
201

Atmena autoriams

Straipsniai turi būti parengti pagal mokslo darbų struktūrai keliamus reikalavimus: nurodomas tyrimo 
tikslas, objektas, aptariama ir įvertinama tiriamos problemos istoriografija, nurodomi tyrimo šaltiniai, 
pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados. Prieš pagrindinį tekstą pateikiama trumpa straips-
nio anotacija publikacijos kalba ir esminiai žodžiai su vertimu į anglų kalbą. Publikacijos pabaigoje 
skelbiama santrauka anglų kalba (ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų).

Šaltinių ir literatūros sąrašas nurodomas publikacijos pabaigoje pagal žemiau pateiktus aprašo 
pavyzdžius. Įrašai išdėstomi abėcėlės tvarka: jei straipsnis parašytas lotyniškais rašmenimis, numeruo-
jama šios abėcėlės, po to – kirilikos seka, o jei straipsnis pateiktas kirilikos rašmenimis, tuomet nume-
ruojama pastarosios abėcėlės, o po to – lotyniškosios seka. Tekste bibliografinės nuorodos rašomos 
laužtiniuose skliaustuose, nurodant pozicijos numerį, po kablelio – cituojamo puslapio (puslapių) 
skaičių.

 
Bibliografinių nuorodų aprašo reikalavimai

Monografinių leidinių aprašai: Autorius (pavardė, vardas). Antraštė: paantraštė. [Kiti atsakomy-
bės duomenys: parengėjai, sudarytojai, vertėjai ir t. t.]. Laida (jei nurodyta leidinyje). Išleidimo vieta: 
Leidėjas, metai. Puslapių skaičius (jei daugiatomis – tomų skaičius).

Pavyzdžiai:
Lebedys, Jurgis. Senoji lietuvių literatūra. [Parengė Juozas Girdzijauskas]. Vilnius: Mokslas, 1977. 

361p.
Lietuvos lenkiškos knygos: kontrolinis sąrašas. [Parengė Marija Ivanovič]. Vilnius: BKC, 1998. 247 p.
Ożóg, Jan. Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988–1991. 2 t.

Straipsnių aprašai
1) Serialinių leidinių straipsnių: Autorius (pavardė, vardas). Straipsnio pavadinimas. Leidinio antraš-

tė, metai, nr. (t. ir t. t.), p.
Pavyzdys:
Pritchard, Alan. Statistical bibliography and bibliometrics. Journal of  documentation, 1969, vol. 25, 

no. 4, p. 348–349.

2) Monografinių leidinių straipsnių: Autorius (pavardė, vardas). Straipsnio pavadinimas. In: Au-
torius (pavardė, vardas). Antraštė: paantraštė. Laida (jei nurodyta leidinyje). Išleidimo vieta: Leidėjas, 
metai, puslapis (puslapiai).

Pavyzdžiai:
Vladimirovas, Levas. 400 metų kultūros, švietimo ir mokslo tarnyboje. In: Vladimirovas, Levas. 

Apie knygas ir bibliotekas: straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, p. 47–112.
Tazbir, Janusz. Skarga Piotr. In: Polski słownik biograficzny. Warszawa; Kraków: Polska Akademia 

Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 1997, t. 38/1, z. 156, p. 35–43.
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Pastaba: jei daugiatomio leidinio dalis turi antraštę, ją pateikiame po nurodytos dalies numerio, 
atskyrę dvitaškiu. 

Pavyzdys:
Paknys, Mindaugas. Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje. Acta Academiae artium Vilnensis, 2011, 

t. 60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, p. 75–82.

3) Elektroninių išteklių aprašai sudaromi pagal aukščiau minėtus tipinius pavyzdžius laužtiniuose 
skliausteliuose nurodant laikmenos rūšį [interaktyvus], žiūrėjimo datą ir interneto prieigos adresą.

Pavyzdžiai: 
Rehn, Catharina; Kronman, Ulf. Bibliometric handbook for Karolinska Institutet [interaktyvus] [žiūrėta 

2011 m. gegužės 21 d.]. Interneto prieiga: http://ki.se/content/1/c6/01/79/31/bibliometric_hand-
book_karolinska_institute_v_1.05.pdf

Dagienė, Eleonora. Changes in Lithuanian research journal publishing in 2009-2010. ScieComInfo 
[interaktyvus], 2012, vol. 7, no. 1 [žiūrėta 2012 m. birželio 5 d.]. Interneto prieiga: http://nile.lub.
lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/4906/4406.

4) Archyvinių dokumentų aprašai sudaromi analogišku aukščiau minėtų aprašų principu pride-
dant dokumento saugojimo vietą ir šifrą.

Pavyzdžiai:
Vileišis, Jonas. Advokato Vrublevskio atminčiai. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliote-

kos Rankraščių skyrius, F12-2528, lap. 1.
Protokół zebrania organizacyjnego założycieli Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Wróblewskich w Wilnie z  

dn. 17 grudnia 1936 r. LCVA, f. 285, ap. 1, b. 9.

The articles should be prepared in accordance with the requirements for the structure of  scientific 
papers, including the purpose and the object of  the study, the discussion and evaluation of  the resear-
ched issue’s istoriography, the sources for the study and the conclusions. A short annotation in the lan-
guage of  the article and keywords should be given before the main text with an English translation. 

A list of  sources and literature is given at the end of  the article in accordance with the citation 
examples given below. The entries should be arranged alphabetically; if  the article is in Latin script, 
the citations in Latin script should precede those in Cyrillic script; if  the article is in Cyrillic script, visa 
versa. Bibliographic citations in the text should be given in brackets, the number of  a citation should 
be followed by a comma and cited page numbers.

Requirements for formatting bibliographic citations

Formatting monograph citations: Author (Surname, Name). Title: subtitle [Other statements 
of  responsibility: compilers, editors, translators etc.]. Edition (if  given in the publication). Place of  
publishing: Publisher, year of  publishing. Total number of  pages (total number of  volumes – if  multi- 
volume set).

Examples:
Lebedys, Jurgis. Senoji lietuvių literatūra. [Parengė Juozas Girdzijauskas]. Vilnius: Mokslas, 1977. 

361 p.

Reminder for authors
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Lietuvos lenkiškos knygos: kontrolinis sąrašas. [Parengė Marija Ivanovič]. Vilnius: BKC, 1998. 247, 
[1] p.

Ożóg, Jan. Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław: Wydaw. Uni-
wersytetu Wrocławskiego, 1988–1991. 2 t.

Citations 
1) Articles in periodicals: Author (Surname, Name). Article title. Publication title, year of  publi-

shing, no. (vol., etc), page numbers.
Example:
Pritchard, Alan. Statistical bibliography and bibliometrics. Journal of  documentation, 1969, vol. 25, 

no. 4, p. 348–349.

2) Articles in monographs: Author (Surname, Name). Article title. Author (Surname, Name). In: 
Title: subtitle. Edition (if  given in the publication). Place of  publishing: Publisher, year of  publishing, 
page number(s).

Examples:
Vladimirovas, Levas. 400 metų kultūros, švietimo ir mokslo tarnyboje. In: Vladimirovas, Levas. 

Apie knygas ir bibliotekas: straipsnių rinkinys. Vilnius: VU l-kla, 2002, p. 47–112.
Tazbir, Janusz. Skarga Piotr. In: Polski słownik biograficzny. Warszawa; Kraków: Polska Akademia 

Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 1997, t. 38/1, z. 156, p. 35–43.

Note: if  a volume in a multi-volume set has a title, this title should be given following the number 
of  the volume and separated from the latter by a colon.

Example:
Paknys, Mindaugas. Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje. Acta Academiae artium Vilnensis, 2011, 

t. 60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, p. 75–82.

3) Electronic resource citations are given in accordance with the examples above,  indicating the 
medium type in square brackets [interactive], access date and URL.

Examples:
Rehn, Catharina; Kronman, Ulf. Bibliometric handbook for Karolinska Institutet [interactive] [accessed 

date May 5, 2011]. http://ki.se/content/1/c6/01/79/31/bibliometric_handbook_karolinska_insti-
tute_v_1.05.pdf

Dagienė, Eleonora. Changes in Lithuanian research journal publishing in 2009-2010. ScieComInfo 
[interactive], 2012, vol. 7, no. 1 [accessed date 5 June 2012]. http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scie-
cominfo/article/view/4906/4406.

4) Archival document citations are formatted similar to the above, adding the place of  holding 
and the document code. 

Examples:
Vileišis, Jonas. Advokato Vrublevskio atminčiai. The Manuscript Department of  the Wroblewski 

Library of  the Academy of  Sciences, F12-2528, lap. 1.
Protokół zebrania organizacyjnego założycieli Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Wróblewskich w Wilnie z  

dn. 17 grudnia 1936 r. Lithuanian Central State Archive, f. 285, ap. 1, b. 9.
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