
Literatūros sąrašo sudarymas

2016



o Mokslinis darbas – originalus, savarankiškai parašytas

kūrinys

o Rašant mokslinį darbą ir naudojant kito autoriaus mintis,

originalų tekstą ar atpasakotas idėjas, privaloma nurodyti

naudojamus ar cituojamus informacijos šaltinius
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o Citavimas reiškia kito asmens kūrinio ištraukos perdavimą

o Teisėtam citavimui Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir

gretutinių teisių įstatymas numato tam tikras sąlygas:

1. gali būti cituojami tik tie kūriniai, kurie yra teisėtai ir viešai prieinami

visuomenei (viešai paskelbti)

2. citavimas turi būti sąžiningas, nurodamas cituojamas informacijos šaltinis ir jo

autorius

3. citavimas turi būti tik tokio masto, kokio reikia konkrečiam tikslui pasiekti
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Autorių paminėjimas tekste (1)

o citatos rašomos kabutėse arba išskiriamos kursyvu, o po

jų skliaustuose nurodoma šaltinio autoriaus pavardė,

leidimo metai

o kai du autoriai, skliaustuose nurodoma:

šaltinio autoriaus pavardės, leidimo metai

(Baltrėnas; Zagorskis 2002: 52)

o jei šaltinis turi daugiau nei du autorius, nurodoma tik

pirmojo autoriaus pavardė

o jei šaltinis lietuvių kalba (Butkus ir kt. 2005)

o jei šaltinis ne lietuvių kalba (Vitkus et al. 2005)



Autorių paminėjimas tekste (2)

o kai tekste minima autoriaus pavardė, skliaustuose palikti 

tik metus

Jonas Rimkus (1997) pritarė žymaus Lietuvos filosofijos istoriko 

pareikštai nuomonei (Gerulis 1993: 13)

o jei yra bendrapavardžių, reikia įrašyti ir asmens vardo 

pirmąją raidę

o kai yra kelios to paties autoriaus publikacijos tais pačiais 

metais, prie metų pridedamos raidės a, b, c ir t.t. 

Į tarptautinę diskusiją dėl šio reiškinio etinių aspektų įsitraukė lietuvių 

filosofai (Klimas 1997a; Varnas, P. 1996; Varnas, S. 1997).
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Šaltinių paminėjimas tekste (3)

o jei kūrinys neturi autorių, nuorodoje kursyvu 

pateikiama leidinio antraštės pirmasis žodis 

(Mokslų... 2010)
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Literatūros sąrašo sudarymas

o visų tekste minimų autorių darbai turi būti įtraukti į 

literatūros sąrašą

o literatūros sąrašas pateikiamas baigiamojo darbo 

pabaigoje abėcėlės tvarka, nenumeruojama

o literatūros šaltiniai rašomi originalo kalba. Jei skiriasi 

nuo straipsnio kalbos, [pateikiamas išvertas literatūros 

šaltinio pavadinimas]

o pirmiausiai pateikiamos lotyniškosios abėcėlės 

literatūros pozicijos

o po to  ̶  kirilica 8



o Knygos 

o Straipsnio iš knygos 

o Straipsnio iš žurnalo 

o Elektroninio leidinio 

o Standarto 

o Patento 

o Rankraštinio dokumento
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Literatūros šaltinių aprašymas sąraše



Knygos aprašymas

Aprašą sudaro pagrindiniai elementai:

o Autoriaus (-ių) pavardė ir inicialas

o Išleidimo data

o Antraštė

o Paantraštė

o Laida

o Išleidimo vieta

o Išleidusi leidykla

o Apimtis

o Standartinis numeris (ISBN)
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Knygos autoriaus (-ių) pavardė ir inicialas

o po pavardės prieš inicialą rašomas (,), o po kiekvieno 

asmenvardžio (;)

Kazragis, A.; Gailius, A.

o trys autoriai – rašomos visų pavardės

o daugiau autorių – pirmo autoriaus pavardė (, et al.)

Kazragis, A., et al.
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Knygos išleidimo data 

o rašoma kaip šaltinyje, po datos dedamas (.)

2014.

o jei tas pats autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau 

nei vieną cituojamą šaltinį, prie leidimo metų reikia rašyti 

raides a, b, c, ...

2009a 2009b
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Knygos antraštė

o leidinio originalo kalba kursyvu

o didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti dokumento kalboje, 

kuria pateikiama nuoroda, nusistovėjusią praktiką

o visi žodžiai pavadinimuose anglų kalba rašomi iš didžiųjų 

raidžių arba visi iš mažųjų
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Knygos laida, išleidimo vieta 

o Laida 

5-oji laida. 3-ioji pataisyta ir papildyta laida

o Išleidimo vieta 

Miestas, kuriame buvo išspausdinta knyga, rašomas originalo 

kalba. 

Jeigu knyga išleista keliose vietose, rašoma pirmoji arba visos 

kaip šaltinyje.
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Knygos aprašymo pavyzdžiai 

o Andriušaitienė, D. 2007. Development of Labour Market of

Depressed Regions of the Country [Depresinių šalies regionų darbo 

rinkos plėtra]: Summary of Doctoral Dissertation. Vilnius Gediminas 

Technical University. Vilnius: Technika. 24 p.

o Kazragis, A.; Gailius, A. 2006. Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai su 

gamtiniais organiniais užpildais. Vilnius: Technika. 184 p. 
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Straipsnio iš knygos, mokslo darbų rinkinio, 

konferencijų medžiagos aprašymas

o Autoriaus (-ių) pavardė ir inicialas 

o Išleidimo data

o Antraštė

o Knygos, kurioje išspausdintas straipsnis, antraštė

o Išleidimo vieta 

o Išleidusi leidykla 

o Straipsnio puslapiai knygoje
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Straipsnio iš knygos aprašymas

o straipsnio antraštė originalo kalba 

o prieš knygą, kurioje išspausdintas straipsnis, po kablelio 

rašoma (, iš) arba (, in) tiesiu šriftu

o knygos, kurioje išspausdintas straipsnis, antraštė (kursyvu)

o išleidimo vieta (kaip ir knygų)

o straipsnio puslapiai knygoje rašomi nuo  ̶ iki, tarp jų ilgas 

brūkšnys pvz., 284 ̶ 370
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Straipsnio iš knygų aprašymo

pavyzdžiai

o Belov, I. A. 2005. On the computation of the probability density function 

of a-stable distributions, in Proc. of the 10th International Conference 

MMA2005 CMAM2, Trakai, Lithuania, 2005. Vilnius: Technika, 333 ̶ 341.

o Logiš, K. 2007. Nevėžio upės hidrocheminis vertinimas, iš Aplinkos 

apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos 

„Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., 

pranešimų medžiaga. Vilnius: Technika, 37 ̶ 43.
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Straipsnių iš žurnalų aprašymas

o Autoriaus (-ių) pavardė ir inicialas

o Išleidimo data

o Straipsnio antraštė (po jos , )

o Žurnalo  kuriame išspausdintas straipsnis, antraštė 

(kursyvu)

o Žurnalo tomas ir numeris (po jų : )

o Straipsnio puslapiai žurnale
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Straipsnių iš žurnalų, laikraščių aprašymo 

pavyzdžiai

• Karkauskas, R. 2004. Optimization of elastic-plastic geometrically non-

linear light-weight structures under stiffness and stability constraints, 

Journal of Civil Engineering and Management 10(2): 97 ̶ 106.

• Long, E. R., et al. 1995. Incidente of averse biological effects within 

ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments, 

Environmental Management 19(1): 81 ̶ 97.

• Sąlyga, J.; Norkienė, S. 2007. Gyvensenos ir psyhosocialinių veiksnių 

sąsajos su Lietuvos jūrininkų subjektyviai vertinama sveikata, Sveikatos 

mokslai 1: 711 ̶ 715.
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Elektroninio leidinio aprašymas

• Autoriaus (-ių) pavardė ir inicialas 

• Išleidimo data 

• Antraštė

• Paantraštė 

• Laikmenos rūšis [interaktyvus], [CD-ROM]

• Išleidimo vieta

• Leidėjas 

• Atnaujinimo ar pataisymo data (būtina interaktyviems 

dokumentams).
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Elektroninių leidinių aprašymo pavyzdžiai

• Bumelienė, Ž.; Chmieliauskaitė. 2005. Bioinžinerija [interaktyvus]. 

Vilnius: Technika [žiūrėta 2014 m. balandžio 27 d.]. Prieiga per 

internetą: <http://leidykla.vgtu.lt/index.php7N60>.

• Daugiabučio namo savininkų bendrija, steigimas ir veikla 

[interaktyvus]. 2003. UAB „Namų priežiūros centras" [žiūrėta 2014 

kovo 28]. Prieiga per internetą: <http://www.europeangreenci-

ties.com/pdf/activities/ConfOct2003-npc/WP 1 pdf>.

• Gudonienė, V. 1998. Politinė visuomenė ir informacija, iš Informacijos 

mokslai visiems [interaktyvus]. [Nr.] 9 [žiūrėta 2001 m. lapkričio 9 d]. 

Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-m-

9/index.html>.
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Standartų aprašymo pavyzdžiai

• EN 805 Water supply - requirements for systems and components 

outside buildings. European committee for standardization. Brussels, 

2000. 63 p.

• Eurocode 2: Design of Concrete Structures. Part 1-1: General Rules 

and Rules for Buildings. Brussels, 2004. 225 p.

• LST ISO 690:2002 Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, 

forma ir sandara (tapatus ISO 690:1987). Vilnius, 2002. 20 p.

• STR 2.05:2004 Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos. Pagrindinės 

taisyklės konstrukcijoms ir pastatams projektuoti. Vilnius, 2004. 125 p.
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Patentinio dokumento aprašymas

• Pirminė atsakomybė (pareiškėjas)

• Data 

• Išradimo antraštė

• Šalis ar išleidusi įstaiga 

• Patentinio dokumento rūšys

• Numeris

• Cituoto dokumento išleidimo data
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Patentų aprašymo pavyzdžiai

• Baltrėnas, P.; Butkus, D. 2006 03 27. Sunkiųjų metalų koncentracijos 

nustatymo metinėje medienos rievėje būdas. Lietuvos patentas Nr. LT 

5325 B.

• CARL ZEISS JENA, VEB. 1979 01 15. Anordnung zur lichte-

lektrischen Erfassung der Milte eines Lichtfeldes. Erfinder: W. FEIST, 

С WAHNERT, E. FEISTAUER. Int. CI.3: G02 В 27/14. Schwet

Patentschrift, 608 626.

• UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KATRA". 2001 10 25. 

Elektromagnetinis šilumos ir vandens kiekio skaitiklis. Int. Cl7 : G 01 

K 17/16. Lietuvos patentas, 4851.
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Rekomenduojame

• VGTU leidyklos metodiniai nurodymai: 

http://leidykla.vgtu.lt/lt/autoriams/rankraio-

rengimas/kai-kurios-raymo-taisykls/literatros-

saraas.html

• Rutkauskas, A. V. Magistro mokslinis darbas: 

forma, struktūra ir procesas. Vilnius : Technika, 

2011. 98 p. 
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JŪSŲ klausimai – MŪSŲ atsakymai 

infokonsultantai@vgtu.lt 
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