AMA (American Medical Association) citavimo stilius
Literatūros sąrašas:
Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų dokumentų bibliografinių aprašų sąrašas.
Numeruotame sąraše dokumentų bibliografinių aprašų seka sutampa su cituojamų dokumentų nuorodų
numeriais. Pvz* .:
„Klaidinga sąžinė, t. y. jei ji remiasi klaidingomis žiniomis, tiesiog pavergia ir griauna asmens laisvę 1 . Jei pripažįstama, jog
žmogaus gyvybė prasideda ne nuo apvaisinimo momento, vadinasi, aborto metu bus nutraukiama ne žmogaus gyvybė, ir jokios
moralinės problemos neturėtų kilti. Tačiau jei tai žmogaus gyvybė, tuomet jai taikytini „moraliniai pagarbos ir neliečiamumo
principai“2 . Žinome iš mokslo, kad embrionai yra nuo pradžių žmogiškosios būtybės, ir mes žinome iš technologijų praktikos,
kad mes galime manipuliuoti šiais embrionais daugeliu būdų. Bet ar šios manipuliacijos moraliai geros? Tai jau moralinės
filosofijos – embriono etikos – problema, nes tik ji pajėgi atsakyti į šį klausimą 3 . Žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo
– mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo faktu daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju – moralės problema 3 .“
Literatūros sąrašas:
1. Irving DN. The woman and the physician facing abortion: The role of correct science in the formation of conscience and the
moral decision making process. Linacre quarterly. 2000;67(4):21-55.
2. Have Ht, Meulen, Rudolf Hubertus Jozef ter, Leeuwen Ev. Medicinos etika. Vilnius: Charibdė; 2003:439.
3. George RP, Tollefsen C. Embryo: A defense of human life. New York: Doublesday; 2008:XI, 242.

Bibliografinio aprašo elementai
Dokumentų bibliografiniai aprašai sudaromi pagal AMA
elementų eilės tvarka:

stiliaus

taisykles.

Bibliografinio

aprašo

Straipsnis:
1. Pirminė atsakomybė (autoriaus pavardė ir vardo inicialas/-ai);
2. Straipsnio antraštė ir paantraštė;
3. Sutrumpintas žurnalo pavadinimas;
4. Leidimo data;
5. Žurnalo numeracija;
6. Vieta pagrindiniame dokumente (puslapiai, tomo nr.);
7. DOI numeris (jeigu yra).
Knyga:
1. Pirminė atsakomybė (autoriaus pavardė ir vardo inicialas/-ai);
2. Knygos antraštė ir paantraštė;
3. Laidos duomenys (jeigu tai ne pirmas leidimas);
4. Skelbimo vieta;
5. Leidykla;
6. Leidimo metai;
7. DOI numeris (jeigu yra).
Internetinis tinklalapis:
1. Pirminė atsakomybė (autoriaus pavardė ir vardo inicialas/-ai) (jeigu yra);
2. Cituojamo puslapio ar dokumento pavadinimas;
3. Tinklalapio pavadinimas;
4. Interaktyvi nuoroda;
*

Pavyzdys paimtas iš: Obelenienė B, Narbekovas A. Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje: žmogaus gyvybės apsaugos
problematika prenatalinėje stadijoje. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. 2013; 2:115-132.
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5.
6.
7.

Paskelbimo data;
Atnaujinimo data;
Peržiūros data.

Autorius (-iai)
Bibliografinis aprašas pradedamas autoriaus pavarde, po jos rašomas vardo inicialas. Jeigu vardo inicialus
sudaro kelios raidės, tarp jų nededami tarpai ir nerašomi taškai.
Teresevičienė M. Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi. Pedagogika: mokslo darbai. 2007(87):141-148.
Watson JB. Psichologija biheivioristo požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija; 2004.

Jeigu dokumente yra 2-6 autoriai, išvardijamos visų autorių pavardės ir vardų inicialai. Pvz.:
Obelenienė B, Narbekovas A. Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje: žmogaus gyvybės apsaugos problematika prenatalinėje
stadijoje. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. 2013;(2):115-132.
Skvarciany Z, Raistenskis J, Gurevičius R, Mituzienė I, Vainoriūtė L, Jadzevičiūtė M. Pirmą kartą pripažintos vaikų negalios
paplitimas 2007-2011 m. Lietuvos savivaldybėse. Sveikatos mokslai. 2012;22(6):15-19.

Jeigu dokumente yra daugiau nei 6 autoriai, rašomos trijų pirmųjų autorių pavardės ir vardų inicialai,
po trečiojo autoriaus vardo inicialo dedamas kablelis, po kurio rašomas „et al.“. Pvz.:
Butkauskas D, Švažas S, Sruoga A, et al. Genetic techniques for designation of main flyways of the woodpigeon (Columba
palumbus) in Europe as a tool for control and prevention of pathogenic diseases. Veterinarija ir zootechnika. 2013;63(85):1216.

Jeigu dokumento autorius yra kolektyvas (institucija, komisija, asociacija, draugija, komitetas ir t.t.),
rašomas pilnas kolektyvo pavadinimas. Jeigu yra išvardijami pavieniai autoriai ir grupės, tarp individualių
asmenvardžių ir grupės asmenų rašomas kabliataškis. Tarp kelių kolektyvų ar grupių taip pat rašomas
kabliataškis. Pvz.:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. HN 129:2012. Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai. Vilnius: Rekona; 2012.
Leske MC, Wu S-Y, Nemesure B, Hennis A; Barbados Eye Studies Group. Risk factors for incident nuclear
opacities. Ophthalmology. 2002;109(7):1303-1308.
Taylor Z, Nolan CM, Blumberg HM; American Thoracic Society; Centers for Disease Control and Prevention; Infectious
Diseases Society of America. Controlling tuberculosis in the United States: recommendations from the American Thoracic
Society, CDC, and the Infectious Diseases Society of America. MMWR Recomm Rep. 2005;54(RR -12):1-81.

Jeigu šaltinis neturi autoriaus (pvz., enciklopedijos, žodynai), bibliografinis aprašas pradedamas
leidinio antrašte, rašoma kursyvu. Pvz.:
The British encyclopaedia of medical practice. 2nd ed. London: Butterworth; 1950-1952.

Antraštė
Jeigu cituojamas dokumentas yra knyga, tada po autoriaus/ių dedamas taškas ir knygos antraštė
rašoma kursyvu. Pvz.:
Šinkūnienė JR. Bendruomeniškumas, komunikacija ir muzika: sociokultūriniai negalios aspektai. Vilnius: Mykolo Romerio
universitetas; 2012.

Jeigu cituojamas dokumentas yra straipsnis, tada po autoriaus/-ių dedamas taškas ir rašoma straipsnio
antraštė, po jos dedamas taškas ir rašoma žurnalo antraštė kursyvu. Pvz.:
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Park K, Daston LJ. Unnatural conceptions: the study of monsters in sixteenth - and seventeenth-century France and
England. Past & Present. 1981(92):20-54.

Jeigu cituojamas dokumentas yra knygos dalis (skyrius ar straipsnis), po dalies antraštės dedamas
taškas. Rašoma „In:“, nurodomi knygos redaktoriai (jeigu yra), kursyvu rašoma leidinio antraštė. Pvz.:
Šatkauskas S, Muller A, Roth M, Bagnard D. Molecular substrates for growing neurones in culture. In: Doering LC,
ed. Protocols for neural cell culture. Totowa: Humana Press; 2010:313-327. doi:10.1007/978-1-60761-292-6_19.

Leidimas
Pakartotinio leidimo duomenys pateikiami po šaltinio antraštės. Laidos numeris arba kitas leidimo
pakartojimo žymuo pateikiami taip, kaip nurodyta šaltinyje. Pvz.:
Egger G, Binns AF, Rossner S. Lifestyle medicine: managing diseases of lifestyle in the 21st century. 2nd ed. Sydney:
McGraw-Hill; 2011.
Venckus Z. Aplinkos apsaugos politika ir teisė. 2-oji pataisyta laida. Vilnius: Technika; 2008. doi:10.3846/900-S.

Skelbimo vieta
Skelbimo vieta (miesto, kuriame dokumentas buvo išleistas, pavadinimas) knygos bibliografiniame
apraše pateikiama po leidimo duomenų. Jeigu šių duomenų nėra, skelbimo vieta pateikiama po antraštės.
Straipsnių bibliografiniuose aprašuose skelbimo vietos nurodyti nereikia.
Miesto pavadinimas turi būti rašomas taip, kaip nurodyta dokumente, vardininko linksniu. Po miesto
pavadinimo po kablelio galima pateikti šalies, valstijos, provincijos, šalies pavadinimą ar santrumpą. Tarp
skelbimo vietos duomenų ir leidyklos pavadinimo rašomas dvitaškis. Pvz.:
Chauhan P. Ajurveda: mokslas apie gyvenimą ir sveikatą. 3-ias patais. ir papild. leid. Vilnius: Ajurvedos akademija; 2012.
Janulevičienė I, Barzdžiukas V, Jankauskienė J, et al. Lazerinių technologijų panaudojimas akių ligų diagn ostikai: mokomoji
knyga. Kaunas: Vitae Litera; 2008.
Cogan JF, Hubbard RG, Kessler DP. Healthy, wealthy, and wise: 5 steps to a better health care system. 2nd ed. Stanford,
Calif.: Hoover Institution Press; 2011.
Коган БМ, Машилов КВ. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: учебное пособие. Москва: Аспект
Пресс; 2011.

Leidėjas
Leidėjo duomenys bibliografiniame apraše pateikiami po skelbimo vietos duomenų. Tarp skelbimo vietos ir leidėjo
rašomas dvitaškis. Leidėjo pavadinimas gali būti rašomas ne visas arba sutrumpintas, jei dėl to nekyla neaiškumų.
Po leidėjo pavadinimo rašomas kabliataškis. Pvz.:
Coreil J, ed. Social and behavioral foundations of public health. 2nd ed. Los Angeles, Calif.: Sage; 2010.
Shinya H. Mikrobų faktorius: įgimtas imunitetas ir sveikatos revoliucija. Vilnius: Versus aureus; 2012.

Leidimo data
Knygos bibliografiniame apraše leidimo metai rašomi po leidėjo pavadinimo. Leidėjo pavadinimas ir
leidimo metai atskiriami kabliataškiu. Jeigu cituojamas dokumentas yra straipsnis, leidimo metai rašomi
po žurnalo pavadinimo. Žurnalo pavadinimas ir leidimo metai atskiriami tašku.
Watson JB. Psichologija biheivioristo požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija; 2004.
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Šatkauskienė I. Microfauna of lichen (Xanthoria parietina) in Lithuania: diversity patterns in polluted and non-polluted
sites. Baltic forestry. 2012;18(2(35)):255-262. http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Art icles/201218[2]/Satkauskiene_2012%2018(2)_255_ 262.pdf. Žiūrėta 2014 m. gruodžio 4 d.

Numeracija
Žurnalo numeracija straipsnio bibliografiniame apraše pateikiama po leidimo metų. Tarp leidimo metų ir
numeracijos rašomas kabliataškis. Po kabliataškio rašomas tomo numeris, po jo skliaustuose rašomas
žurnalo numeris. Jei nėra nurodytas tomo numeris, o yra tik žurnalo numeris, pastarasis rašomas
skliaustuose po leidimo datos. Bibliografiniame apraše tomų, numerių įvardijimai (vol., t., d., p., issue, nr.
ir t.t.) nenaudojami. Pvz.:
Butkauskas D, Švažas S, Sruoga A, et al. Genetic techniques for designatio n of main flyways of the woodpigeon (columba
palumbus) in europe as a tool for control and prevention of pathogenic diseases.Veterinarija ir zootechnika. 2013;63(85):1216.
Park K, Daston LJ. Unnatural conceptions: The study of monsters in sixteenth - and seventeenth-century France and
England. Past & Present. 1981(92):20-54.
Teresevičienė M. Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi. Pedagogika: mokslo darbai. 2007(87):141-148.

Paginacija
Straipsnių paginacija pateikiama po žurnalo numeracijos, tarp jų rašomas dvitaškis. Pvz:
Butkauskas D, Švažas S, Sruoga A, et al. Genetic techniques for designation of main flyways of the woodpigeon (columba
palumbus) in europe as a tool for control and prevention of pathogenic diseases.Veterinarija ir zootechnika. 2013;63(85):1216.
Park K, Daston LJ. Unnatural conceptions: The study of monsters in sixteenth - and seventeenth-century France and
England. Past & Present. 1981(92):20-54.
Teresevičienė M. Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi. Pedagogika: mokslo darbai. 2007(87):141-148.

Elektroniniai ištekliai
Elektroninės knygos ir elektroniniai straipsniai, knygų dalys yra aprašomi taip pat, kaip ir spausdintos
knygos ir straipsniai. Elektroninių išteklių bibliografinių aprašų gale pateikiama interaktyvi nuoroda ir
elektroninio ištekliaus peržiūros data arba DOI numeris. Pirmenybė teikiama DOI numeriui. Kai
išteklius turi DOI numerį, nebereikia pateikti internetinio adreso ar peržiūros datos. DOI numeris
pateikiamas bibliografinio aprašo pabaigoje. Paskutinysis bibliografinio aprašo elementas ir DOI numeris
skiriami tašku. Prieš DOI numerį mažosiomis raidėmis rašoma „doi:“. Pvz.:
Maruška A, Proscevičius J, Bimbiraitė-Survilienė K, Kornyšova O, Ragažinskienė O, Ratautaitė V. Comparison of
phytochemical composition of medicinal plants by means of chromatographic and related techniques. Procedia chemistry.
2010;2(1):83-91. doi: 10.1016/j.proche.2009.12.014.
Girgždys A, Zagorskis A. Atmosferos fizika. Vilnius: Technika; 2013. doi:10.3846/1481-S.

Jeigu elektroninis išteklius neturi DOI numerio, reikia pateikti interaktyvią nuorodą ir ištekliaus peržiūros
datą. Jeigu elektroninis išteklius yra straipsnis, interaktyvi nuoroda rašoma po žurnalo numeracijos ir
straipsnio paginacijos duomenų. Po interaktyvios nuorodos reikia pateikti ištekliaus peržiūros datą. Prieš
datą rašomas žodis „Žiūrėta“. Pvz.
Danytė M. Introduction to the analysis of crime fiction: a user-friendly guide. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla;
2011. http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2011~ISBN_978-9955-12-698-0. Žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.
Mansbach SA. Modernist architecture and nationalist aspiration in the Baltic: two case studies. Journal of the Society of
Architectural Historians. 2006;65(1):92-111. http://www.jstor.org/stable/25068240. Žiūrėta 2014 m. gruodžio 11 d.
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Schachter S. Pharmacological and psychological determinants of smoking. Annals of Internal Medicine. 1978;88(1):104114. http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=eb3b2868-4522-4581-aee5d1bcb4126b5d%40sessionmgr4003&vid=12&hid =4112. Žiūrėta 2015 m. vasario 17 d.

Jeigu šaltinis yra interneto tinklalapis, internetinio tinklalapio puslapis, dokumentas internete, jo
bibliografinį aprašą turi sudaryti šie elementai: autorius, dokumento (tinklalapio) pavadinimas,
skelbimo/sukūrimo data ir interaktyvi nuoroda, paskutinio atnaujinimo data, peržiūros data. Jeigu kurių
nors iš išvardintų datų nėra, jos praleidžiamos. Jeigu autoriaus nėra, bibliografinis aprašas pradedamas
nuo dokumento pavadinimo. Pvz.:
Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. Bibliografinės nuorodos, jų sąrašai, sąsajos su te kstu. Vytauto Didžiojo universiteto
bibliotekos interneto tinklalapis. http://biblioteka.vdu.lt/bibliografines -nuorodos. Paskelbta 2015 m. sausio 12 d. Atnaujinta
2015 m. vasario 19 d. Žiūrėta 2015 m. vasario 20 d.
Kansas City University of Medicine and Biosciences. Kansas City University of Medicine and Biosciences hosts panel and
reception
for
Kansas
City’s
three
new
medical
school
deans.
KCUMB
interneto
tinklalapis.
http://www.kcumb.edu/about/news -events/news/?id=2147486293. Paskelbta 2015 m. vasario 12 d. Žiūrėta 2015 m. vasario 23
d.
Hand B. All about artificial sweeteners: The lowdown on zero -calorie sugar substitutes. SparkPeople interneto
tinklalapis. http://www.sparkpeople.com. Žiūrėta 2015 m. vasario 19 d.
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