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IZDOŠANAS PRINCIPI

1. Izdevuma tematika
Baltu filoloģija (BF) publicē pētnieciskus darbus visās baltu valodniecības
jomās. Tiek pieņemti arī raksti par citu tematiku, kas var interesēt baltistus.
Gaidīti tiek arī pārskata raksti, kas aplūko pētniecības stāvokli noteiktās
baltistikas nozarēs, recenzijas, apskati.
2. Vērtēšana
Visus rakstus, kas iesniegti publicēšanai, izvērtē anonīmi, un tiem jābūt sagatavotiem tā, lai autora identitāte nav atklāta ne tekstā, ne bibliogrāfiskajās
norādēs. Manuskriptu lasa vismaz divi vērtētāji, kas iesaka to pieņemt vai
noraidīt, savu lēmumu pamatojot.
3. Valoda
BF publicē rakstus latviešu, lietuviešu, angļu un vācu valodā. Autoriem,
kuriem raksta valoda nav dzimtā, jārūpējas, lai viņu manuskripti valodas
ziņā būtu sakārtoti jau pirms to iesniegšanas. Pētnieciskajiem rakstiem jāpievieno kopsavilkums angļu valodā (līdz 250 vārdiem), kas atspoguļo satura būtību.
4. Manuskripta forma
Autori ir aicināti iesūtīt redakcijai manuskriptu elektroniski Word un Pdf
formātā, izmantojot Palemonas šriftu. Titullapā jānorāda raksta nosaukums,
autora pilns vārds un akadēmiskā piederība. Manuskripti ir jāraksta ar divu
intervālu lielu atstarpi. Pēc iespējas jāvairās no norādēm parindēs. Tabulas,
diagrammas un kartes iesūtāmas atsevišķos failos, tās numurējot un nosaucot. Pielikumi pievienojami manuskripta beigās. Atsaucēm uz pielikumiem
jābūt tekstā, norādot to vēlamo izvietojumu. Valodu piemēri rakstāmi kursīviem burtiem, nepieciešamais tulkojums vai skaidrojums – vienpēdiņās
(starp apvērstiem komatiem).
5. Atsauces
Atsaucēs tekstā minams autora/redaktora uzvārds, izdošanas gads un vajadzīgās lappuses numurs, piemēram, (Rudzīte 1964: 15). Ja ir atsauces uz
vairāk nekā vienu tā paša autora publikāciju vienā gadā, aiz gada skaitļa jāpievieno burti a, b utt. Iekavās jābūt vai nu pilnai atsaucei, vai, ņemot vērā
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kontekstu, tikai gadam un lappusei. Literatūras sarakstā norādāmi tie darbi,
uz kuriem autors ir atsaucies tekstā. Literatūras saraksts kārtojams alfabētā
pēc autoru/redaktoru uzvārdiem, norādot pilnu bibliogrāfisko informāciju.
Piemēri:
Monogrāfija vai rakstu krājums:
Rudzīte, Marta. 1964. Latviešu dialektoloģija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Stang, Christian S. 1966. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen.
Oslo, etc.: Universitetsforlaget.
Bergmane, Anna, Aina Blinkena. 1986. Latviešu rakstības attīstība. Latviešu
literārās valodas vēstures pētījumi. Rīga: Zinātne.
Ambrazas, Vytautas (ed.). 1997. Lithuanian Grammar. Vilnius: Baltos lankos.
Blinkena, Aina (red.). 1997. Savai valodai. Latvijas Zinātņu Akadēmijas
Goda loceklim Rūdolfam Grabim veltīts piemiņas krājums. Rīga: Latvijas
Zinātņu Akadēmijas Vēstis.
Sējums sērijā:
Schmalstieg, William R. 2000. The Historical Morphology of the Baltic Verb.
Washington: Institute for the Study of Man. (Journal of Indo-European
Studies. Monograph No. 37)
Raksti žurnālos un rakstu krājumos:
Lagzdiņa, Sarmīte. 1998. Adverbien, Präpositionen oder Halbpräpositionen?
Linguistica Baltica 7, 151–166.
Rudzīte, Marta. 1997. Izloksne vietvārdos. Aina Blinkena (red.). Savai va
lodai. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Goda loceklim Rūdolfam Grabim veltīts
piemiņas krājums. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 247–259.

