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DAŽNIAUSIOS   
KLAIDOS  
RANKRAŠTYJE

ATMINTINĖ AUTORIAMS

neteisingas pavyzdys

1TEKSTAS

•  Neišskiriamas akcentuojamas tekstas pusjuodžiu 
šriftu ar kursyvu („bold“, „italic“) ir pan.

•  Nevartojama raidinė santrumpa „žr.“.

•   Taikomas stilius tekstui, antraštėms ir pan.

1. Pritaikytas stilius 1.1. skyriui (Heading 1)

2. 2. Pritaikytas stilius tekstui (Normal)
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2NETINKAMAI PARENGTOS FORMULĖS
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2xnnnxx n tekstas tekstas 

•  Formulės, rašomos su Π Equation įrankiu   , maketavimo programoje pradingsta.

• Dalis formulės parengta Equation redaktoriumi.
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2xnnnxx n tekstas tekstas Lorem ipsum lorem ipsum

Word programa

Maketavimo programa

•   Paryškintas tekstas rašomas kitu šriftu. •   Tekstas rašomas lentelėse.

•   Paprastos formulės, tokios kaip f(x) = a + b2 , rašomos formulės formatu.

•  Pagrindinio teksto ir formulių šriftai skiriasi.
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3NETINKAMAI PATEIKTOS LENTELĖS

•   Nenaudojama Table funkcija kurti ir  
formatuoti lentelėms.

•   Simboliai rašomi  
kitu šriftu.

•  Pateikiamos vienos kolonėlės lentelės.•   Lentelės, paveikslai keliami į Text box Word 
programoje.

•   Lentelėje dirbtinai skaidomos pastraipos 
eilutės įvedimo klavišu (Enter)

4NUORODOS
•   Tekste padarytos vidinės nuorodos į 

paveikslus, lenteles, skyrius, priedus ir t. t. 5LOGOTIPAI
•   Logotipai pateikiami nevektoriniai, .jpg 

formatu su mažesne nei 300 dpi rezoliucija.
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6NETINKAMAI PARENGTOS ILIUSTRACIJOS

72 dpi

•   Nuotraukos pateikiamos viename pdf faile.

•   Paveikslų, brėžinių, grafikų, diagramų, sukurtų 
Microsoft Excel ar Word programomis, 
nėra galimybės koreguoti, nes jie paversti 
paveikslėliais.

•   Nuotraukos pateikiamos mažesnės nei  
300 dpi rezoliucijos.

Rekomendacijas, kaip išvengti klaidų rankraštyje ir pateikti kuo kokybiškesnį leidinį, rasite 
atmintinėje „Rankraščio pateikimas maketavimui. Rekomendacijos autoriams“.


