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„Lietuvos fizikos žurnalui“ rankraščius prašome 
teikti https://www.e-publications.org/lfd/sbs/LJP/
login.

Priimami originalūs straipsniai, parašyti tik ang-
lų kalba. Rankraštis turi būti parengiamas skaitme-
ni niu pavidalu, eilučių intervalas – 1,5, pagrindinio 
šrifto dydis – 12 pt. Bendra straips nio apim tis neturėtų 
viršyti 40 000 spaudos ženklų, ne skai tant paveikslėlių 
ir schemų.

Pateikdami rankraštį redaktorių kolegijai Jūs pa-
tvirtinate, kad jis niekada nebuvo publikuotas anksčiau 
ir šiuo metu nėra pateiktas publikuoti kitame leidinyje. 
Pasiūlyto publikuoti „Lietuvos fizikos žurnale“ straips-
nio platinimo teisės automatiškai pereina leidėjams. 
Jeigu darbe panaudojamos tų pačių autorių ankstesnių 
darbų lentelės ar paveikslėliai, autoriai turi aiškiai 
įvardyti ir gauti reikalingus leidimus.

Rankraščiai recenzuojami ir redaguojami. Galutinį 
sprendimą dėl publikavimo priima redaktorių kolegija.
Rankraščio dalys išdėstomos tokia tvarka:
1. Antraštė (straipsnio pavadinimas, autorių vardai 

ir pavardės, įstaigų, kur jie dirba, pavadinimai, 
adresai). Nurodomas bent vieno autoriaus, su ku-
riuo susirašinėjama, elektroninio pašto adresas.

2. Trumpa santrauka (iki 200 žodžių) anglų kalba, 3–5 
reikšminių žodžių sąrašas.

3. Pagrindinis tekstas, kuris gali būti suskirstytas į su-
numeruotus skyrelius (pvz., 1, 2.1, 2.2.1 ir t. t.).

4. Cituojamų bibliografinių šaltinių sąrašas. Sąraše 
šaltiniai išdėstomi citavimo tvarka. Nuorodos į šal-
tinius numeris teks te suskliaudžiamas laužtiniais 
skliausteliais, pvz., [2, 3]. Nuorodos turi būti už-
rašytos lotyniškomis raidėmis; prireikus jos trans-
kribuojamos arba išverčiamos į anglų kalbą. Toliau 
pateikiami keli nuorodų pavyzdžiai (žr. „Literatūros 
nuorodų pavyzdžiai“). Būtina laikytis nurodyto jų 
stiliaus ir skyrybos.

5. Lentelės su jų pavadinimais – ant atskirų lapų. Jos 
numeruojamos arabiškais skaičiais iš eilės ta tvar-
ka, kaip cituojamos tekste, pvz., Table 2.

6. Paveikslėliai ir schemos – ant atskirų lapų, su visa 
būtina tekstine informacija. Paveikslėlių ir schemų 
redakcija neperbraižo ir neredaguoja. Visos ilius-
tracijos spausdinamos juodai baltos. Jos nume-
ruojamos arabiškais skaičiais iš eilės ta tvarka, kaip 
cituojamos tekste, ir trumpinamos Fig. (išskyrus 
sakinio pradžią), pvz., Fig. 3.

7. Užrašų po paveikslėliais sąrašas.
8. Santrauka lietuvių kalba (iki 200 žodžių) ir straips-

nio pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą.
Straipsnyje primygtinai rekomenduojame naudoti 

Tarptautinės sistemos (SI) matavimo vienetus.

Rengdami paveikslėlius, schemas ir lenteles, pa rin-
kite tinkamą įrašų šrifto dydį, kad jie būtų lengvai 
įskaitomi, žurnale sumažinus iliustraciją iki teks to 
stul pe lio arba puslapio pločio (84 arba 175 mm). Pa-
veiks lėliai ar lentelės žurnalo puslapyje negalės būti 
pa sukti statmenai.

Visus sutrumpinimus, pirmą kartą panaudoję teks-
te, būtinai iššifruokite.

Sunumeruotosios matematinės išraiškos rašomos at-
ski rose eilutėse. Matematiniai simboliai renkami pa gal 
standartines taisykles: funkcijos ir kintamieji  –  kur-
syvu, vektoriai ir matricos – stačiosiomis paryškinto 
šrifto raidėmis, standartinės funkcijos (sin, exp ir 
t.  t.)  –  paprastomis stačiosiomis raidėmis. Atskirus 
dydžius stenkitės žymėti viena raide, jų apa ti nius ir 
viršutinius indeksus, reiškiančius žodžio santrumpą, 
ra šykite stačiu šriftu. Naudokite trup me ni nius laips-
nio rodiklius vietoje šaknies ženklo. Venkite ne įpras-
tų simbolių ir žymėjimų, perkrautų štrichais, brūkš-
ne liais, viršutiniais bei apatiniais indeksais. Cituojant 
lyg tis tekste jų numeriai rašomi lenktiniuose skliaus-
tuose, pvz., Eq. (3).

Rankraštyje neturi kilti abejonių dėl viršutinių ir 
apatinių indeksų, graikiškų raidžių ir kitų simbolių. Pri-
reikus paaiškinkite juos rankraščio paraštėse. Atskirkite 
graikiškas raides u, w nuo kursyvinių raidžių v, w.

Tinka LATEX, DOC(X), ODT, RTF rinkmenų for-
matai. Taip pat reikalingos atskiros paveikslėlių rink-
menos. Tinkamiausi grafiniai formatai (skyra ne 
prastesnė nei 300 dpi) yra TIFF, PostScript, PDF, PNG.
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