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MLA (Modern Language Association) citavimo stilius 

Informacijos šaltinių nuorodos tekste 

Nuorodos tekste į cituojamus šaltinius pateikiamos lenktiniuose skliaustuose, juose nurodant trumpą 

informaciją, būtiną šaltinio identifikavimui: autoriaus pavardę (be vardo inicialų) ir cituojamo šaltinio 

puslapį, tarp jų nededamas joks skyrybos ženklas, pvz.: (Majauskienė 200).  

, skliaustuose jo pavardės kartoti nebereikia, užtenka nurodyti Jeigu autorius jau paminėtas tekste

puslapį, pvz. „Majauskienės nuomone, tai labai svarbus pasiekimas (200)“.  

Jeigu pateikiama nuoroda į kelias šaltinio vietas, lenktiniuose skliaustuose išvardijami visi puslapiai ar 

jų intervalai (Abakevičienė 187, 215-17).  

Jeigu cituojamas daugiatomis šaltinis, skliaustuose pateikiamas tomo numeris ir puslapiai, po tomo 

numerio dedamas dvitaškis ir tarpas, po jo nurodomi puslapiai, pvz.: (Davies 2: 62-64).  

Jeigu darbe cituojami skirtingi asmenys, kurių pavardės sutampa, lenktiniuose skliaustuose 

nurodomi ir autoriaus inicialai, pvz. (P. Babickas 200) (A. Babickas 158). Jeigu sutampa ir autorių 

inicialai, ir pavardės, pateikiamas pilnas autoriaus vardas (Petras Babickas 200) (Povilas Babickas 158).  

Jeigu cituojamame šaltinyje yra 2 ar 3 autoriai, skliaustuose surašomos visų jų pavardės, prieš 

paskutiniąją pavardę rašomas jungtukas „ir“. (Čibinskienė ir Petraitis 123).  

Jei cituojamame šaltinyje yra 4 ar daugiau autorių, skliaustuose pateikiama pirmojo autoriaus pavardė 

ir „et al.“, pvz. (Dabašinskaitė et al. 234).  

Jeigu mokslo darbe cituojami keli to paties autoriaus kūriniai, skliaustuose rašoma autoriaus pavardė, 

po kablelio kursyvu (jeigu tai knyga) arba kabutėse (jeigu tai straipsnis) rašoma pilna arba sutrumpinta 

cituojamo šaltinio antraštė ir nurodomi puslapiai, pvz. (Aleksandravičius, Giesmininko kelias 125); 

(Aleksandravičius, „Lost in freedom“ 320). 

Jeigu tekste jau paminėtas ir autorius, ir šaltinis, skliaustuose nurodomi tik puslapiai, pvz. „T. Snyder 

savo knygoje „Kruvinos žemės“ palygino totalitarinių režimų nusikaltimus (214-48)“.  

Jeigu pateikiama nuoroda į kelis šaltinius, tuomet yra išvardijami visų šaltinių autoriai ir puslapiai, jie 

yra atskiriami kabliataškiu, pvz. (Majauskienė 24; Petrauskas 15).  

Cituojant kolektyvinio autoriaus šaltinį, jo pavadinimas nurodomas skliaustuose (Mykolo Romerio 

universitetas 159).  

Jeigu nėra autoriaus, lenktiniuose skliaustuose pateikiama pilna arba sutrumpinta šaltinio antraštė 

kursyvu. Jeigu šaltinio antraštė prasideda artikeliu (a, the, der ir kt.), nuorodoje jis nerašomas, pvz. 

(History of Greece 25).  

Jeigu cituojamas visas kūrinys arba kūrinys be numeracijos, skliaustuose pateikiama tik autoriaus 

pavardė (Petraitis), arba užtenka paminėti autoriaus pavardę sakinyje, pvz. „Anthony Hunt į šią problemą 

pažvelgė kitaip.“ Pagal šį pavyzdį cituojami ir tokie šaltiniai kaip filmai, televizijos transliacijos, 

spektakliai ir elektroniniai ištekliai.  

Jeigu cituojama teismo byla, skliaustuose pateikiamas bylos pavadinimas kursyvu, pvz. (R. B. v. M. M.). 

Jeigu cituojamas teisės aktas, skliaustuose pateikiamas teisės akto pavadinimas, pvz. (Lietuvos 

Respublikos Lygių galimybių įstatymas). 


