Straipsniø autoriams*

Straipsniø rankraðèius praðome pateikti þurnalo
vyriausiajam redaktoriui prof. Gintarui F. Kaubriui
arba atsakingajam redaktoriui prof. Daliui Jatuþiui
elektroniniu arba áprastu paðtu: Vilniaus universiteto
ligoninës Santariðkiø klinikos, Neurologijos centras,
San ta rið kiø g. 2, LT-08661 Vil nius, tel./faks.
(8 5) 236 5220, el. paðtas gintaras.kaubrys@santa.lt arba dalius.jatuzis@santa.lt
Þurnalas „Neurologijos seminarai“ yra recenzuojamas
ir pripaþintas Lietuvos mokslo periodinis leidinys, kuriame skelbiami apþvalginiai ir originalûs moksliniai straipsniai apie naujausius neurologiniø, neurochirurginiø ir gretimø ligø etiopatogenezës, klinikos, diagnostikos, gydymo
bei profilaktikos laimëjimus. Taip pat publikuojami medicinos istorijos straipsniai, retesniø ar diagnostiðkai sudëtingø klinikiniø atvejø apraðymai, klinikinës ir eksperimentinës mokslinës studijos, moksliniø konferencijø
medþiaga, kita svarbi informacija.
Þurnale nespausdinami kituose moksliniuose leidiniuose publikuoti (ar áteikti spaudai) straipsniai, iðskyrus
skelbtus kaip tezes ar praneðimo medþiagà. Gavus raðtiðkà
leidëjø licencijà, þurnale (ar jo prieduose) gali bûti spausdinami uþsienio leidiniuose publikuotø svarbiø moksliniø
straipsniø vertimai á lietuviø kalbà.
Straipsniai spausdinami lietuviø kalba su angliðka santrauka (summary) arba anglø kalba su lietuviðka santrauka.
Moksliniø straipsniø santrauka (tiek lietuviðka, tiek angliðka) turi bûti ne trumpesnë kaip 600 spaudos þenklø.
Rankraðèio apimtis (su lentelëmis, pieðiniais, nuotraukomis ir kt.) neturëtø virðyti 30 maðinraðèio puslapiø, o literatûros sàraðas – 60 cituojamos literatûros ðaltiniø.
Rankraðtyje nurodoma autoriaus, su kuriuo kontaktuos
redakcija, darbovietë, jos adresas, telefono ar fakso numeris, el. paðtas. Taip pat nurodoma kiekvieno autoriaus vardas, pavardë, darbovietë, pareigos, mokslinis laipsnis ir
vardas.
Straipsnio struktûra: 1) straipsnio pavadinimas lietuviø ir anglø kalbomis; 2) autoriø vardai ir pavardës;
3) ástaigos (-ø), kurioje (-iose) darbas atliktas, pavadini-
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mas (-ai); 4) straipsnio santrauka lietuviø ir anglø kalbomis; 5) raktaþodþiai lietuviø ir anglø kalbomis; 6) straipsnio tekstas; 7) literatûros sàraðas.
Originalaus mokslinio straipsnio tekstas (ir santrauka) turi bûti sudarytas ið: 1) ávado, 2) tyrimø objekto, metodikos, 3) rezultatø, 4) jø aptarimo, 5) iðvadø.
Apþvalginio straipsnio formà pasirenka autorius. Bûtina nurodyti, kad straipsnis yra apþvalginis.
Klinikiniø atvejø straipsnio tekstas turi bûti sudarytas ið: 1) ávado, 2) atvejo (-ø) apraðymo, 3) aptarimo.
Laiðke redakcijai paprastai komentuojamas neseniai
„Neurologijos seminaruose“ spausdintas straipsnis, taip
pat gali bûti originalus mokslinis straipsnis ar klinikinio atvejo apraðymas. Ðios rubrikos tikslas – paskatinti greità
trumpà diskusijà tarp autoriaus ir skaitytojø. Struktûra: be
santraukos, tekstas nuoseklus, bet be skirstymo á sekcijas ir
be paantraðèiø. Daugiausia – 5 autoriai; 500 þodþiø; 1 pav.;
1 lentelë; 5 cituojamos literatûros ðaltiniai (pirmasis ðaltinis – komentuojamas straipsnis). Padëkos raðomos bendrame tekste.
Visi tekste vartojami trumpinimai turi bûti paaiðkinti.
Kiekviena lentelë numeruojama pagal eiliðkumà tekste
ir turi savo pavadinimà. Lenteliø neturëtø bûti daugiau
kaip 4.
Iliustracijos turi bûti kompaktiðkos, tinkamos poligrafiðkai reprodukuoti. Pateikiant nuotraukas (pieðinius)
elektroniniu bûdu, pageidautinas TIFF arba JPG (maþiausiai 200 dpi skiriamosios gebos) formatas. Kiekviena
iliustracija turi savo pavadinimà.
Tekste paþymimos vietos, kur, autoriø nuomone, turëtø bûti lentelës (pieðiniai, grafikai, nuotraukos).
Literatûros sàraðe pateikiami tik cituojami tekste ðaltiniai. Jis spausdinamas atskirame lape, originalo kalba ir
numeruojamas pagal citavimo tekste eiliðkumà. Literatûros ðaltinio nu me ris tekste nu ro do mas lauþtiniuo se
skliaustuose.
Literatûros sàraðo pavyzdá rasite þurnalo svetainëje
adresu www.neuroseminarai.lt/lt/autoriams/

