RAKSTA KRITĒRIJI ŽURNĀLAM “SEMPER ANTICUS”

1. Virsraksts:
a. Katram rakstam jābūt 3 iespējamiem virsraksta variantiem.
b. Virsrakstā jāietver raksta tēma.
c. Virsrakstam jābūt atraktīvam.
2. Katram rakstam ir jābūt ievadam: rindkopai par rakstā izteikto galveno
domu, lai lasītājam tā būtu viegli uztverama. Rindkopai jābūt 3-4 teikumus
garai.
3. Izvēlētajai tēmai jābūt aktuālai un nozīmīgai mūsdienu sabiedrībā un
zinātniskajā pasaulē.
4. Jāizmanto piemērota valoda populārzinātniskajam rakstības stilam. Visiem
terminiem jābūt izskaidrotiem.
5. Medicīniskiem rakstiem jābūt viegli uztveramiem, lai tos var saprast arī
cilvēki, kuri ikdienā nestrādā medicīnas jomā. Citiem zinātniskajās nozarēs
veidotajiem rakstiem jāizmanto tāds pats princips.
6. Ja raksta izveidošanai ir veikts attiecīgs pētījums, jāiekļauj maz apraksts par
to, taču jāiztiek bez gariem aprakstiem vai pārmērīgi daudz statistikas. Ja
nepieciešams, var izmantot tabulas un grafikus kā uzskates materiālus.
Neaizmirstiet, ka Jūsu rakstam jābūt viegli uztveramam, neiedziļinoties
detaļās, kas būtu svarīgas jomas profesionāļiem.
7. Iedomājaties, ka esat lasītājs. Izveidojiet rakstu, kuru pašam būtu interesanti
lasīt!
8. Gariem rakstiem jābūt iedalītiem mazākās sadaļās, kad sākusies jauna doma
vai temats. Katrai daļai nepieciešams virsraksts jeb “intertitle”. Atcerieties,
ka raksta pirmajai daļai nav nepieciešams atsevišķs virsraksts
9. Izvēlaties 2-3 interesantus faktus jūsu rakstā, kurus jūs vēlētos izcelt jeb
“highlight”. Šos faktus ir nepieciešams izcelt, izmantojot pēdiņas.
10. Bibliogrāfija un atsauksmes:
a. Raksta veidošanai jāizmanto zinātniskā literatūru un aktuāli pētījumi
(izvairieties no pseidozinātniskas literatūras izmantošanas). Visām
atsauksmēm jāizmanto RSU bibliotēkas atsauksmju veidošanas formāts.
11. Vārdu skaits:
a. Žurnālā tiks iekļauti 3 dažādu rakstu veidi:
i. Garais raksts, izdots uz 2-3 lapām. Vārdu skaits: 800-1000 vārdi.
ii. Vidēji garais raksts, izdots uz 1 lapas. Vārdu skaits: 200-400 vārdi.
iii. Tēze, rezultāti un interesanti fakti. Vārdu skaits: 150-200 vārdi.
12. Pirms iesūtīšanas atcerieties vēlreiz pārbaudīt savu rakstu, lai izvairītos no
kļūdām.
13. Atcerieties raksta beigās pievienot savu vārdu un uzvārdu, kā arī
atsauksmes izmantotajiem attēliem un attēlu aprakstus.

CRITERIA FOR JOURNAL ARTICLE IN SEMPER ANTICUS

1. Title:
a. Every article needs to have 3 versions of the main title.
b. It must include the main idea of the article.
c. Its purpose is to catch the reader’s attention.
2. Every article needs to have a PEREX – the opening paragraph of the article
that gives the reader the main idea of the story. It should be 3 to 4 sentences
long.
3. The chosen topic must be up-to-date, currently discussed in society and the
scientific community.
4. Use appropriate language for a popular science journal. Explain all specific
scientific terms.
5. Articles about medical topics should be written in a way that is easy to
understand for non-medical professionals. The same principle applies to all
fields of science.
6. If you have conducted a research regarding the topic of your article, describe
it briefly towards the end without any long descriptions of statistical
analysis. If needed, include some tables or graphs instead of text. Remember
– your article should give the reader an insight about the topic that you have
studied not specific details for professionals.
7. Imagine yourself as the reader. Make your article interesting for yourself!
8. Intertitles - by these headlines you divide a longer article into smaller
sections (it is easier for the reader to orientate in the text - use at least 2-3).
Remember that the first section of the article is always without an intertitle.
9. Highlighted zones - choose 2 or 3 interesting facts in your article, that will
be highlighted. They should be written with quotation marks.
10. Bibliography and references:
a. Scientific literature, as well as the most recent research must be used
(avoid pseudoscientific literature). All references used must be cited using
the RSU library citation format.
11. Word limit
a. The Journal will include articles of 3 different word counts listed below:
i. Long article published on 2-3 pages - word count 800-1000 words.
ii. Medium sized article published on 1 page - word count 200-400
words.
iii. Thesis, results and interesting facts - word count 150-200 words.
12. Remember to doublecheck the article to avoid mistakes.
13. At the very end of the article, always write your full name and photo
sources including descriptions.

