
Atmena autoriams

Tęstinis mokslo darbų leidinys „LMA Vrublevskių bibliotekos darbai“ skirtas dokumenti-
nio paveldo tyrimams, atminties institucijų istorijai ir šių dienų veiklai atskleisti. Jame skelbiami 
moksliniai straipsniai, dokumentinio paveldo rinkinių apžvalgos, šaltinių publikacijos, knygų 
recenzijos, metinės Bibliotekos darbo ataskaitos ir kita aktuali informacija. Leidinyje spausdi-
namų tekstų kalba – lietuvių, anglų ir rusų.

Bendrieji reikalavimai
Tekstai ir jų priedai priimami tik elektroniniu pavidalu. Failai rengiami Microsoft Office ir su 

juo suderinamomis programomis (formatai: *.docx, *.rtf ), iliustracijos – programomis, kurios 
leidžia išsaugoti medžiagą formatais: *.gif, *.jpeg, *.tiff, pastaruoju formatu – be suspaudimo. Rai-
dynas – Times New Roman, dydis – 12 pt, tarpas tarp eilučių – 1,5 intervalo. Paraštės: viršuje –  
2,5 cm, apačioje – 3 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 2 cm. Teksto iliustracijos, priedai pateikiami 
atskirais dokumentais (failais).

Bendrieji straipsnio struktūros reikalavimai
Straipsniai turi būti parengti pagal mokslo darbams keliamus reikalavimus: nurodomas ty- 

rimo tikslas, objektas, aptariama ir įvertinama tiriamos problemos istoriografija, nurodomi tyri-
mo šaltiniai, pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios išvados. Prieš pagrindinį tekstą pateikia-
ma trumpa straipsnio anotacija publikacijos kalba (600–1200 spaudos ženklų) ir 5–8 esminiai 
žodžiai. Straipsnio pabaigoje skelbiama santrauka anglų kalba (ne trumpesnė kaip 1 600 spau-
dos ženklų). Apytikrė teksto apimtis – apie vieną autorinį lanką (40 000 spaudos ženklų). Dėl 
didesnės apimties publikacijų reiktų tartis su atsakomuoju redaktoriumi.

Tekste minimos bendrosios spausdintų dokumentų (leidinių) antraštės pateikiamos 
kursyvu, atskirų jų dalių (skyrių, straipsnių ir pan.) pavadinimai – kabutėse. Kabutėse nurodomi 
ir archyvinių (rankraštinių) dokumentų pavadinimai.

Citata žymima tik vienu žymėjimu: arba kabutėmis, arba kursyvu.
Šaltinių ir literatūros sąrašas nurodomas publikacijos pabaigoje pagal pateiktus aprašo 

pavyzdžius. Lietuvių kalba parašyto straipsnio pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, 
atstovaujamų institucijų pavadinimai, santrauka, pagrindinės sąvokos pateikiamos ir anglų 
kalba, o kita kalba parašyto straipsnio pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, atstovaujamų 
institucijų pavadinimai, santrauka, pagrindinės sąvokos pateikiami ir lietuvių kalba.

Literatūros sąrašo ir bibliografinių nuorodų aprašo reikalavimai
Literatūros sąrašas sudaromas pagal pateiktus aprašo pavyzdžius. Aprašo reikalavimai 

parengti vadovaujantis Čikagos citavimo stiliaus (Chicago Manual of Style) rekomendacijomis. 
Rekomenduojama pirma pateikti archyvinius šaltinius, po to – publikuotus šaltinius ir  

literatūrą.
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Įrašai išdėstomi abėcėlės tvarka: jei straipsnis parašytas lotyniškais rašmenimis, rikiuojama 
šios abėcėlės, po to – kirilikos seka, o jei straipsnis pateiktas kirilikos rašmenimis, tuomet rikiuo-
jama pastarosios abėcėlės, o po to – lotyniškosios seka.

To paties autoriaus publikacijos literatūros sąraše pateikiamos chronologiškai leidimo metų 
didėjimo tvarka. Keli to paties autoriaus darbai, išleisti tais pačiais metais, rikiuojami pagal ant-
raščių abėcėlę, o prie leidimo datos prirašomos raidės a, b, c ir t. t. Jos turi būti pažymėtos ir 
nuorodoje tekste. 

Knygų ir serialinių leidinių antraštės rašomos kursyvu, serijų ir archyvinių dokumentų pa-
vadinimai – normaliuoju šriftu. Sudėtinių leidinio dalių (straipsnių, skyrių) antraštės pateikia-
mos kabutėse. Anglų kalbos pavadinimuose žodžiai pradedami didžiosiomis raidėmis (išskyrus 
artikelius (the, a, and), jungtukus (and, but, for, or, nor) ir prielinksnius). Kitų kalbų pavadi- 
nimai rašomi mažosiomis raidėmis, išskyrus tikrinius žodžius ir vokiečių kalbos daiktavardžius.

Jei nėra žinoma elektroninio dokumento paskelbimo arba atnaujinimo data, nurodoma, 
kada jis buvo peržiūrėtas. 

Įrašai literatūros sąraše nenumeruojami. Jeigu įrašas netelpa vienoje eilutėje, antra ir likusios 
jo eilutės pradedamos ½ cm nuo krašto.

Tekste bibliografinės nuorodos rašomos lenktiniuose skliausteliuose pagal pateiktus nuo-
rodų pavyzdžius. Nuorodos į archyvinius dokumentus gali būti pateikiamos ir tekste, ir išnašose. 
Nuorodose prieš leidimo metus skyrybos ženklas nerašomas, bet prieš sutrumpinimą s.a. (sine 
anno) rašomas kablelis.

Schemos ir pavyzdžiai

I. Knyga

1 autoriaus knyga
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. Antraštė: Paantraštė. Laida. Lei-

dimo vieta: Leidėjas.
Dundulienė, Pranė. 2019. Senieji lietuvių šeimos papročiai. 4-asis leid. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos centras.
Kulakauskas, Antanas. 2022. Pirmoji lietuviška Alma Mater: Trumpa klasikinio universiteto 

Kaune istorija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai, cituojami puslapiai)
(Dundulienė 2019, 156–157)
(Kulakauskas 2022, 63–64)

2–3 autorių knyga
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė1, Vardas1, Vardas2 Pavardė2 et Vardas3 Pavardė3. Leidimo 

metai. Antraštė: Paantraštė. Laida. Leidimo vieta: Leidėjas.
Rygiel, Stefan et Helena Drège. 1934. Bibljoteka im. Wróblewskich w Wilnie, 1912–1931. 

Wilno: Bibljoteka im. Wróblewskich.
Leonavičius, Vylius, Apolonijus Žilys et Giedrė Baltrušaitytė. 2021. Hibridinė sovietinio lai-

kotarpio Lietuvos visuomenės modernizacija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
Nuoroda tekste: (Pavardė1, Pavardė2 et Pavardė3 metai, cituojami puslapiai)
(Riegel et Drège 1934, 6)
(Leonavičius, Žilys et Baltrušaitytė 2021, 54–56)
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4–7 autorių knyga
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė1, Vardas1, Vardas2 Pavardė2, Vardas3 Pavardė3 et Vardaspas-

kutinis Pavardėpaskutinė. Leidimo metai. Antraštė: Paantraštė. Laida. Leidimo vieta: Leidėjas.
Akmenytė-Ruzgienė, Vilma, Ingrida Jakubavičienė, Renata Mikalajūnaitė, Justina Minel-

gaitė-Plentienė, Marija Navickaitė et Raimonda Rickevičienė. 2013. Istorinė Lietuvos 
Respublikos Prezidentūra Kaune. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės mu- 
ziejus.

Nuoroda tekste: (Pavardė1 et al. metai, cituojami puslapiai)
(Akmenytė-Ruzgienė et al. 2013, 224–225)

7 ir daugiau autorių knyga
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė1, Vardas1, Vardas2 Pavardė2, … Vardas7 Pavardė7 et al. Lei-

dimo metai. Antraštė: Paantraštė. Laida. Leidimo vieta: Leidėjas.
Mongini, Guido, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida Kamuntavičienė, 

Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto et al. 2016. Nuo apaštalų iki kankinių: 
Jėzaus Draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo. Kaunas: Vy-
tauto Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus aureus.

Nuoroda tekste: (Pavardė1 et al. metai, cituojami puslapiai)
(Mongini et al. 2016, 112–114)

Sudaryta / redaguota knyga
Aprašas literatūros sąraše: Antraštė: Paantraštė. Leidimo metai. Rengėjas (sudarytojas, reda-

ktorius). Laida. Leidimo vieta: Leidėjas.
1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą. 2019. Sudarytoja Tamara Bairašauskaitė. 

Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus.
Akademijos laurai. 1997. Parengė Morkus Svirskas ir Irena Balčienė. Įvadą parašė Romanas 

Plečkaitis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
Nuoroda tekste: (Antraštė (gali būti sutrumpinta) metai, cituojami puslapiai)
(1863–1864 metų sukilėlių kelias 2019, 187)
(Akademijos laurai 1997, 31)

Vertimas
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. Antraštė: Paantraštė. Vertėjas. 

Leidimo vieta: Leidėjas.
Anderssonas, Jonas. 2021. Skaitymas kaip tikslas: Apie skaitymo skatinimo metodus ir tyrimus.  

Iš švedų kalbos vertė Ieva Šakelaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka.

Nuoroda tekste:
(Anderssonas 2021)

Knyga serijoje
Serija yra neprivalomas aprašo elementas. Gali būti nurodoma, jeigu tai svarbu identifikuo-

jant knygą. Ji pateikiama po knygos antraštės ir paantraštės normaliuoju šriftu. Knygos numeris 
serijoje ir serijos antraštė neskiriami jokiais skyrybos ženklais. Numerio žyma (t., nr., vol., iss. ir 
pan.) nerašoma.
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Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. Antraštė: Paantraštė. Serija  
numeris. Vertėjas. Leidimo vieta: Leidėjas.

Sperskienė, Rasa. 2017. Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej = Lietuvos kariai 
pirmojo pasaulinio karo frontuose. Folia bibliothecalia. Białystok: Książnica Podlaska 
im. Łukasza Górnickiego; Wilno: Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii 
Nauk. 

Ališauskas, Vytautas, Tomasz Jaszczołt, Liudas Jovaiša et Mindaugas Paknys. 2009. Lietuvos 
katalikų dvasininkai XIV–XVI a. Bažnyčios istorijos studijos 2. Vilnius: Aidai.

Knyga, pasirašyta slapyvardžiu
Knyga aprašoma pagal aukščiau minėtus tipinius knygos aprašo pavyzdžius. Slapyvardis 

nurodomas po antraštės ir paantraštės. Jei pasirašęs autorius žinomas, išaiškintas asmenvardis 
rašomas prieš antraštę laužtiniuose skliausteliuose. Jei autorius spėjamas, šalia asmenvardžio 
rašomas klaustukas.

Aprašas literatūros sąraše:
[Mašiotas, Pranas]. 1924. Kai knygas draudė: Įspūdžiai ir atsiminimai. Parašas: Pr. Ma. Kau-

nas: „Švyturio“ bendrovės leidinys.
Nuoroda tekste:
([Mašiotas] 1924, 86)

Daugiatomė knyga
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. Antraštė: Paantraštė. Tomų 

skaičius. Leidimo vieta: Leidėjas.
Ożóg, Jan. 1988–1991. Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

2 t. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai)
(Ożóg 1988–1991)
Jei cituojamas konkretus tomas: (Pavardė metai, tomo numeris:cituojami puslapiai)
(Ożóg 1988–1991, t. 1) arba (Ożóg 1988–1991, 1:56)

Daugiatomės knygos tomas
1) Autorius nurodytas
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. Bendroji antraštė: Paantraštė. 

Tomo numeris, Tomo antraštė: Paantraštė. Laida. Leidimo vieta: Leidėjas.
Kondratas, Benjaminas. 2011. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7, Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai, tomo numeris:cituojami puslapiai)
(Kondratas 2011, 7:96–98)

2) Autorius nenurodytas
Aprašas literatūros sąraše: Bendroji antraštė: Paantraštė. Leidimo metai. Rengėjas (suda- 

rytojas, redaktorius). Tomo numeris, Tomo antraštė: Paantraštė. Laida. Leidimo vieta: Leidėjas.
Lietuvos dailininkų žodynas. 2012. Sudarė Jolanta Širkaitė. T. 2, 1795–1918. Vilnius: 

Kultūros tyrimų institutas.
Nuoroda tekste: (Antraštė (gali būti sutrumpinta) metai, tomo numeris:cituojami puslapiai)
(Lietuvos dailininkų žodynas 2012, 2:115)
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Serialinis leidinys
Aprašas literatūros sąraše: Antraštė: Paantraštė. Leidimo metai. Tomas, numeris. Leidimo 

vieta: Leidėjas.
Rocznik statystyczny Wilna. 1939. [T.] 1937. Wilno: skład główny w Centralnym Biurze 

Statystycznym m. Wilna.
Nuoroda tekste: (Antraštė (gali būti sutrumpinta) metai, cituojami puslapiai)
(Rocznik 1939, 136–137)

Elektroninė knyga
Elektroninės knygos aprašomos pagal aukščiau minėtus tipinius knygos aprašo pavyzdžius, 

aprašo pabaigoje nurodant interneto prieigos adresą.
Aprašas literatūros sąraše:
Ribašauskienė, Erika et Diana Šumylė. 2013. Tinklaveika darnaus kaimo vystymosi kon- 

tekste: Lietuvos kaimo tinklo atvejis. Vilnius: Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. 
https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:5956299/datastreams/MAIN/
content.

Leydesdorff, Loet. 2021. The Evolutionary Dynamics of Discursive Knowledge: Communica-
tion-Theoretical Perspectives on an Empirical Philosophy of Science. Cham: Springer In-
ternational Publishing. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-59951-5.

Nuoroda tekste:
(Ribašauskienė et Šumylė 2013, 23)
(Leydesdorff 2021, 41–42)

II. Straipsnis

Straipsnis (skyrius) knygoje
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. „Straipsnio (skyriaus) antraštė: 

Paantraštė“. In Knygos antraštė: Paantraštė, puslapiai nuo–iki. Leidimo vieta: Leidėjas.
Sperskienė, Rasa. 2015. „Vinco Uždavinio kelionė į Rozalimą“. In Kelionių aprašymai 

kaip egodokumentinis paveldas, 51–63. Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Pet-
kevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Nuoroda tekste: (Pavardė metai, cituojami puslapiai)
(Sperskienė 2015, 57–58)

Straipsnis (skyrius) daugiatomėje knygoje
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. „Straipsnio (skyriaus) antraštė: 

Paantraštė“. In Knygos antraštė: Paantraštė. Tomo numeris, Tomo antraštė: Paantraštė, puslapiai 
nuo–iki. Leidimo vieta: Leidėjas.

Žukienė, Rasa. 2017. „Mikalojaus Vorobjovo vaidmuo čiurlionistikoje“. In Dailės istorikas 
ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954). T. 2, Įžodinto vaizdo meistras, 83–118. Vil- 
nius: R. Paknio leidykla.

Bitinienė, Aurelija. 2005. „Norberto Vėliaus vieta tautinio atgimimo sąjūdyje“. In Laukuva. 
D. 1, 546–557. Vilnius: Versmė. 

Nuoroda tekste: (Pavardė metai, tomo numeris:cituojami puslapiai)
(Žukienė 2017, 2:94–95)
(Bitinienė 2005, 1:546)



235ATMENA AUTORIAMS

Straipsnis žurnale 

1) Numeraciją sudaro tomas ir numeris (numeracija ištisinė)
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. „Straipsnio antraštė: Paan-

traštė“. Žurnalo antraštė tomas (numeris): puslapiai nuo–iki.
O’Connell, Suzanne. 1996. „Improving Library Research Papers in Undergraduate Science 

Classes“. American Journal of Physics 64 (4): 448–451.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai, cituojami puslapiai)
(O’Connell 1996, 450)

2) Numeraciją sudaro tik tomas (numeracija ištisinė)
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. „Straipsnio antraštė: Paan-

traštė“. Žurnalo antraštė tomas:puslapiai nuo–iki.
Kamuntavičienė, Vaida. 2014. „Švento Benedikto regulos adaptacija Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės benediktinių vienuolynuose“. Logos 79:123–136.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai, cituojami puslapiai)
(Kamuntavičienė 2014, 131–132)

3) Numeraciją sudaro tik numeris (numeracija metinė)
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. „Straipsnio antraštė: Paan-

traštė“. Žurnalo antraštė, nr., puslapiai nuo–iki.
Janavičienė, Daiva. 2019. „Sukurta Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo valdy-

mo koncepcija“. Tarp knygų, nr. 2, 15–17.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai, cituojami puslapiai)
( Janavičienė 2019, 15)

Straipsnis laikraštyje

1) Straipsnio autorius nurodytas
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Leidimo metai. „Straipsnio antraštė: Paan-

traštė“. Laikraščio antraštė, metai, mėnuo diena.
Losytė, Vilma. 2019. „Šiek tiek apie kultūrinę pojūčių antropologiją“. Šiaurės Atėnai, 2019, 

gegužės 10.
Nuoroda tekste: (Pavardė metai, cituojami puslapiai)
(Losytė 2019, 6)

2) Straipsnio autorius nenurodytas
Aprašas literatūros sąraše: Laikraščio antraštė. Leidimo metai. „Straipsnio antraštė: Paan-

traštė“. Metai, mėnuo diena.
Mokslo Lietuva. 2019. „Akademiko Algirdo Skirkevičiaus mokslo darbų paroda“. 2019, 

vasario 18.
Nuoroda tekste: (Laikraščio antraštė metai, cituojami puslapiai)
(Mokslo Lietuva 2019, 12)
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Recenzija ir anotacija
Recenzija (anotacija) aprašoma pagal aukščiau minėtus tipinius straipsnio aprašo pavyz- 

džius. Recenzuojamo darbo duomenys (antraštė ir autorius) nurodomi po recenzijos (anotaci-
jos) antraštės ir paantraštės, jei tokios nėra – po autoriaus asmenvardžio ir leidimo metų. Recen-
zuojamo (anotuojamo) darbo antraštė išskiriama kursyvu.

Aprašas literatūros sąraše: 
Mitaitė, Donata. 2018. „Istorikas apie poetą“. Rec. kn.: Mes esam Šiaurės krašto...: Poetui 

Eugenijui Matuzevičiui (1917–1994) – 100 metų, aut. Mindaugas Tamošaitis. Colloquia 
40:176–182.

Čiurinskas, Mintautas. 2020. Anot. kn.: Портрет Франциска Скорины: К 550-летию 
со дня рождения книгоиздателя, aut. Илья Лемешкин. Senoji Lietuvos literatūra 50: 
350–353.

Nuoroda tekste:
(Mitaitė 2018, 177–178)
(Čiurinskas 2020, 352)

Straipsnis, pasirašytas slapyvardžiu
Straipsnis aprašomas pagal aukščiau minėtus tipinius straipsnio aprašo pavyzdžius. Slapy-

vardis nurodomas po straipsnio antraštės ir paantraštės. Jei pasirašęs autorius žinomas, jo as- 
menvardis rašomas aprašo pradžioje laužtiniuose skliaustuose. Jei autorius spėjamas, šalia as-
menvardžio rašomas klaustukas.

Aprašas literatūros sąraše:
[Šilingas, Stasys?]. 1924. „Verta susidomėt“. Parašas: Senelis. Vienybė, 1924, kovo 20.
Nuoroda tekste:
([Šilingas?] 1924, 94)

Elektroninis straipsnis
Elektroninių straipsnių aprašai sudaromi pagal aukščiau minėtus tipinius pavyzdžius, 

aprašo pabaigoje nurodant interneto prieigos adresą.
Aprašas literatūros sąraše:
Hoffmannova, Jaroslava. 1990. „Pražští úřední tiskaři“. In Documenta Pragensia X/2: Elek- 

tronická PDF verze, 24–39. Praha: Archiv hl. m. Prahy. http://www.ahmp.cz/docs/
dp/15_DP%20X_2.pdf.

Žmuida, Eugenijus. 2018. „Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo 
kūriniuose ir egodokumentuose“. Bibliotheca Lituana 5:94–112. https://doi.org/ 
10.15388/BiblLita.2014.3.15563.

Архипова, Ольга. 2019. „Космические серии Язепа Дроздовича“. Menotyra 26 (4): 
215–233. https://doi.org/10.6001/menotyra.v26i4.4102.

Markauskaitė, Neringa. 2019. „Išblaškyti – išlikę. Pažintis su bibliotekos dailės rinkiniais“.  
Mokslo Lietuva, 2019, sausio 15. http://mokslolietuva.lt/2019/01/isblaskyti-islike- 
pazintis-su-bibliotekos-dailes-rinkiniais-2/. 

Nuoroda tekste:
(Hoffmannova 1990, 105–106)
(Žmuida 2018, 95–96)
(Архипова 2019, 221–222)
(Markauskaitė 2019)
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Interneto svetainės puslapis

1) Autorius nurodytas
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Paskelbimo metai. „Puslapio antraštė: Paan-

traštė“. Interneto svetainės antraštė. Paskelbimo (atnaujinimo, peržiūros) metai, mėnuo diena.
Mikulėnienė, Ligita. 2019. „Janka Šutovičius: apie baltarusio meilę Lietuvai“. LŽS. 2019, 

sausio 23. http://www.lzs.lt/lt/naujienos/sukaktys_jubiliejai/janka_sutovicius_apie_
baltarusio_meile_lietuvai.html.

Nuoroda tekste: (Pavardė metai)
(Mikulėnienė 2019)

2) Autorius nenurodytas
Aprašas literatūros sąraše: Interneto svetainės antraštė. Paskelbimo metai. „Puslapio antraštė: 

Paantraštė“. Paskelbimo (atnaujinimo, peržiūros) metai, mėnuo diena.
HINT: historia, nauka, technika. s.a. „Polska klasyka naukowa i techniczna w sieci“. Žiūrėta 

2021, rugpjūčio 10. http://hint.org.pl/hid=D80E1.
Nuoroda tekste: (Interneto svetainės antraštė metai)
(HINT, s.a.)

III. Archyvinis dokumentas 
Jei cituojamas daugiau nei vienas dokumentas iš to paties fondo (kolekcijos), literatūros 

sąraše rekomenduojama pateikti fondo (kolekcijos) aprašą: 
Fondo (kolekcijos) pavadinimas. Fondo (kolekcijos) numeris. Archyvo pavadinimas (pa-

vadinimo santrumpa):
Žemaitijos dvarų kolekcija. F37. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
Rankraščių skyrius (LMAVB RS).
Kauno tvirtovė. F. 1851. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA).
Cituojant tekste konkretų literatūros sąraše nurodyto fondo (kolekcijos) dokumentą, jo  

duomenys pateikiami išnašoje:
n Dokumento pavadinimas, sukūrimo vieta, data, archyvo pavadinimo santrumpa, fondo 

numeris, apyrašo numeris, bylos numeris, cituojamas puslapis (-iai).
5 Lietuvos valstybės piliečio K. Griniaus pasas, Paryžius, 1919 m. spalio 15 d., LMAVB RS 

F54-1710, lap. 1.
8 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Voronežo skyriaus veiklos aprašymas, 

s.a., LVIA, f. 1231, ap. 1, b. 23, lap. 6–7.
Jei cituojamas tik vienas fondo (kolekcijos) dokumentas, ypač autorinis, literatūros sąraše 

rekomenduojama pateikti ne fondo, bet dokumento aprašą.

1) Autorinis dokumentas 
Aprašas literatūros sąraše: Pavardė, Vardas. Sukūrimo metai. Dokumento pavadinimas 

(kūrinio pavadinimas rašomas pasviruoju šriftu). Sukūrimo vieta, tiksli data (jei žinoma). Ar-
chyvo pavadinimas, fondo numeris, apyrašo numeris, bylos numeris, lapo (-ų) numeris (-iai).

Šmerauskas, Salys. [1954]. Iš mano pasakėčių. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Rankraščių skyrius, F221-29.

Ėringis, Kazys. 1998. Laiškas Valdui Adamkui. Vilnius, 1998-02-23. Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, F335-1674, lap. 1–3.
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Nuoroda tekste: (Pavardė metai)
(Šmerauskas [1954])
(Ėringis 1998)

2) Neautorinis dokumentas
Aprašas literatūros sąraše: Dokumento pavadinimas. Sukūrimo metai. Sukūrimo vieta,  

tiksli data (jei žinoma). Archyvo pavadinimas, fondo numeris, apyrašo numeris, bylos numeris, 
lapo (-ų) numeris (-iai).

Listy darów dla Biblioteki im. Wróblewskich. s.a. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Rankraščių skyrius, F75-138.

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki im. Wróblewskich. s.a. Lietuvos centrinis valstybės  
archyvas, F53, ap. 23, b. 1591.

„Skaitymų“ žurnalo redakcijos ir jos bendradarbių prašymo, adresuoto prezidentui A. Stul- 
ginskiui, nuorašas. 1923. Kaunas, 1923-05-15. Lietuvos mokslų akademijos Vrub-
levskių bibliotekos Rankraščių skyrius, F96-277, lap. 2.

Nuoroda tekste: (Dokumento pavadinimas metai)
(Listy darów, s.a.)
(Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki im. Wróblewskich, s.a.)
(„Skaitymų“ žurnalo redakcijos 1923)


