KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS FORUMAS 2022
Kvietimas teikti mokslinių ir praktinių straipsnių tekstus
2022 m. gegužė, pirmasis pranešimas
LKAS skelbia Kraštovaizdžio architektūros forumo 2022 kvietimą. Maloniai kviečiame
aktyviai dalyvauti Kraštovaizdžio Architektūros Forumo veikloje ir siūlyti savo straipsnius ir
pranešimus. Mokslo komiteto atrinkti straipsniai bus išleisti LKAS recenzuojamo mokslo tyrimų ir
praktikos žurnalo Kraštovaizdžio architektūra – The Lithuanian Journal of Landscape Architecture
(ISSN 2669-2260 ir ISSN 2669-2279) numeriu. Žurnalas atveria galimybes sutelkti įvairių autorių
publikacijas ir analizuoti įvairias kraštovaizdžio architektūros temas. Jame publikuojami originalūs,
anksčiau neskelbti tekstai, kurie recenzuojami ir aptariami redakcinėje kolegijoje.
Pateiktų pranešimų ir straipsnių pagrindu bus formuojama LKAS Kraštovaizdžio architektūros
Forumo 2022 programa. Forumas preliminariai planuojamas 2022 metų spalio mėn. 21-22 dienomis, vieta
bus patikslinta.
2022 m. pabaigoje planuojama parengti ir išleisti KA Forumui skirtą žurnalo numerį elektroniniu ir
spausdintu pavidalais. Šis numeris bus skiriamas Vilniaus vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 700osioms metinėms, todėl straipsniai Vilniaus kraštovaizdžio architektūros temomis ypač laukiami.
Siūlomų straipsnių tematika turėtų būti orientuota į šiuolaikinį kraštovaizdžio architektų kūrybos
lauką, pandemijos bei karo padarinių įtaką miesto ir žmogaus jame gyvenamajai aplinkai.
Leidiniui teikiamos publikacijos gali būti: 1) moksliniai straipsniai; 2) gerosios praktikos analizė,
patirties apžvalgos, aktualijos. Straipsnių apimtis iki 12 A4 formato puslapių (įskaitant anotaciją,
literatūros sąrašą ir išsamią 1 psl. santrauką anglų kalba).
Informacija tekstų autoriams teikiama: el. paštu petras.grecevicius@gmail.com
Žurnalo leidėjas: Lietuvos Kraštovaizdžio architektų sąjunga.
Mūsų partneriai:, Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Lietuvos savivaldybių asociacija,
UAB Betono mozaika, UAB Fixman.
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Tekstų pateikimas, svarbios datos:
Straipsnių ir pranešimų pavadinimų ir santraukų (iki 300-500 žodžių) pateikimas leidėjams elektroniniu
paštu: info@lkas.lt Iki 2022 m. birželio 18 d.
Autoriai informuojami apie mokslo komiteto sprendimą; autoriams pateikiami reikalavimai tekstui
(straipsnio struktūros šablonas) iki 2022 m. birželio 25 d.
Parengti straipsnių tekstai (iki 12 A4 formato psl.) pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.
Recenzijos ir recenzentų pastabos autoriams pateikiamos iki 2022 m. rugsėjo 5 d.
Galutinė teksto redakcija leidiniui pateikiama iki 2022 m. rugsėjo 19 d.
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