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Nurodymai straipsnių autoriams 

Mokslo žurnale GEOGRAFIJA spausdinami gamtinės, krašto
vaizdžio ir visuomeninės geografijos, kartografijos, geoinforma
tikos, kraštotvarkos mokslo sričių, taip pat gretimų mokslo dis
ciplinų bei edukologinės tematikos straipsniai. Visi straipsniai 
recenzuojami.

Mokslo žurnalo GEOGRAFIJA tomai leidžiami dviem nu
meriais – pavasarį ir rudenį. Straipsniai spaudai priimami visus 
metus, tačiau į pirmą numerį galės pakliūti tik iki vasario 1 d. 
pateikti straipsniai, į antrą – iki rugsėjo 15 d.

Straipsniai skirstomi į skyrius su pavadinimais. Privaloma: 
150 žodžių anotacija su raktažodžiais, įvadas, 2–5 skyriai ir išva
dos. Apimtis – iki 15 puslapių, spausdinama 1,5 intervalu, teksto 
šriftai lietuvių ir anglų kalbomis – tik Times New Roman 12 pt. 
Straipsniai skelbiami lietuvių arba anglų kalba su ne trumpes
ne kaip 1500 spaudos ženklų santrauka atitinkamai anglų arba 
lietuvių kalba. Atrenkant straipsnius prioritetas teikiamas anglų 
kalba parašytiems straipsniams.

Kokybiškos ir informatyvios iliustracijos gali būti pateiktos 
straipsnio tekste. Diagramos, grafikai turi būti *doc arba *xls 
formato, kartoschemos, nuotraukos ir pan. – *cdr arba *tiff (re
zoliucija mažiausiai 300 dpi) formato. Prie iliustracijų pateikia
mi jų pavadinimai ir sutartinių ženklų aprašas abiem leidinio 
kalbomis. Internetinei žurnalo versijai pateikiamos spalvotos 
iliustracijos. Lentelių tekstinės dalys ir pavadinimai turi būti 
parengti abiem leidinio kalbomis. Nerekomenduojamos sudė

tingos struktūros arba tik pradinę statistinę informaciją pertei
kiančios lentelės.

Elektroninę straipsnio versiją (Microsoft Word) kartu su 
kopija rašomajame popieriuje (A4), nurodant įteikimo datą 
bei autoriaus el.  paštą, telefoną, prašome pristatyti į VU  GMF 
Hidrologijos ir klimatologijos katedrą (M. K. Čiurlionio 21/27, 
317 kab.) Edvinui Stonevičiui.

Informacija telefonu (+370 5) 239 8294,
el. paštas: edvinas.stonevicius@gf.vu.lt

Redakcinės kolegijos nariai kuruoja šias geografijos mokslo 
šakas:

habil. dr. V. Baltrūnas – geomorfologiją, paleogeografiją,
doc. dr. G. Beconytė – kartografiją, geoinformatiką,
prof.  habil.  dr.  A.  Česnulevičius  –  geomorfologiją, fizinę 

geografiją, pedologiją,
prof. habil. dr. K. Kilkus – hidrologiją,
dr. J. Kriaučiūnienė – matematinį modeliavimą geografijoje,
doc. dr. A. Kumetaitienė – geoinformatiką, geodeziją,
doc. dr. E. Rimkus – meteorologiją, klimatologiją,
doc.  dr.  S.  Stanaitis  –  socialinę geografiją, edukacinę geo

grafiją,
dr. E. Stonevičius – hidrologiją,
prof. habil. dr. R. Žaromskis – fizinę okeanografiją, taikomąją 

geografiją.

Literatūros šaltinių citavimo pavyzdžiai
Visi literatūros šaltiniai (taip pat ir kirilika parašytieji) pa teikiami 
lotyniškais rašmenimis pagal abėcėlę, vieno autoriaus darbai – chro
nologine tvarka. Cituojant šaltinį tekste skliausteliuose nurodoma 
autoriaus pavardė ir leidimo metai, kai autoriai keli – tik pirmoji 
pavardė (Wang ir kt., 2008). Šaltinių grupės rikiuojamos chrono
logine tvarka.

Knygų ir straipsnių rinkinių pavadinimai turi būti transliteruoti 
lotyniškais rašmenimis. Žurnalų pavadinimai netrumpinami. Trans
literavimo lentelę (BGN/PCGN sistema) galima rasti šiuo interneto 
adresu: http://en.wikipedia.org/wiki/BGN/PCGN_romanization 
_of_Russian
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