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„Geologijos akiračių“ skaitytojai jau pastebėjo, kad
pagrindines žurnalo publikacijas galima suskirstyti į
tris grupes. Tad apie jų parengimo spaudai ypatybes
trumpai.
Bendrieji reikalavimai. Visoms publikacijoms keli
bendri reikalavimai: tekstas rengiamas Word formatu,
1,5 intervalu tarp eilučių, 12 dydžio Times New Roman
šriftu. Iliustracijos (nuotraukos, grafikai, žemėlapiai
ir kt.) pateikiami .jpg arba .tiff formatu kuo didesnės
rezoliucijos.
Nedidelės apimties straipsniai (pvz., apie dalyvavimą konferencijoje, surengtą parodą, įvykusį geologų
sąskrydį ir pan.). Jie skirti glaustai informacijai pateikti.
Straipsnio antraštė (pavadinimas) rašoma didžiosiomis raidėmis, straipsnio autoriaus vardas ir pavardė
bei atstovaujama institucija rašoma straipsnio gale.
Jeigu pridedama iliustracijų (pvz., nuotraukos, schemos ir kt.), straipsnio pabaigoje pateikiamas jų pavadinimų sąrašas, nurodant jų autorius.
Išsamūs aprašomojo ar publicistinio pobūdžio
straipsniai (pvz., įspūdžiai iš kelionės, pastabos
rengiamam įstatymui, prisiminimai ar pan.). Šiuo
atveju straipsnio antraštę sudaro mažosiomis raidėmis
parašyta autoriaus (-ų) vardas ir pavardė, nurodant
atstovaujamą (-as) instituciją (-as) bei didžiosiomis
raidėmis parašytas straipsnio pavadinimas. Straipsnio
gale pateikiamas naudotos literatūros sąrašas (jei
reikia), straipsnio pavadinimas ir trumpa santrauka
(summary) anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų su
tarpais). Jeigu pridedama iliustracijų, straipsnio pabaigoje pateikiamas jų pavadinimų sąrašas, nurodant jų
autorius.
Mokslinio pobūdžio straipsniai. Juose pateikiama
autorių atliktų tyrimų rezultatai, analizuojamos geologinės problemos ir pan. Šie straipsniai yra recenzuojami. Straipsnio antraštę sudaro mažosiomis raidėmis
parašyta autoriaus (-ų) vardas ir pavardė, nurodant
atstovaujamą (-as) instituciją (-as), didžiosiomis raidėmis parašytas straipsnio pavadinimas. Straipsnis pra-

dedamas trumpa (iki 700 spaudos ženklų su tarpais)
straipsnio anotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsnis turėtų būti struktūruotas (pvz., įvadas, metodika,
tyrimo rezultatai, apibendrinimai/diskusijos, išvados ir
pan.). Straipsnio gale būtina pateikti naudotos literatūros sąrašą, parengtą pagal Lietuvos standartus LST
ISO 690 ir LST ISO 690-2 (žr. toliau pateiktą pavyzdį),
santrauka (summary) anglų kalba (iki 2 000 spaudos
ženklų su tarpais), iliustracijų pavadinimų sąrašas
lietuvių ir anglų kalbomis, nurodant jų autorius.
Straipsnių pateikimas. Medžiaga siunčiama redaktoriui elektroniniu paštu (ingrida.bagdanaviciute@jmtc.
ku.lt) .
Jūsų pastangos laikytis šių patarimų labai paleng
vins žurnalo parengimą spaudai!
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