaeoslavonic studies and Slavic 
etymology, Baltic-Slavonic linguistic relations, 
the Slavic heritage of the Grand Duchy of 
Lithuania,  Slavic dialectology, as well as the 
history and modern situation of the Slavic 
languages and cultures.

Respectus Philologicus

Semiotika / Semiotics

Slavistica Vilnensis

Įkurtas 2012 m. Taikomoji kalbotyra – 
tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas, 
skirtas publikuoti tiriamiesiems, apžvalginiams, 
diskusiniams straipsniams, recenzijoms ir 
mokslinėms esė taikomosios kalbotyros 
tematika.

Founded in 2012. The electronic research 
journal Applied Linguistics publishes articles on 
theoretical and empirical research, précis, reviews 
of books and articles, and academic essays on 
issues of applied linguistics.

Taikomoji kalbotyra / Applied Linguistics
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Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir 
svarbius įvykius visose matematikos srityse.

The journal publish articles presenting 
new and important events in all areas of 
mathematics.

GAMTOS MOKSLAI / NATURAL SCIENCES

Įkurtas 1990 m. Publikuoja statistikos teorijos ir 
metodologijos, statistikos taikymo ekonomikoje, 
fizikoje, technologijose, biomedicinoje ir 
socialiniuose moksluose tyrimus, analizuoja 
statistikos metodus oficialioje statistikoje, nagrinėja 
statistikos istoriją.

Founded in 1990. This journal publishes articles on 
the statistical theory and methodology, application 
of statistics in economic, physical, technological, 
biomedical and social sciences, analyzes statistical 
methods in official statistics, and investigates the 
history of statistics.

Lietuvos statistikos darbai / Lithuanian Journal of Statistics

Įkurtas 1997 m. Publikuoja 
tarpdisciplininius netiesinių procesų ir 
reiškinių mokslo darbus, įskaitant netiesinį 
sistemų ir gamtos reiškinių modeliavimą. 
Registruotas Scopus nuo 2009 m. (Q2), 
Web of Science nuo 2010 m. (Q1).

Founded in 1997, the journal provides a 
multidisciplinary forum for scientists, researchers, 
and engineers involved in the research and design of 
nonlinear processes and phenomena, including the 
nonlinear modelling of natural phenomena. Indexed 
in the Scopus database since 2009 (Q2) and in the 
Web of Science database since 2010 (Q1).

Nonlinear Analysis: Modelling and Control

Vertimo studijos / Translation Studies

Įkurtas 2008 m. Publikuoja straipsnius įvairiomis 
vertimo temomis. 

Founded in 2008 and dedicated to publishing 
articles covering a wide range of topics 
concerning translation and interpretation. 

Lietuvos matematikos rinkinys / Lithuanian Mathematics Collection
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Įkurtas 1993 m. Publikuoja mokslinius Lietuvos ir 
užsienio autorių chirurgijos srities straipsnius.

Founded in 1993 and dedicated to publishing 
scientific surgical articles written by 
Lithuanian and foreign authors.

Įkurtas 2004 m. Publikuoja religijos fenomeno 
bei religijos ir kultūros santykio tyrimų, integruotai 
apimančių religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. 
disciplinas, tematikos straipsnius.

Founded in 2004 and dedicated to publishing articles 
on the phenomenon of religion and the relationship 
between religion and culture by integrating religious 
studies with religious philosophy and other relevant 
disciplines of the field. 

Įkurtas 2011 m. Publikuoja straipsnius bibliotekų 
istorijos ir dokumentinio paveldo klausimais.

Founded in 2011 and dedicated to library history 
and documental heritage.

BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES

Lietuvos chirurgija / Lithuanian Surgery

TARPSRITINIAI / INTERDISCIPLINARY PAPERS

Bibliotheca Lituana

Religija ir kultūra / Religion and Culture

Įkurtas 2009 m. Vilniaus universiteto 
Skandinavistikos centro. Publikuoja akademinių 
straipsnių rinkinius, akademines knygas ir 
skandinavų literatūros vertimus.

Started in 2009 by the Center for Scandinavian 
Studies at Vilnius University. The journal publishes 
series of academic papers, study books, and 
translations of Scandinavian literature.

Scandinavistica Vilnensis
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Įkurtas 1997 m. Publikuojantis šių dienų 
visuomenės ir kultūros pokyčių, socialinės 
teorijos raidos bei besikeičiančios 
sociologijos savivokos tematikos straipsnius. 

Founded in 1997 and dedicated to publishing 
articles on the critical study of contemporary 
social and cultural change – including the 
shifting status of sociology itself – from a variety 
of perspectives. 

Įkurtas 2010 m. Publikuoja germanų, 
romanų ir slavų lingvistikos bei 
edukologijos tyrimų tematikos straipsnius.

Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus 
universiteto bendruomenės parengtus 
įvairios tematikos straipsnių rinkinius.

Įkurtas 2019 m. Publikuoja įvairios tematikos 
straipsnių rinkinius.

Founded in 2010 and dedicated to publishing articles 
on the studies of Germanic, Roman, and Slavic 
languages as well as on the issues of education. 

Founded in 2019, this journal contains various 
selected articles prepared by the community of 
Vilnius University.

Founded in 2019, this journal contains various 
selected articles in series.

Sociologija. Mintis ir veiksmas / Sociology. Thought and Action

PASTABA. Į katalogą neįtraukti bibliografinės rodyklės, disertacijų rinkiniai, konferencijų pranešimų santraukos ir pakartotiniai leidimai.

NOTE. Bibliographic indexes, selected dissertations, summaries of conference presentations, and repeated publications are not included in the catalogue.

Verbum

Vilnius University Proceedings

Vilnius University Open Series
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AUTORIŲ RODYKLĖ / AUTHOR INDEX

A
Abramavičius, Armanas / 22, 24
Aleknevičienė, Jolanta / 28
Aleksejev, Miroslav / 12
Ambrulevičiūtė, Aelita / 17
Arlauskaitė, Natalija / 20
Arlauskaitė-Zakšauskienė, Inga / 13

B
Babinskas, Nerijus / 7
Bagdonavičius, Vilijandas / 35
Balčiūnas, Norbertas / 15
Banachas, Vasilis / 18
Bankauskaitė, Gabija / 31
Baranova, Jūratė / 33, 36
Bartkienė, Aistė / 21
Bielevičiūtė, Indrė / 27
Bieliūnas, Egidijus / 24
Bikauskaitė, Renata / 21
Birštonas, Ramūnas / 26
Bitinas, Audrius / 24
Blažienė, Audra / 35
Bružaitė-Liseckienė, Justina / 5
Budginaitė-Mačkinė, Irma / 27
Bulotaitė, Nijolė / 41

C
Choma, Ivanas / 18
Chomičienė, Anželika / 35
Cirtautaitė-Kaminskienė, Simona / 24
Cohen, Viktorija / 15

Č
Černiauskas, Kęstutis / 35
Čiegis, Remigijus / 12

D
Danėlienė, Ingrida / 12
Davidavičienė, Edita / 30
Davulis, Tomas / 12
Dilius, Aidas / 12
Droždz, Jolanta / 15
Duoblienė, Lilija / 36
Dzemydaitė, Giedrė / 15

E
Endrijaitis, Martynas / 23

G
Giedraitienė, Nataša / 30
Grigaliūnienė, Jonė / 42
Gudavičienė, Eglė / 5

H
Hilbig, Inga / 5
Hnidik, Irina / 18

I
Isokaitė-Valužė, Indrė / 25
Ivaškevičienė, Inga / 30

J
Jablonskaitė-Martinaitienė, Inga / 12
Jakaitė-Bulbukienė, Kristina / 5
Jakulis, Martynas / 3
Jarašiūnas, Egidijus / 12
Jarmalavičius, Dalius / 9
Jasiukevičiūtė-Zelenko, Toma / 29
Jastramskis, Deimantas / 2
Juozeliūnienė, Irena / 10, 27
Jurgaitytė-Avižinienė, Agnė / 29

K
Kabašinskaitė, Birutė / 14
Kalinauskas, Gintaras / 32
Kasnauskienė, Gindra / 15
Kaubrys, Gintaras Ferdinandas / 30
Ketlerius, Artūras / 15
Kilda, Artūras / 30
Kondratas, Ramūnas / 41
Koniuchovas, Serhijus / 18
Kruopis, Julius Jonas / 35
Kubeckienė, Vaiva / 41
Kulevičius, Salvijus / 18
Kumetaitis, Zenonas / 38
Kurdina, Julija / 18
Kutorga, Ernestas / 15
Kuzminas, Romanas / 18

L
Lastauskienė, Giedrė / 25
Latvelė, Rūta / 25
Laužadytė-Tutlienė, Agnė / 15
Laužikas, Rimvydas / 18
Lazauskaitė-Zabielskė, Jurgita / 16
Leonaitė, Erika / 12
Levina, Jūratė / 39
Levulienė, Rūta / 35
Liauksminaitė, Jūratė / 26
Linauskienė, Kotryna / 35
Lisejko, Jaroslavas / 18
Lukoševičiūtė, Donalda / 15
Lvov, Alexander / 11

M
Machovenko, Jevgenij / 22
Malinauskienė, Laura / 35
Martišius, Mantas / 6
Melnikas, Borisas / 15
Mikalonienė, Lina / 27
Mikonis-Railienė, Anna / 6
Milašiūtė, Vygantė / 12
Mincytė, Diana / 21
Misevičienė, Valdonė / 30
Miškinis, Algirdas / 15
Mockaitytė, Sandra / 15
Mockus, Vytautas / 15
Mulevičienė, Salvija / 12
Murauskas, Donatas / 25

N
Nemickienė, Živilė / 37
Norkus, Zenonas / 33

O
Orlova, Urtė Lina / 29

P
Palumickienė, Jolanta / 15
Pažėraitė, Aušra / 4, 11
Petreikis, Tomas / 34
Petrylaitė, Vida / 24
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Pivoriūtė, Milda / 8
Pocienė, Aušra / 28
Pranskūnienė, Rasa / 29
Prapiestis, Jonas / 22, 24

R
Ragauskaitė, Alma / 17
Ramonienė, Meilutė / 5
Raubaitė, Inga / 43
Ruskan, Anna / 31
Rutkovska, Kristina / 18

S
Saudargaitė, Ieva / 12
Seymour, Julie / 10
Sipavičius, Remigijus / 32
Smetona, Marius / 18
Smetonienė, Irena / 18, 28
Stakionis, Marius / 15
Stanikūnas, Rimantas Antanas /15
Steponavičienė, Dalia / 30
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