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Lietuvos geologų sąjungos žurnalas „Geologijos akiračiai“ K V I E Č I A R A Š Y T I
ne tik LGS narius, bet ir visus besidominčius gamtos mokslais, ypač geologija, – moksleivius,
studentus ir jaunus mokslininkus, dėstytojus ir tyrėjus, praktine veikla užsiimančius geologus
ir kitų profesijų atstovus. Dalykitės savo darbų rezultatais, įdomių kelionių įspūdžiais,
iškilusiomis problemomis, prisiminimais, menine kūryba.
Redakcija pasilieka teisę straipsnius redaguoti, trumpinti ir turėti kitą, nei išdėstė
autorius, nuomonę. Rankraščiai, išskyrus mokslinius, nerecenzuojami.
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