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GEOLOGIJOS AKIRAÆIAI 
IDÉJA TAPO REALYBE
Lietuvos geologù sàjungos ûurnalo dvideöimtmetis
19912010
Kiekviena veikla turi savo istorijà  nuo idëjos iki jos ágyvendinimo praeina trumpesnis ar
ilgesnis laiko tarpas. Tai lemia aplinkybës, kurios bûna palankios arba nepalankios idëjai realizuoti. Leidinio, skirto geologijos þinioms propaguoti, idëja Lietuvos geologø bendruomenëje
pradëjo bræsti dar 1963 m., kai buvo reorganizuotas tuometinis LMA Geologijos ir geografijos institutas ir geologinius tyrimus institute
vykdæ darbuotojai bei geologiniams tyrimams
skirta laboratorinë bazë buvo perduota tuometiniam TSRS Valstybiniam geologijos komitetui.
Naujojo Geologijos instituto direktoriumi tapo
prof. Algimantas Grigelis. Pirmieji metai buvo
sudëtingi  reikëjo parengti instituto struktûrà
bei tyrimø programø paketà, gauti Geologijos
komiteto pritarimà. Taèiau po poros metø institutas buvo ástatytas á normalias vëþes: buvo
neblogai finansuojamas, sëkmingai buvo vykdomi moksliniai tyrimai, pradëjo rastis naujø
duomenø ir þiniø apie mûsø kraðto geologinæ
sandarà bei naudingàsias iðkasenas. Instituto
direkcija ir mokslinë taryba pradëjo galvoti apie
leidiná, skirtà geologijos þinioms skleisti tiek patiems geologams, tiek ir plaèiajai visuomenei.
Sovietiniø laikø Informacinio biuletenio
likimas
Tais laikais, bet kokiam leidiniui prieð patenkant á skaitytojo rankas, reikëjo gauti Glavlito 
tuometinës cenzoriaus institucijos,
Ðiame buvusiame Geologijos instituto
pastate buvo aptarinëjama geologø profesinio þurnalo leidybos idëja (ið E.Jagmino archyvo. Dabar èia paminklas karaliui Mindaugui).
This building of former Geological Institute had hosted the discussions on the
idea about the launching a professional
geological journal (now a monument to
the King Mindaugas stands here).

kurios svarbiausia pareiga buvo þiûrëti, kad á
vieðumà nepatektø slapta informacija bei duomenys ar teiginiai, neatitinkantys sovietinës ideologijos ir propagandos bei saugumo tarnybø
reikalavimø, leidimà. Be to, Glavlitas vykdë dar
ir kità funkcijà  tikrino, kad á spaudà nepatektø
periodiniai leidiniai, neátraukti á respublikos leidiniø sàraðà. Taigi tais laikais geologams gauti
leidimà spausdinti savo þurnalà buvo neámanoma. Todël parengtas leidinys buvo paprasèiausiai pavadintas Informaciniu biuleteniu, skirtu
mokslinei produkcijai publikuoti, ir nepretenduojantis á periodiniø leidiniø statusà.
Pirmasis Informacinis biuletenis su instituto direktoriaus A. Grigelio pasiraðytu raðtu buvo pateiktas Glavlitui  laukëme, kokia bus reakcija. Cenzoriai, kurie skrupulingai laikësi visø KP ir Vyriausybës nutarimø, naujajame leidinyje áþvelgë klastà, o Glavlito virðininkas,
dar ir pats ilgokai leidiná pavartæs, galiausiai pakeltu tonu pradëjo mus auklëti. Jo monologas buvo gana ilgas, tad galimybiø leidiná apginti nebuvo jokiø. Be to, tai bûtø buvæ beprasmiðka. Galiausiai jis rankraðtá gràþino ir
grieþtai perspëjo, kad daugiau su tokio pobûdþio leidiniais nepasirodytumëme. Taigi instituto direkcijos ir mokslinës tarybos siekiams tuomet nebuvo lemta iðsipildyti. Populiarius straipsnius tuomet publikuodavome daugiausia oficialiai áteisintuose periodiniuose þurnaluose 
Mokslas ir gyvenimas bei Mokslas ir technika,
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taèiau publikacijos, skirtos geologø bendruomenës vidaus interesams, minëtiems þurnalams
nebuvo priimtinos. Beje, mokslinës instituto produkcijos skelbimui buvo sudarytos geros sàlygos  buvo spausdinamos monografijos, moksliniø straipsniø rinkiniai, konferencijø tezës. Suprantama, visi ðie leidiniai turëjo praeiti cenzûrà,
ir ne taip jau retai kai kurie straipsniai uþkliûdavo, tad tekdavo taisyti jau linotipu surinktà tekstà. Ypaè sudëtingi buvo atvejai, kai straipsnis bûdavo skirtas geologinës aplinkos apsaugos klausimams, nes niekas ir niekur negalëjo virðyti nustatytø ekologiniø reikalavimø. Taèiau tie visi suvarþymai jau nuslinko uþmarðtin  dabar apie
juos maþai kas ir beprisimena.
Atgimimo laikø Informacinis biuletenis
ir jo reikðmë
Nors sovietiniais metais neiðsipildë geologø siekiai turëti profesiná geologijos þurnalà, taèiau tai nebuvo pamirðta. Todël neatsitiktinai þurnalo steigimo klausimas buvo aptarinëjamas
Steigiamajame Lietuvos geologø sàjungos suvaþiavime. Geologiniø þiniø propagavimo komisijos vienu svarbiausiø darbø buvo organizuoti
þurnalo leidybà. Ðios komisijos vadovu buvau
iðrinktas 1989 m. lapkrièio 10 d. Taèiau tuo metu dar neturëjome supratimo, koks jis turëtø bûti,
kiek tam reikëtø lëðø ir kas galëtø toká þurnalà
finansuoti. Todël buvo nutarta nuo 1990 m. savomis jëgomis keturis kartus per metus leisti informacinio pobûdþio lankstinukà (sulenktà A3
lapà), kuriame bûtø skelbiama aktuali LGS nariams informacija, ir kuo greièiau apsispræsti dël
þurnalo pavadinimo, jo turinio (þurnalo skirsniø),
formos ir kitø bûsimo þurnalo leidybos dalykø.
Lankstinuko maketà sutiko parengti Marius Gregorauskas, tuo metu jau gerai ásisavinæs kompiuterinæ technikà, o jo spausdinimo organizavimu papraðëme pasirûpinti Jonà Vaitiekûnà,
kuris tuo metu buvo Geologijos instituto mokslinës ir techninës informacijos skyriaus vadovu.
Pirmajame biuletenio numeryje buvo iðspausdintas steigiamajame Lietuvos geologø sàjungos
(LGS) suvaþiavime iðrinkto pirmininko dr. Gedimino Motuzos kreipimasis á Lietuvos geologus (ne
tik á LGS narius), nes tada ne visi geologai buvo
ástojæ á ðià dar neoficialià visuomeninæ organizacijà (LGS ástatus Lietuvos Respublikos Ministrø Taryba áregistravo 1990 m. kovo 1 d.).
Pradedant leisti minëtàjá informaciná biuletená, tariausi su kolegomis ir dël bûsimø straipsniø, nes buvo abejoniø, ar surinksime reikalingà

Informacinio biuletenio (Nr. 1, sausiskovas) faksimilë.
A facsimile of the information bulletin (JanuaryMarch,
No. 1).

Informaciniuose biuleteniuose iðspausdinti
straipsniai:
Nr. 1. G. Motuza. Lietuvos geologø sàjungos siekiai
ir uþdaviniai
Autoriø kolektyvas. Dël bûtinøjø geologiniø tyrimø Lietuvoje organizavimo ir finansavimo
LGS taryba. Uþduotys LGS komisijoms
Nr. 2. G. Juozapavièius. Geologijos paþanga Lietuvoje  visø geologø rûpestis
A. Brilingas. Inþineriniai geologiniai tyrinëjimai Respublikoje: ðiuolaikinë situacija ir
perspektyvos
V. Gasiûnienë. LGS skatina ir organizuoja geologinius tyrimus
LGS taryba. Kuriasi LGS skyriai. Skyriø pavadinimai ir pirmininkai
Nr. 3. P. Suveizdis. Lietuvai  gelmiø ðiluma.
A. Klimas. Ekologiniuose renginiuose.
E. Vodzinskas. Geologinis ðvietimas  planai ir
problemos
Nr. 4. E. Bendoraitis, V. Kadûnas, K. Dumèius, A. Brilingas. Ar klestës geologija Lietuvoje?
V. Juodkazis. Ar turës Lietuvos geologai þurnalà?
V. Gasiûnienë. Sveèiuose pas Estijos geologus
LGS informacija. Apginta kandidatinë disertacija. 1990 m. VU absolventai
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þurnalui jø kieká ir ar uþtikrinsime jø tematinæ
ávairovæ, tenkinanèià skaitytojø poreikius. Taèiau
jau pirmieji pokalbiai parodë, kad geologai labai geranoriðkai nusiteikæ remti þurnalà straipsniais (nesitikint honoraro) ir pasidalyti mintimis
su skaitytoju. Matësi, kad ir straipsniø tematika
gali bûti ávairi, nes geologø darbas visuomet susijæs su naujais duomenimis, kuriuos apibendrinus iðaiðkëja ir naujø dësningumø. Be to, mûsø geologai tiek Lietuvoje, tiek ir uþsienyje dalyvauja ávairiuose profesiniuose renginiuose,
taip pat profesinëse ir paþintinëse ekspedicijose, keliauja po kalnus ir dykumas. Taigi informacinis biuletenis suteikë laiko pamàstyti ir susiorientuoti, kokia situacija gali susiklostyti pradëjus leisti þurnalà. Tapo aiðku, kad pagrindiniai þurnalui skirti straipsniai savaime nepasiraðys, kad redakcija turi formuoti pagrindinæ
kiekvieno numerio tematikà. Spëjimas pasitvirtino, ir iki ðiol prieð rengiant kiekvienà numerá
tematiniai straipsniai aptariami su autoriais. Be
tematiniø, daugelis geologø, pabuvojæ ádomiuose renginiuose bei keliavæ po egzotiðkus geologiniu poþiûriu regionus, patys pasiûlo straipsniø, kurie labai paávairina þurnalo tematikà. Taèiau per visus dvideðimt þurnalo gyvavimo metø redakcijos portfelis daþniausiai bûdavo tuðèias,  rengiant naujà numerá dël straipsniø bûdavo tariamasi su autoriais. Taigi nors buvo
daug neaiðkumø, taèiau pamaþu brendo mintis, kad nereikia gaiðti laiko leidþiant informaciná biuletená ir reikia ryþtis þurnalo leidybai.
Lietuvos geologø sàjungos oficiozas
Mintá, kad LGS bûtina pradëti leisti geologinës paskirties þurnalà, sustiprino ir tai, kad
1990 m. kovo 11 d. buvo atkurta Lietuvos Respublikos nepriklausomybë,  tikëtasi gerø permainø visose srityse, taip pat  ir spaudos laisvës baruose. Taigi ketvirtajame informacinio biuletenio numeryje redakcijos rubrikoje buvo iðspausdintas straipsnis retoriniu pavadinimu Ar
turës Lietuvos geologai periodiná þurnalà? Jame buvo atkreiptas dëmesys á bûsimà ekonominës sanklodos esminæ kaità ir á profesinës informacijos svarbà veikiant rinkos sàlygomis. Buvo primenama, kad sovietiniais metais, veikiant
grieþtiems spaudos ástatymams, organizuoti
periodiná geologinës paskirties leidiná buvo neámanoma, todël profesinei geologø diskusijai
bei naujø idëjø skelbimui tuometinëje Respublikos periodinëje spaudoje galimybiø nebuvo.
Straipsnio pabaigoje geologai buvo kvieèiami
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bendradarbiauti, nes þurnalo pasirodymas ir jo
tolesnë egzistencija priklausys ne tik nuo redakcijos pastangø, bet ir nuo geologø aktyvumo, t.y. þurnalo rëmimo rankraðèiais. Taèiau
tuo metu dar buvo neiðspræsti daugelis bûsimo þurnalo leidybos klausimø, kuriø svarbiausias  rasti finansavimo ðaltiná. Nors tiek ið pradþiø, tiek ir vëliau þurnalo steigëjui (LGS) bei
þurnalo redakcijai tai keldavo tam tikrø rûpesèiø, taèiau daþniausiai per metus iðeidavo keturi þurnalo numeriai.
Rengiant spaudai pirmàjá þurnalo numerá, kûrësi Lietuvos geologijos tarnyba (LGT). Jos direktoriumi 1991 m. pavasará buvo paskirtas dr.
Gediminas Motuza, daug prisidëjæs ir kuriant
LGS. Steigiamajame suvaþiavime jis buvo iðrinktas Sàjungos pirmininku, tad ilgà laikà þurnalo
leidybos iðlaidas padengdavo LGT, kuri laikë þurnalà geologinës informacijos ðaltiniu visuomenei.
Taèiau atëjo laikas, kai Aplinkos ministerija LGT
tarybai uþdraudë þurnalà remti. Susidarë gana
sudëtinga situacija, nes tuo metu þurnalo apimtis jau buvo gerokai padidëjusi  siekdavo iki 80
90 puslapiø, be to, þurnalas jau buvo leidþiamas
spalvotas. Situacijà tuo metu iðgelbëjo naftos verslovës Geonafta ir Minijos nafta, rëmusios per
metus dviejø numeriø leidybà. Kitus du numerius pagal galimybes finansavo kitos geologinës
ámonës, prisidedant Geologijos institutui ir Lietuvos geologijos tarnybai. Ekonominës krizës
metu buvo imtasi iðlaidø maþinimo priemoniø 
leidþiami du þurnalo numeriai, sumaþintas jo tiraþas. Tad dabar, visoms geologinëms ámonëms
(maþoms, vidutinëms ir stambioms) bei Geologijos ir geografijos institutui ir LGT remiant, yra
galimybë þurnalo leidybà tæsti.
Antras tuo metu spræstinas klausimas buvo
þurnalo pavadinimas ir jo tematika. Þurnalo pavadinimas itin svarbus, todël krikðtijant þurnalà jame bûtinai turëjo bûti þodis geologija. Dël
antrojo þodþio nuomoniø buvo ávairiø  akiraèiai, barai, dirvonai, naujienos, metraðtis
ir kt. Iðvardytus þodþius, iðskyrus naujienas, galima laikyti sinonimais, atspindinèiais veiklà ar tyrimus, kuriø rezultatus buvo planuojama skelbti
ðiame periodiniame leidinyje. Daugumai atrodë,
kad akiraèiai geriausiai atspindi geologo interesø ir veiklos diapazonà, nes tiriama visa Þemës planeta, siejant jos raidà su kosmoso kûnais bei reiðkiniais. Tad geologo veikla reikalauja tikrai plataus interesø ir veiklos akiraèio. Þurnalo straipsniø tematika buvo nuþymëta pirmame þurnalo numeryje, vëliau prapleèiant þurnalo rubrikø nomenklatûrà (þr. uþsklandà).
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Þurnalo Geologijos akiraèiai rubrikos
Pagrindinës
Redakcijos skiltis  geologinës veiklos apþvalga ir
strategija, interviu
t Geologijos paþanga  moksliniai straipsniai
t Laukuose, laboratorijose, darbo kabinetuose  informacija apie naujausius veiklos rezultatus
t Geologijos mokslo istorija, geologijos paveldas ir
paminklai
t Geologinis ðvietimas  studijos, terminija, jaunøjø geologø ugdymas
t

Informacinës
t
t
t
t
t
t

Konferencijose, simpoziumuose, seminaruose
Sukaktys, jubiliejinës datos, Pro memoria
Lietuvos geologø sàjungoje
Lietuvos geologijos tarnyboje
Geologijos ámoniø asociacijoje
Nauji leidiniai

Pateiktas rubrikø sàraðas atspindi plaèià
publikuojamø temø ávairovæ, apimanèià daugelá
geologinës bendruomenës narius dominanèiø
klausimø. Suprantama, ne kiekviename þurnalo numeryje spausdinami straipsniai visø rubrikø temomis. Taèiau rubrikø sàvadas  tai orientyras autoriams, kokie straipsniai domina geologø bendruomenæ ir þurnalo redakcijà. Manau,
kad ðioje jubiliejinëje þurnalo redakcijos apþvalgoje galima ir pasvarstyti, ar þurnalas tikrai
tenkina skaitytojø poreikius. Mat yra privalomas
reikalavimas, kad atestuojami moksliniai darbuotojai ir disertacijas ginantys doktorantai turëtø dalá moksliniø straipsniø skelbti prestiþiniuose þurnaluose, kurie referuojami ISI Web of
Science ir Thompson ISI duomenø bazëse.
Geologijos akiraèiai átraukti á GeoRef bazæ, kuri, nors ir áraðyta á Lietuvoje toleruojamø duomenø baziø sàraðà, taèiau laikoma þemesnio
rango. Tad bûta nuomoniø, kad G.A. reikëtø
daryti prestiþiðkesná. Taèiau, siekdami to, turëtumëme atsisakyti visø dabar informaciniø
publikacijø  uþsienio mokslininkø nedomins,
kas vykta mûsø geologø sàjungoje, geologijos
tarnyboje, geologiniø ámoniø asociacijoje. Jø
taip pat nedomins mûsø bendruomenës nariø
sukaktys, jubiliejinës datos, pro memoria ir kiti
bendruomenës reikalai. Siekiant aukðtesnio rango, þurnalas turëtø bûti leidþiamas anglø kalba.
Manau, kad tokiu atveju jis maþai bedomintø mûsø geologinës bendruomenës narius ir, suprantama, geologinës ámonës jo nebefinansuotø.
Per dvideðimt egzistavimo metø þurnalo redakcija nëra gavusi oficialiø priekaiðtø dël jo
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turinio. Manau, kad þurnalas, turëdamas savo
mokslinæ rubrikà, pasitarnauja ne tik pradedantiems, bet ir patyrusiems specialistams. Tai 
tramplinas, nes èia iðspausdintà straipsná galima tobulinti, parengti anglø kalba ir paskelbti
tarptautiniuose leidiniuose. Be to, Geologijos
akiraèiai  tai gera proga priprasti vartoti þodynuose sunormintus lietuviðkus geologinius
terminus. Nëra abejonës, kad tobulinti galima
viskà, bet staigûs esminiai pokyèiai daþnai suardo esamà ir nesukuria tobulo naujo. Visi gerai þinome, kad laikas viskà keièia pamaþu.
Geologijos akiraèiø redakcijos veikla
Þurnalas, toks, koks jis dabar yra, susiformavo mûsø visø pastangø dëka. Taèiau në vienas kûrinys nëra tobulas. Kiek ir kuria kryptimi
Geologijos akiraèiai keisis, sunku numatyti, taèiau norëtøsi, kad jie liktø Lietuvos geologø bendruomenës þurnalu. Tad keletas þodþiø apie tai,
kaip jis keitësi nuo pirmojo iki aðtuoniasdeðimtojo numerio.
Per visus ðiuos leidybos metus Geologijos
akiraèiø dizainas buvo keièiamas keletà kartø.
Tik atkûrus nepriklausomybæ, þurnalas buvo gana kuklus ne tik savo apimtimi (3050 p.), bet ir
dizainu. Taèiau ketvirtaispenktais leidybos metais jo apimtis iðaugo iki 7090 puslapiø, ir tokia iðliko iki jubiliejinës datos. Tai, tikriausiai, atspindi mûsø bendruomenës nariø intelektualius
poreikius ir galimybes. Augant apimtims, modernëjant Lietuvos poligrafinei technikai ir gerëjant popieriaus kokybei, kito ir þurnalo dizainas. Per visà tà laikà þurnalas buvo spausdinamas tik trijose spaustuvëse: 19911992 m. 
Vilties spaustuvëje, 19932000 m.  UAB Rotoprintas, nuo 2001 m. iki ðiol  UAB Utenos
Indra. UAB Utenos Indra ásigijus modernià
spalvotos poligrafijos technikà, buvo galima pagerinti ir spalvoto leidinio kokybæ. Be to, prasidëjus spaustuviø konkurencijai, spaudos darbø kainos tapo ávairesnës ir buvo galima rinktis. Taèiau keièiant spaustuvæ neiðvengiami ne
tik papildomi organizaciniai veiksmai ir ryðiø su
spaustuvës darbuotojais derinimai, bet tai turi
átakos ir kokybei.
Per dvideðimt metø þurnalo dizainas buvo
keièiamas keturis kartus. Suprantama, kad dizainas ir popieriaus kokybë yra svarbûs dalykai, taèiau tai visuomet susijæ su lëðomis, kurios gali bûti tam tikslui skiriamos. Deja, mûsø
lëðos buvo ribotos. Todël pirmuosius penkerius metus (19911995 m.) þurnalo virðelis ir jo
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cover design.

Geologijos akiraèiai  þurnalo virðelio dizaino
kaita.
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popierius, þiûrint ðiø dienø akimis, atrodo varganai. Buvo pabandyta virðelá paávairinti ir
spausdinti ant geresnio popieriaus. Tad virðelyje atsirado upelis su atodanga, kur iðskirtame
apskritime ar ovale buvo pavaizduotas svarbiausios numeryje spausdinamos tematikos simbolis. Taèiau toks variantas redakcijos netenkino.
Tuo metu tapo aiðku, kad juodabalta þurnalo
spauda neatskleidþia daugelio iliustracijø turinio, þemëlapiai, pjûviai, schemos ir nuotraukos
dvelkë senais laikais. Toks dizaino variantas
iðsilaikë tik dvejus (19961997 m.) metus. Nuo
1998 m. þurnalas spausdinamas spalvotas,
kiekvienam numeriui parengiant naujà virðelá,
simbolizuojantá pagrindinæ þurnalo temà. Pagerinta ir þurnalo popieriaus kokybë. Ðis dizainas
iðsilaikë iki ðiol, iðskyrus tai, kad 2007 m. buvo
pertvarkyta vidinë þurnalo dalis: antrasis puslapis skirtas þurnalo rëmëjams ir redakcinei kolegijai, treèiasis puslapis tapo þurnalo tituliniu puslapiu, ketvirtajame spausdinamas turinys, penktajame  iliustracija, atspindinti vienà svarbesniø
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ar ádomesniø Lietuvos geologinei bendruomenei ávykiø. Be to, buvo imtasi priemoniø, kad þurnalo puslapis taptø talpesnis.
Ðiais jubiliejiniais Geologijos akiraèiø metais baigiu atsakingojo þurnalo redaktoriaus
veiklà, kurià, kaip LGS Geologiniø þiniø propagavimo komisijos vadovas, pirmuosius trejus
metus dalijausi su Mariumi Gregorausku. Pirmieji metai buvo sunkiausi, ir jo pagalba man
buvo labai svarbi.
Etatiniø darbuotojø per visus 20 metø
Geologijos akiraèiø redakcija neturëjo. Rengusiems þurnalà buvo mokama uþ kiekvienà
jo numerá. Nuo 1995 m. iki dabar þurnalà redaguoja Vilniaus universiteto absolventë, geologë Auðrë Masiukaitë, dirbusi tuometinëje
Mokslo leidykloje ir ágijusi gerà moksliniø
straipsniø redagavimo patirtá. Man po tiek bendro darbo metø malonu paþymëti, kad mûsø
þurnalas ið Lietuviø kalbos kontrolës komisijos
nëra susilaukæs jokiø priekaiðtø. Nuo 1997 m.
þurnalo virðelá ir jame skelbiamos reklamos
puslapius tvarko Vilniaus dailës institutà baigæs dailininkas Rimantas Tumasonis, þinomo
grafiko Stasio Krasausko mokinys. Su juo tardavomës ir aptarinëdavome parengtus virðeliø ir reklamø variantus. Manau, kad bendras
þurnalo vaizdas ir spalvinë jo gama visuomet
buvo pakankamai patraukli ir bent pastaràjá deðimtmetá tenkino skaitytojø poreiká. Þurnalas
keliaudavo ir á uþsienio geologines institucijas. Todël buvo svarbu, kad santraukø ir anotacijø, taip pat teksto po paveikslais anglø kalba bûtø nepriekaiðtinga, o geologijos terminai
vartojami teisingai. Tuo rûpinosi geologø aplinkai gerai þinomas vertëjas, geologiniø tekstø ir
geologiniø terminø þinovas Aloyzas Knabikas.
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Visa parengta medþiaga galiausiai patekdavo
pas þurnalo dizainerámaketuotojà Henrikà
Giedrikà. Ðiame þurnalo gamybos ir korektûrø taisymo etape su juo daug tekdavo bendrauti telefonu, el. paðtu ir tiesiogiai susëdus
prie stalo. Jo patirtis daþnai iðgelbëdavo þurnalà nuo praþiûrëtø brëþiniuose ar tekste likusiø klaidø bei netikslumø. Taigi þurnalo redakcija buvo labai iðsisklaidþiusi, tad ryðiams
tarp bendradarbiø palaikyti reikëjo daugiau laiko, nei tai bûtø reikëjæ kompaktiðkame kolektyve. Ðio jubiliejinio Geologijos akiraèiø numerio proga visiems þurnalà rengusiems bendradarbiams nuoðirdþiai dëkoju ir visuomet prisiminsiu bendro su jumis darbo metus.
Þurnalo nebûtø, jeigu geologø bendruomenë nebûtø veikli mokslo, studijø ir verslo srityse. Dvideðimt þurnalo egzistavimo metø apima
svarbø Lietuvos geologijai laiko tarpà, kai vyko geologijos mokslo ir ekonominës sanklodos reformos, buvusiø gamybiniø organizacijø privatizacija ir privaèiø geologiniø ámoniø kûrimasis. Visi pokyèiai ir mokslinë bei gamybinë

to laikmeèio geologø veikla daugiau ar maþiau
atsispindi þurnalo puslapiuose. Tad tariu nuoðirdø Aèiû visiems þurnalo bendradarbiams 
straipsniø autoriams, kurie visuomet geranoriðkai atsiliepdavo á redakcijos praðymus. Aèiû jauniesiems kolegoms, kurie þurnale þengë pirmuosius þingsnius ir ágijo patyrimà publikuojant
mokslinius rezultatus. Linkiu ir ateityje dràsiai eiti
ðiuo keliu.
Þurnalo taip pat nebûtø, jeigu geologinës
ámonës ir valstybinës bei mokslinës institucijos
nebûtø jo rëmusios finansiðkai. Suprantama,
kad kuriantis ámonëms ir pradëjus joms veikti
rinkos sàlygomis, kiekvienas litas buvo brangus.
Taèiau tai, kad ámoniø vadovai ir kolektyvai rëmë þurnalà, ir tai, kad jis ðiandien ðvenèia savo
dvideðimtmetá, rodo mûsø bendruomenës brandà. Todël nuoðirdþiai dëkoju visiems þurnalo rëmëjams uþ ilgametá bendradarbiavimà, uþ bendrø Lietuvos geologø siekiø puoselëjimà. Jûsø
rëmimo dëka þurnalas tapo leidiniu, kuris priimtinas patiems ir kurá galima dràsiai siøsti uþsienio kolegoms.

Gerb. Lietuvos geologai !
Ðiemet sukanka dvideðimt metø, kai leidþiame
Lietuvos geologø sàjungos oficiozà  þurnalà Geologijos akiraèiai. 1989 m. Steigiamajame LGS suvaþiavime man buvo patikëta organizuoti mûsø sàjungos þurnalo leidybà. Pirmasis þurnalo numeris iðëjo
1991 metais. Per tà laikà keitësi þurnalo turinys 
brandesni tapo geologø bendruomenës teikiami
straipsniai, keitësi ir patrauklesnis darësi jo dizainas.
Þurnalas tapo Lietuvos geologø bendruomenës
veiklos metraðèiu  jame sukauptos þinios apie Lietuvos geologø atliekamus mokslinius bei gamybinius
darbus, apie ryðius su uþsienio specialistais ir dalyvavimà tarptautiniuose renginiuose bei projektuose, apie
pastangas iðsaugoti geologiná paveldà, apie Lietuvos
geologiniø organizacijø ir ámoniø veiklà.
Norëèiau tikëti, kad 1989 metais man LGS pavestà uþduotá ávykdþiau. Ðiuo þurnalo numeriu baigiu man patikëtas atsakingojo Geologijos akiraèiø redaktoriaus pareigas, nes laikas  savitas
gamtos reiðkinys; jis nesikeièia, bet keièia þmogø.
Su pagarba,
Vytautas Juodkazis
2010 m. gruodis

