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atmena autoriams

straipsniai turi būti parengti pagal mokslo darbų struktūrai keliamus reikalavimus: nuro-
domas tyrimo tikslas, objektas, aptariama ir įvertinama tiriamos problemos istoriografija, nuro-
domi tyrimo šaltiniai, pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados. Prieš pagrindinį tekstą 
pateikiama trumpa straipsnio 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 rašmeni-
mis, numeruojama šios abėcėlės, po to – kirilikos seka, o jei straipsnis pateiktas kirilikos rašme- 
nimis, tuomet numeruojama pastarosios abėcėlės, o po to – lotyniškosios seka. tekste biblio-
grafinės nuorodos rašomos laužtiniuose skliaustuose, nurodant pozicijos numerį, po kablelio – 
cituojamo puslapio (puslapių) skaičių.

Bibliografinių nuorodų aprašo reikalavimai

monografinio leidinio aprašas
autorius (pavardė, vardas). Antraštė: paantraštė. [kiti atsakomybės duomenys: parengė-

jai, sudarytojai, vertėjai ir t. t.]1. Laida (jei nurodyta leidinyje). išleidimo vieta: Leidėjas, metai. 
Puslapių skaičius (jei daugiatomis – tomų skaičius). isbN. (Pagrindinė serijos antraštė; serijos 
numeracija)2. 

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. isbN 9986-415-37-3.
Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė. sudarė daiva Narbutienė; aprašus kūrė Nijolė 

Lietuvninkaitė ... [et al.]. vilnius: Lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblioteka. 638 p. 
isbN 978-9986-498-65-0.

Żydzi w Ostrowie w dokumentach XVIII wieku. Wybór i opracowanie: Wacław kierem-
kampt; [tłumaczenie tekstów na język angielski joanna rossowska]. ostrów Wielkopolski: sto-
warzyszenie „Przyjaciele ostrowskiej synagogi”, 2015. 120 p. isbN 978-83-939447-0-5. (studia 
iudaica ostroviensia; t. 3).

ożóg, jan. Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław: 
Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego, 1988–1991. 2 t.

1  jei atsakomybės duomenys nurodyti pirmoje antraštinio lapo pusėje, laužtiniai skliaustai nerašomi.
2  serijos sritis nėra būtinas aprašo elementas.
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daugiatomio leidinio dalies aprašas
autorius (pavardė, vardas). Antraštė: paantraštė. dalies numeris, Dalies antraštė. [kiti 

atsakomybės duomenys: parengėjai, sudarytojai, vertėjai ir t. t.]3. Laida (jei nurodyta leidinyje). 
išleidimo vieta: Leidėjas, metai. Puslapių skaičius. (Pagrindinė serijos antraštė; serijos numera- 
cija)4. 

Pavyzdžiai:
kondratas, benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. kn. 7, Pagėgių kraštas. vilnius: karminas, 2011. 

312 p. 
Lietuvos dailininkų žodynas. t. 2, 1795–1918. [sudarė jolanta Širkaitė]. vilnius: kultūros 

tyrimų institutas, 2012. 519 p.

straipsnio aprašas
1) serialinio leidinio straipsnio: 
autorius (pavardė, vardas). straipsnio antraštė: paantraštė. Leidinio antraštė, metai, nr.  

(t. ir t. t.), p.
Pavyzdys: Pritchard, alan. statistical bibliography and bibliometrics. Journal of documenta-

tion, 1969, vol. 25, no. 4, p. 348–349.
Pastaba: jei serialinio leidinio numeris (tomas) turi antraštę, ji pateikiama kursyvu po nuro-

dyto numerio, atskyrus kableliu.
Pavyzdys: Paknys, mindaugas. Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje. Acta Academiae  

artium Vilnensis, 2011, t. 60, Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, p. 75–82.

2) monografinio leidinio straipsnio: 
autorius (pavardė, vardas). straipsnio antraštė: paantraštė. in: autorius (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 aka- 
demia Nauk. instytut Historii im. tadeusza manteuffla, 1997, t. 38/1, z. 156, p. 35–43.

3) daugiatomio leidinio straipsnio:
autorius (pavardė, vardas). straipsnio antraštė: paantraštė. in: autorius (pavardė, vardas). 

Antraštė: paantraštė. dalies numeris, Dalies antraštė. Laida (jei nurodyta leidinyje). išleidimo 
vieta: Leidėjas, metai, puslapis (puslapiai). 

Pavyzdžiai:
bitinienė, aurelija. Norberto vėliaus vieta tautinio atgimimo sąjūdyje. in: Laukuva. d. 1. 

vilnius: versmė, 2005, p. 546–557.
Žukienė, rasa. mikalojaus vorobjovo vaidmuo čiurlionistikoje. in: Dailės istorikas ir kriti-

kas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954). t. 2, Įžodinto vaizdo meistras. vilnius: r. Paknio leidykla, 
2017, p. 83–118.

3  jei atsakomybės duomenys nurodyti pirmoje antraštinio lapo pusėje, laužtiniai skliaustai nerašomi.
4  serijos sritis nėra būtinas aprašo elementas.
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4) 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 [interakty-

vus] [žiūrėta 2011 m. gegužės 21 d.]. interneto prieiga: http://ki.se/content/1/c6/01/79/31/
bibliometric_handbook_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.

5) archyvinių dokumentų aprašai sudaromi analogišku aukščiau minėtų aprašų principu 
pridedant dokumento saugojimo vietą ir šifrą.

Pavyzdžiai:
vileišis, jonas. Advokato Vrublevskio atminčiai. Lmavb rs, F12-2528, lap. 1.
Protokół zebrania organizacyjnego założycieli Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Wróblews-

kich w Wilnie z dn. 17 grudnia 1936 r. LCva, f. 285, ap. 1, b. 9.


