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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.

Bendrieji reikalavimai visoms publikacijoms: 
lapo dydis – A4; paraštės – veidrodinės (mirrored): 
25,4 / 25,4 / 25,4 / 31,75; intervalas tarp eilučių – 
1,5; teksto formatas – Word; šri� as – Times New 
Roman; dydis – 12; iliustracijų (nuotraukos, gra� kai, 
schemos, žemėlapiai ir kt.) formatas – .jpg arba .ti� ; 
jų rezoliucija – ne mažesnė nei 300 dpi; straipsnio 
pabaigoje pateikiamas bendras iliustracijų sąrašas, 
nurodant autorius ir šaltinius, jos siunčiamos 
atskirais failais. Literatūros sąrašas sudaromas pagal 
Lietuvos standartus: LST ISO 690 ir LST ISO 690-2 
(žr. toliau pateiktus pavyzdžius).
Nedidelės apimties straipsniai skirti glaustai 
informacijai (iki 2 600 spaudos ženklų su tarpais, 
t. y. iki 1 p. be iliustracijų). Straipsnio antraštė 
(pavadinimas) rašoma didžiosiomis raidėmis, 
o straipsnio autoriaus vardas ir pavardė bei 
atstovaujama institucija rašomi mažosiomis raidėmis 
straipsnio pabaigoje. 
Išsamūs aprašomojo ar publicistinio pobūdžio 
straipsniai skirti platesnei informacijai (iki 
20 000 spaudos ženklų su tarpais, t. y. iki 8 p. be 
iliustracijų). Straipsnio antraštėje – mažosiomis 
raidėmis rašoma autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, 
nurodant atstovaujamą (-as) instituciją (-as), o 
straipsnio pavadinimas rašomas didžiosiomis 
raidėmis. Straipsnio pabaigoje pateikiamas naudotos 
literatūros sąrašas (jei reikia) ir pageidautina trumpa 
santrauka anglų kalba su straipsnio pavadinimu (iki 
1 300 spaudos ženklų su tarpais, t. y. maždaug pusė 
puslapio), taip pat iliustracijų sąrašas (lietuvių ir 
anglų kalbomis). 
Mokslinio pobūdžio straipsniai skirti įvairių 
gamtinių tyrimų rezultatams, problemoms ir pan. 
aptarti (iki 25 000 spaudos ženklų su tarpais, t. y. 
iki 10 p. be iliustracijų). Jie spaudai teikiami po 

teigiamos recenzento išvados, taip pat ištaisius darbą 
pagal jo išsakytas pastabas. Straipsnio antraštėje 
mažosiomis raidėmis rašoma autoriaus (-ių) vardas 
ir pavardė, nurodant atstovaujamą (-as) instituciją 
(-as), o didžiosiomis – straipsnio pavadinimas. Jis 
pradedamas trumpa anotacija (iki 500 spaudos 
ženklų) ir raktiniais žodžiais (ne daugiau kaip 
septyni) lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnis 
turi būti struktūruotas (įvadas, metodika, tyrimo 
rezultatai, apibendrinimai / diskusijos, išvados ir 
pan.), o pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros 
sąrašas, santrauka anglų kalba su straipsnio 
pavadinimu (iki 2 600 spaudos ženklų su tarpais, 
t. y. iki 1 p.), iliustracijų sąrašas lietuvių ir anglų 
kalbomis. 

Literatūros sąrašo tvarkymo pavyzdžiai (teksto 
dydis – 11, intervalas tarp eilučių – 1):
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1983, 186 p.
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internete: http://www.lgt.lt (žiūrėta 2012-02-04).
Skuodienė, I., Katinas, V. Nuo paleolito iki 
rankraštinių kultūros paminklų atsiradimo. Iš 
Lietuvos TSR geologijos istorija (sud. A. Grigelis). 
Vilnius: Mokslas, 1981, p. 4–18.
Weaver, D. � e collectors. In Steel, P. National index. 
London: Rex, vol. 4, 1988, p. 116–124.
Водзинскас, Э. В. Верхнедевонские доломиты 
северной Литвы. In Литология и геология 
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(отв. ред. В. В. Микайла). Вильнюс: Минтис, 1966, 
c. 69–88.

Remia projektą: 
Žemės gelmės – 
Lietuvos valstybei ir 
visuomenei,
suma 5 100 Eur Patarimai žurnalo autoriams

Straipsnio medžiaga pirmam žurnalo numeriui siunčiama iki balandžio 1 d., 
antram – iki rugsėjo 1 d. redaktorei elektroniniu paštu: geoakiraciai@gmail.com arba 

pristatoma laikmenose į Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geogra� jos institutą adresu: 
Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius; telefonas pasiteirauti: +370 684 13 631. 
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