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Atmena autoriams

Straipsniai turi būti parengti pagal mokslo darbams keliamus reikalavimus: nurodomas tyrimo tikslas, objektas, aptariama ir įvertinama tiriamos problemos istoriografija, nurodomi tyrimo
šaltiniai, pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados. Prieš pagrindinį tekstą pateikiama
trumpa straipsnio anotacija publikacijos kalba ir esminiai žodžiai. Straipsnio pabaigoje skelbiama santrauka anglų kalba (ne trumpesnė kaip 1 600 spaudos ženklų). Šaltinių ir literatūros
sąrašas nurodomas publikacijos pabaigoje pagal pateiktus aprašo pavyzdžius. Rekomenduojama
pirma pateikti archyvinius šaltinius, po to, laikantis ištisinės numeracijos, – publikuotus šaltinius ir literatūrą. Įrašai išdėstomi abėcėlės tvarka: jei straipsnis parašytas lotyniškais rašmenimis,
numeruojama šios abėcėlės, po to – kirilikos seka, o jei straipsnis pateiktas kirilikos rašmenimis,
tuomet numeruojama pastarosios abėcėlės, o po to – lotyniškosios seka. Tekste bibliografinės
nuorodos rašomos laužtiniuose skliaustuose, nurodant pozicijos numerį, po kablelio – cituojamo puslapio (p.) skaičių. Rankraščiams nurodomas cituojamo lapo (lap.) skaičius, tominiam
leidiniui – tomo (t.) ir, jei reikia, puslapio (p.) skaičius.
Bibliografinių nuorodų aprašo reikalavimai
(pagal standartą LST ISO 690:2010)

Bendrieji reikalavimai
Pirminė atsakomybė. Autoriaus pavardė rašoma didžiosiomis raidėmis, po kablelio nurodomas vardas. Jeigu dokumentą parašė 1–3 autoriai, nurodomi visi, vieną nuo kito atskiriant
kableliu. Jeigu dokumento autorių yra 4 ir daugiau, nurodomas pirmasis, o po kablelio rašoma santrumpa „et al.“ Jeigu autorius pasirašė slapyvardžiu, pvz., K. S., po antraštės rašoma frazė
„Parašas: K. S.“ Jeigu yra žinoma, kas pasirašinėjo slapyvardžiu, išaiškintas asmenvardis rašomas
prieš antraštę, o slapyvardį nurodanti frazė – po antraštės.
Antraštė. Pagrindinė dokumento antraštė rašoma pasviruoju, kitos antraštės (dalies, numerio, serijos) ir paantraštė – normaliuoju šriftu.
Dokumento gretutinė antraštė nerašoma. Ji gali būti pateikiama tik tada, kai tai būtina.
Rašoma pasviruoju šriftu, nuo pagrindinės antraštės atskiriama lygybės ženklu.
Antrinė atsakomybė. Antrinės atsakomybės duomenys (parengėjai, sudarytojai, vertėjai ir
pan.) nėra būtinas aprašo elementas. Jie nurodomi, jeigu to reikia.
Laida. Laidos duomenys nurodomi, jeigu dokumentas išleistas ne pirmą kartą.
Leidimo duomenys. Jeigu dokumente nurodytos kelios išleidimo vietos, rašoma pirmoji
arba išryškinta išleidimo vieta. Kitos išleidimo vietos gali būti nurodomos, jeigu reikia, vieną
nuo kitos atskiriant kabliataškiu.
Jeigu dokumente nurodyti keli leidėjai, rašomas pirmasis arba išryškintas leidėjas. Kiti leidėjai gali būti nurodomi, jeigu reikia.
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Apimtis. Dokumento ar jo sudedamosios dalies (skyriaus, straipsnio ir pan.) apimtis nurodoma puslapių, lapų, skilčių ir pan. skaičiais, jei leidinys daugiatomis – tomų skaičiumi. Nenumeruoti puslapiai laužtiniuose skliaustuose nurodomi tik tada, kai jie sudaro visą dokumentą
arba didelę jo dalį. Įdėtiniai lapai, neįeinantys į pagrindinę puslapių numeraciją, ir iliustracijos
(lentelės, portretai, grafikai, žemėlapiai, faksimilės ir pan.) nenurodomos.
Serija. Serijos duomenys nėra būtinas aprašo elementas. Jie nurodomi, jeigu to reikia.
Identifikatoriai. Jeigu dokumentas turi tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN ir kt.)
ar skaitmeninį objekto identifikatorių (DOI), jie turi būti nurodomi. DOI rašomas vietoj interneto prieigos adreso.
Aprašo schemos ir pavyzdžiai
Monografinio leidinio aprašas
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Antraštė: paantraštė. Antrinės atsakomybės duomenys.
Laida. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai. Apimtis. (Serijos antraštė, serijos numeracija).
ISBN.
Pavyzdžiai:
OŻÓG, Jan. Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988–1991. 2 t.
TAMOŠAITIS, Mindaugas, BITAUTAS, Algis, SVARAUSKAS, Artūras. Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. 567 p. ISBN 978-5-420-01778-4.
ALIŠAUSKAS, Vytautas, et al. Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a. Vilnius: Aidai,
2009. 456 p. (Bažnyčios istorijos studijos, t. 2). ISBN 978-9955-656-75-3.
Lietuvos lenkiškos knygos: kontrolinis sąrašas. Parengė Marija Ivanovič. Vilnius: BKC, 1998.
247 p. ISBN 9986-415-37-3.
SPERSKIENĖ, Rasa. Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej = Lietuvos kariai pirmojo pasaulinio karo frontuose. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; Wilno: Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 2017. 71 p. (Folia bibliothecalia).
ISBN 978-83-63470-61-6.
Serialinio leidinio aprašas
Antraštė: paantraštė. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai, numeracija. ISSN.
Pavyzdžiai:
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka, 2011–2019, [t.] 2007/2008–2015/2016. ISSN 1648-9772.
Paukščiai: apie paukščius, jų apsaugą, stebėjimus: Lietuvos ornitologų draugijos leidinys.
Vilnius: Lututė, 2009–2020. ISSN 2029-2503.
Informacijos mokslai: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, t. 69.
ISSN 1392-0561.
Daugiatomio leidinio dalies aprašas
1) Visas leidinio dalis parašė / parengė tas pats autorius (-iai) / rengėjas (-ai):
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Antraštė: paantraštė. Antrinės atsakomybės duomenys. Laida. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai. Dalies numeris, Dalies antraštė. Apimtis. (Serijos
antraštė, serijos numeracija). ISBN.
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Pavyzdžiai:
KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Vilnius: Karminas, 2011. Kn. 7, Pagėgių
kraštas. 312 p. ISBN 978-609-8031-13-3.
Lietuvos dailininkų žodynas. Sudarė Jolanta Širkaitė. Vilnius: Kultūros tyrimų institutas,
2012. T. 2, 1795–1918. 519 p. ISBN 978-9955-868-56-9.
2) Leidinio dalių autoriai / rengėjai yra skirtingi:
Aprašoma atskira daugiatomio leidinio dalis, serijos srityje nurodant bendrąją leidinio antraštę.
Pavyzdys:
KIAUPIENĖ, Jūratė, LUKŠAITĖ, Ingė. Veržli Naujųjų laikų pradžia: Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė 1529–1588 metais. Vilnius: Baltos lankos, 2013. 697 p. (Lietuvos istorija, t. 5).
ISBN 978-9955-23-680-1.
Straipsnio aprašas
1) Serialinio leidinio straipsnis:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Straipsnio antraštė: paantraštė. Leidinio antraštė, metai, numeracija, straipsnio vieta leidinyje. ISSN.
Pavyzdžiai:
O’CONNELL, Suzanne. Improving library research papers in undergraduate science
classes. American Journal of Physics, 1996, vol. 64, iss. 4, p. 448–451. ISSN 0002-9505.
LOSYTĖ, Vilma. Šiek tiek apie kultūrinę pojūčių antropologiją. Šiaurės Atėnai, 2019,
geg. 10, nr. 9, p. 6. ISSN 1392-7760.
Vilniaus forumas: tauta ir valstybė. Parašas: G. M. Dienovidis, 1999, kovo 5–11, nr. 9, p. 3.
ISSN 1392-2483.
Pastaba: jei serialinio leidinio numeris (tomas) turi antraštę, ją galima pateikti po numerio,
atskyrus kableliu.
Pavyzdys:
PAKNYS, Mindaugas. Fundatorių Pacų sarkofagai Pažaislyje. Acta Academiae artium
Vilnensis, 2011, t. 60, Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, p. 75–82. ISSN 1392-0316.
2) Monografinio leidinio straipsnis:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Straipsnio antraštė: paantraštė. In: Autorius (PAVARDĖ,
Vardas). Leidinio antraštė. Laida. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai, straipsnio vieta
leidinyje. ISBN.
Pavyzdys:
SPERSKIENĖ, Rasa. Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą. In: Kelionių aprašymai kaip
egodokumentinis paveldas. Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji
biblioteka, 2015, p. 51–63. ISBN 978-9955-659-69-3.
3) Daugiatomio leidinio straipsnis:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Straipsnio antraštė: paantraštė. In: Autorius (PAVARDĖ,
Vardas). Leidinio antraštė. Laida. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai, dalies numeris,
Dalies antraštė, straipsnio vieta leidinyje. ISBN.
Pavyzdžiai:
BITINIENĖ, Aurelija. Norberto Vėliaus vieta tautinio atgimimo sąjūdyje. In: Laukuva.
Vilnius: Versmė, 2005, d. 1, p. 546–557. ISBN 9955-589-01-9.
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.
ISBN 83-86301-44-9.
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ŽUKIENĖ, Rasa. Mikalojaus Vorobjovo vaidmuo čiurlionistikoje. In: Dailės istorikas ir
kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954). Vilnius: R. Paknio leidykla, 2017, t. 2, Įžodinto vaizdo meistras, p. 83–118. ISBN 978-9955-736-74-5.
Elektroninio ištekliaus aprašas
Elektroninių išteklių aprašai sudaromi pagal aukščiau minėtus tipinius pavyzdžius nurodant
laikmenos rūšį (interaktyvus, CD-ROM, duomenų bazė), nuorodos sudarymo datą ir interneto
prieigos adresą.
1) Elektroninis monografinis leidinys:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Antraštė: paantraštė [laikmenos rūšis]. Antrinės atsakomybės duomenys. Laida. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai [nuorodos sudarymo data].
Apimtis. (Serijos antraštė, serijos numeracija). ISBN. Interneto prieiga: URL adresas arba DOI.
Pavyzdys:
RIBAŠAUSKIENĖ, Erika, ŠUMYLĖ, Diana. Tinklaveika darnaus kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos kaimo tinklo atvejis: mokslo studija [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos agrarinės
ekonomikos institutas, 2013 [žiūrėta 2018-09-04]. 59 p. ISBN 978-9955-481-38-6. Interneto prieiga: https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:5956299/datastreams/MAIN/
content.
2) Elektroninis serialinis leidinys:
Antraštė: paantraštė [laikmenos rūšis]. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai, numeracija. ISSN. Interneto prieiga: URL adresas.
Pavyzdys:
Istorija: mokslo darbai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2016–
2018, [t.] 101–109 [žiūrėta 2020-06-15]. ISSN 2029-7181. Interneto prieiga: http://www.
istorijoszurnalas.lt/.
3) Elektroninio serialinio leidinio straipsnis:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Straipsnio antraštė: paantraštė. Leidinio antraštė: paantraštė [laikmenos rūšis]. Metai, numeracija, straipsnio vieta leidinyje [nuorodos sudarymo data].
ISSN. Interneto prieiga: URL adresas arba DOI.
Pavyzdžiai:
MIKELINSKAITĖ, Angelė. Juozo Miltinio autobiografijos: tekstai ir kontekstai. Bibliotheca Lituana [interaktyvus]. 2019, t. 6, Genealogija ir lokalinė istorija, p. 69–81 [žiūrėta
2020-06-15]. ISSN 2424-3477. Interneto prieiga: doi: https://doi.org/10.15388/BiblLita.
2018.VI.5.
DAGIENĖ, Eleonora. Changes in Lithuanian research journal publishing in 2009–2010.
ScieComInfo [interaktyvus]. 2012, vol. 7, no. 1 [žiūrėta 2012-06-05]. Interneto prieiga: http://
nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/4906/4406.
4) Elektroninio monografinio leidinio straipsnis:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Straipsnio antraštė: paantraštė. In: Leidinio antraštė: paantraštė [laikmenos rūšis]. Antrinės atsakomybės duomenys. Laida. Išleidimo vieta: Leidėjas, išleidimo metai, straipsnio vieta leidinyje [nuorodos sudarymo data]. ISBN. Interneto prieiga: URL
adresas arba DOI.
Pavyzdys:
HOFFMANNOVA, Jaroslava. Pražští úřední tiskaři. In: Documenta Pragensia X/2: elektronická PDF verze [interaktyvus]. Praha: Archiv hl. m. Prahy, 1990, p. 24–39 [žiūrėta 201907-09]. Interneto prieiga: http://www.ahmp.cz/docs/dp/15_DP%20X_2.pdf.
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5) Straipsnis interneto svetainėje:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Straipsnio antraštė: paantraštė. Interneto svetainės pavadinimas [laikmenos rūšis]. Publikavimo data [nuorodos sudarymo data]. Interneto prieiga: URL
adresas.
Pavyzdys:
GARŠKAITĖ, Rosita. Aukščiausiais balais vertinamas muziejus, kuriame lankytojai supranta esą svarbūs. 15min.lt [interaktyvus]. 2018-07-17 [žiūrėta 2018-09-09]. Interneto prieiga:
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/muziejus-kuriame-lankytojai-suprantaesa-svarbus-1104-1002052?copied.
Archyvinių dokumentų aprašas
Archyvinių dokumentų aprašai sudaromi analogišku anksčiau minėtų aprašų principu pridedant dokumento saugojimo vietą ir fondo, apyrašo, bylos numerius.
1) Archyvinis dokumentas:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Antraštė: paantraštė. Antrinės atsakomybės duomenys. Dokumento sukūrimo vieta, data. Apimtis. Dokumento saugojimo vieta (archyvo pavadinimas),
fondo numeris, apyrašo numeris, bylos numeris.
Pavyzdžiai:
ŠMERAUSKAS, Salys. Iš mano pasakėčių. [S. l., 1954]. 10 lap. LMAVB RS, F221-29.
GRINEVIČIUS, Adomas. Vinco Kudirkos charakteristikos trupinėlis. Parašas: B. Dzūkas.
[S. l., 1924]. 3 lap. LMAVB RS, F71-6.
Protokół zebrania organizacyjnego założycieli Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Wróblewskich w Wilnie z dn. 17 grudnia 1936 r. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 285, ap. 1, b. 9.
2) Archyvinio šaltinio dalis:
Autorius (PAVARDĖ, Vardas). Antraštė: paantraštė. Antrinės atsakomybės duomenys. Dokumento sukūrimo vieta, data. Dokumento saugojimo vieta (archyvo pavadinimas), fondo numeris, apyrašo numeris, bylos numeris, lapo (-ų) numeris (-iai).
Pavyzdžiai:
VILEIŠIS, Jonas. Advokato Vrublevskio atminčiai. [S. l., s. a.]. LMAVB RS, F12-2528, lap. 1.
Anwesend: Oberleutnant Kügler als 2. Kommissar des Landesrats. Vilna, den 7. Februar
1918. LMAVB RS, F255-1004, lap. 1.
BUGAILIŠKIS, Peliksas. Lietuvos gyvenimo sąlygos vokiečių okupacijos metu (1915–1916
metai). [S. l., 1916]. LMAVB RS, F37-11304, lap. 1–7.
Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Voronežo skyriaus veiklos aprašymas. [S. l.,
s. a.]. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1231, ap. 1, b. 23, lap. 6–7.

