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Nurodymai straipsnių autoriams
Mokslo žurnale GEOLOGIJA. GEOGRAFIJA spausdinami fizinės
ir visuomeninės geografijos, geologijos, hidrogeologijos, kar
tografijos, inžinerinės geologijos, mineralogijos, okeanografijos
mokslo sričių, taip pat gretimų aplinkosaugos ir kraštotvarkos
mokslo disciplinų bei edukologinės tematikos straipsniai. Visi
darbai yra vertinami 2 anoniminių recenzentų. Straipsnis prii
mamas, jeigu abiejų recenzentų išvados teigiamos ir kai atlikti visi
būtini pakeitimai.
Žurnalas taiko aukštus leidybos etikos reikalavimus. Pri
imama tik aukštos mokslinės kokybės, originali, kituose mokslo
leidiniuose nepublikuota tyrimų medžiaga. Autoriai yra atsakin
gi už pateikiamų duomenų autentiškumą ir korektiškumą. Po
publikavimo išaiškėjusios klaidos turi būti trumpu pranešimu
ištaisomos artimiausiame žurnalo numeryje.
Mokslo žurnalo GEOLOGIJA. GEOGRAFIJA tomai leidžiami
keturiais numeriais – kovo, birželio, spalio ir gruodžio mėnesiais.
Straipsniai spaudai priimami visus metus, tačiau į pirmąjį numerį
gali pretenduoti tik iki vasario 1 d. pateikti straipsniai, į antrąjį – iki
balandžio 1 d., į trečiąjį – iki rugsėjo 1 d. ir į ketvirtąjį – iki spa
lio 1 d. Pirmasis ir trečiasis numeriai skirti geografinės, antrasis ir
ketvirtasis – geologinės tematikos straipsniams.
Priimamos tik elektroninės straipsnio versijos. Geologinės
tematikos straipsnius prašome siųsti adresu donatas.kaminskas@
gf.vu.lt, geografinės – justas.kazys@gf.vu.lt.
Straipsnių rankraščių parengimo tvarka
Straipsniai gali būti pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Jie
privalo būti parašyti sklandžia, gramatiškai taisyklinga kalba,
moksliniu rašymo stiliumi. Jei autoriaus (-ių) anglų kalba nėra
gimtoji, rekomenduojama pasirūpinti, kad prieš atiduodant
straipsnį recenzuoti jis būtų peržiūrėtas kalbos specialisto ar
žmogaus, kurio anglų kalba yra gimtoji. Tekste naudojamos san
trumpos turi būti paaiškintos jas vartojant pirmą kartą, jų vengti
straipsnio pavadinime ir anotacijoje.
Straipsnis turi būti pateikiamas MicrosoftWord formatu.
Apimtis – iki 18 puslapių (su iliustracijomis), spausdinama 1,5
eilutės intervalu, teksto šriftai lietuvių ir anglų kalbomis – Times
New Roman 12 pt. Lapo dydis – A4 formatas; paraštės:
viršuje – 3 cm, apačioje – 3 cm, kairėje – 3 cm ir dešinėje – 1 cm;
tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus.
Pateikiamame straipsnyje turi būti trumpas, tačiau infor
matyvus pavadinimas (16 pt dydžio paryškintomis didžiosiomis
raidėmis, lygiuotas iš kairės). Toliau nurodomas straipsnio auto
riaus (-ių) vardas ir pavardė, institucijos pavadinimas, adresas ir
atsakingojo autoriaus el. pašto adresas. Pateikiama trumpa (iki
200 žodžių) straipsnio anotacija, joje trumpai įvardijama naudo
ta metodika, gauti rezultatai ir pagrindinės išvados. Pateikiami
3–6 raktažodžiai, atitinkantys darbo tematiką. Straipsnį su
daro įvadas, 2–5 skyriai (darbo metodika ir rezultatai), išvados,
padėka (jei reikalinga), literatūros sąrašas, ne trumpesnė kaip

1500 spaudos ženklų santrauka ir raktažodžiai anglų kalba
(jeigu straipsnis parengtas lietuvių k.) arba lietuvių kalba (jeigu
straipsnis parengtas anglų k.).
Kokybiškos ir informatyvios nespalvotos iliustracijos (pa
geidaujamo dydžio) pateikiamos straipsnio tekste. Jos neturėtų
būti didesnės nei A4 formatas. Diagramos, grafikai – *docx
arba *xlsx formato. Kartoschemos, nuotraukos ir kt. – *cdr
arba *tiff (mažiausia rezoliucija – 300 dpi) formato. Spalvotos,
geros ko
ky
bės (mažiausiai 300 dpi) iliustracijos gali būti
naudojamos tik autoriams apmokėjus papildomas spaus
dinimo išlaidas. Prie iliustracijų pateikiami jų pavadinimai ir
sutartinių ženklų aprašas abiem leidinio kalbomis (tik lietuvių
k. parengtiems straipsniams). Elektroninei žurnalo versijai
galima pateikti spalvotas iliustracijas. Lentelių tekstinės dalys
ir pavadinimai turi būti parengti abiem leidinio kalbomis (tik
lietuvių k. parengtiems straipsniams). Nerekomenduojamos
sudėtingos struktūros arba tik pradinę statistinę informaciją
perteikiančios lentelės.
Literatūros šaltinių citavimas
Visi literatūros sąraše esantys šaltiniai (taip pat ir kirilica
parašytieji) pateikiami lotyniškais rašmenimis pagal abėcėlę, vie
no autoriaus darbai – chronologine tvarka. Jeigu autoriaus (ar jų
grupės) cituojamos kelios tų pačių metų publikacijos, literatūros
sąraše ties metais rašoma raidė (pvz., 2007a, 2007b ir t. t.).
Žurnalų pavadinimai netrumpinami. Knygų ir straipsnių rin
kinių pavadinimai turi būti transliteruoti lotyniškais rašmenimis.
Transliteravimo lentelę (BGN/PCGN sistema) galima rasti šiuo
interneto adresu: <http://en.wikipedia.org/wiki/BGN/PCGN_ro
manization_of_Russian>. Literatūros šaltiniai rusų kalba turi tu
rėti nuorodą laužtiniuose skliaustuose – [in Russian], jeigu šaltinis
turi anglišką santrauką – [in Russian with English summary].
Tekste cituojamo šaltinio skliausteliuose nurodoma auto
riaus pavardė ir leidimo metai, juos atskiriant kableliu (Pupienis,
2008). Kai autorių du, nurodomos abiejų pavardės, atskirtos
kableliu, o kai autorių trys ir daugiau, rašoma tik pirmojo auto
riaus pavardė (Wang ir kt., 2008). Jei leidinys neturi autoriaus,
nuorodoje parašomi pirmieji du leidinio pavadinimo žodžiai
(Lietuvos Respublikos..., 2012). Šaltinių grupės pirmiausia rikiuo
jamos chronologine tvarka, tada pagal abėcėlę, juos atskiriant
kabliataškiu (Cech, 2005; Pupienis, 2008; Wang ir kt., 2008).
Literatūros šaltinių aprašų pavyzdžiai
Knygos, vadovėliai, monografijos
Cech T. V. 2005. Principles of Water Resources: History, Develop
ment, Management and Policy. London: John Wiley and Sons.
Paškevičius J. 1994. Baltijos respublikų geologija. Vilnius:
Valstybinis leidybos centras. 447 p.
Vostokova A. V. 2002. Oformleniye kart. Kompyuternyi di
zain. Moskva: Aspekt Press [in Russian].
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Lietuvos geografinis žemėlapis. 2001. M 1 : 50 000. Vilnius:
Nacionalinė žemės tarnyba.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakei
timo įstatymas, patvirtintas 2013-06-27 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu nr. XII-407 (Žin., 2013, Nr. 76-3824).
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sciences techniques. Proceedings of 4th European Congress on
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