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LST ISO 690:2010  

Numeruojamų nuorodų metodas 

(ISO 690:2010(E) Numeric system)  

Nuorodos1  

Cituojant dokumentą, į tekstą įterpiamas nuorodos numeris: skliaustuose arba pritaikant viršutinio 

indekso poziciją (superscript). Pvz.: Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius (1) arba Apie 

ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius1. 

Toliau tekste cituojami dokumentai įgyja tęstinę nuorodų numeraciją. Pvz.:  

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius (1). XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis (2). <...> Išnagrinėta LDK sienų sampratos raida artima R. Kiersnowskio (3) pasiūlytam sienų tipų modeliui 

<...>. 

arba  

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius1. XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis2. <...> Išnagrinėta LDK sienų sampratos raida artima R. Kiersnowskio3 pasiūlytam sienų tipų modeliui 

<...>. 

Jeigu tekste cituotas dokumentas yra cituojamas pakartotinai, jam taikomas tas pats nuorodos 

numeris, kaip ir cituojant tą dokumentą pirmą kartą. Pvz.:  

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius (1). XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis (2). <...> Išnagrinėta LDK sienų sampratos raida artima R. Kiersnowskio (3) pasiūlytam sienų tipų 

modeliui, kurį savo svarstymuose naudojo ir E. Gudavičius (1). Pirmasis sienų žymėjimo etapas (tipas) yra labai 

abstraktus sienų gairių / ruožų išvardijimas (3). 

arba 

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius1. XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis2. <...> Išnagrinėta LDK sienų sampratos raida artima R. Kiersnowskio3 pasiūlytam sienų tipų modeliui, 

kurį savo svarstymuose naudojo ir E. Gudavičius1. Pirmasis sienų žymėjimo etapas (tipas) yra labai abstraktus sienų 

gairių / ruožų išvardijimas3. 

Jeigu cituojant yra poreikis nurodyti tikslią cituojamo dokumento fragmento paginaciją, po nuorodos 

numerio reikia pateikti puslapio/-ių numeraciją. Tarp nuorodos numerio ir puslapių nerašomas joks 

skyrybos ženklas. Pvz.: 

Pirmasis sienų žymėjimo etapas (tipas) yra labai abstraktus sienų gairių / ruožų išvardijimas (1 p. 12). 

arba 

Pirmasis sienų žymėjimo etapas (tipas) yra labai abstraktus sienų gairių / ruožų išvardijimas1 p. 12. 

Jeigu cituojami keli dokumentai, jų nuorodų numeriai pateikiami skliaustuose arba jiems pritaikoma 

viršutinio indekso pozicija (superscript). Dokumentų nuorodų numeriai atskiriami kableliu. 

                                                 
1 Pavyzdžiai citavimo aprašui paimti iš: ČELKIS, Tomas. Nuo teritorinio ruožo prie linijos: sienų sampratos pokyčiai Lietuvos 

Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV-XVI amžiuje. Lietuvos istorijos studijos, 2008, t. 22. p. 58-73. ISSN 1392-0448. 
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Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius. XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis (1, 2). 

arba 

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius. XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis1, 2. 

Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų dokumentų bibliografinių aprašų sąrašas. 

Numeruotame sąraše dokumentų bibliografinių aprašų seka sutampa su cituojamų dokumentų 

nuorodų numeriais. Pvz.: 

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius (1). XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis (2). <...> Išnagrinėta LDK sienų sampratos raida artima R. Kiersnowskio (3) pasiūlytam sienų tipų 

modeliui, kurį savo svarstymuose naudojo ir E. Gudavičius (1). Pirmasis sienų žymėjimo etapas (tipas) yra labai 

abstraktus sienų gairių / ruožų išvardijimas (3). 

arba 

Apie ribų ženklinimą rašė Edvardas Gudavičius1. XVI a. LDK ir Lenkijos sienos nustatymo epizodą pateikė Janas 

Jakubowskis2. <...> Išnagrinėta LDK sienų sampratos raida artima R. Kiersnowskio3 pasiūlytam sienų tipų modeliui, 

kurį savo svarstymuose naudojo ir E. Gudavičius1. Pirmasis sienų žymėjimo etapas (tipas) yra labai abstraktus sienų 

gairių / ruožų išvardijimas3. 
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