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Bibliografinės nuorodos tekste 

Nuorodos tekste į cituojamus šaltinius rašomos lenktiniuose skliaustuose, juose pateikiant 

trumpą informaciją, būtiną šaltinio identifikavimui: autoriaus pavardę ir šaltinio leidimo datą. 

Tarp autoriaus(ių) asmenvardžio ir leidimo datos nerašomas joks skyrybos ženklas, pvz.: 

(Majauskienė 2014) 

 

Jeigu norima nurodyti ir cituojamus puslapius, jie rašomi po metų ir atskiriami kableliu. Pvz.: 

(Daugirdas 2008, 300) 

(Čiubrinskas 2000, 19–20) 

 

Jeigu autoriaus pavardė arba šaltinio antraštė įpinti į tekstą, skliaustuose nurodomi tik leidimo 

metai, pvz.: 

 Majauskienės nuomone, tai labai svarbus pasiekimas (2014). 

 Kaip teigiama knygoje „History of Greece“ (1994). 

 

Jeigu toje pačioje pastraipoje cituojamas tas pats šaltinis, pirmoje nuorodoje pateikiama pilna 

informacija, o vėliau užtenka skliaustuose nurodyti tik puslapius. Pvz.:  

S. Verba, K. L. Schlozmanas ir H. E. Brady (1995, 38) apibrėžia politinį dalyvavimą, kaip „veiklą, 

kurios ketinimas arba rezultatas yra poveikis valdžios veiksmams – arba tiesiogiai darant poveikį 

einamosios politikos darymui ir įgyvendinimui, arba netiesiogiai darant poveikį žmonių darančių 

einamąją politiką išrinkimui“. Toliau autoriai pateikia savanoriškos veiklos apibrėžimą11 ir daro 

skirtumą tarp mokamos ir savanoriškos veiklų. S. Verba, K. L. Schlozman ir H. E. Brady (39) nurodo, 

kad jų tyrimo dalykas – veikla: „mes domimės politikos darymu, o ne dėmesiu politikai“. Autoriai (39) 

teigia, kad politinių įvykių sekimas per žinias ar TV programų žiūrėjimas bei komunikacijos (politinės 

diskusijos su draugais, laiškų rašymas redaktoriams, radijo pokalbių šou) nelaikomi politiniu 

dalyvavimu, nes šių veiksmų taikinys nėra viešasis pareigūnas. Pateikdami politinės veiklos kintamųjų 

sąrašą, jie (40) negrupuoja atskirų politinių veiksmų į konkrečias politinio dalyvavimo formas.

  

 

Jeigu reikia nurodyti kelis skirtingus šaltinius vienoje nuorodoje, skliaustuose šių šaltinių 

duomenys yra atskiriami kabliataškiu, pvz.: 

                                                 

 Pavyzdys paimtas iš: Imbrasaitė, Jūratė. 2017. Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas Lietuvoje. Kaunas: 

Vytauto Didžiojo Universitetas, p. 21. 



(Mačiulis 1984; Smith 2014; Venclova 2005) 

 

Jeigu vienoje nuorodoje pateikiama informacija apie kitus to paties autoriaus darbus, pavardė 

nebekartojama, rašomi tik leidimo metai, kurie skiriami kableliu. Jeigu nurodomi ir cituojami 

puslapiai, skirtingi šaltiniai yra atskiriami kabliataškiu. Pvz.: 

(Baker 1997, 2001, 2012). 

(Inglehart 1977, 327; 1990, 256-257; 1997, 15–16) 

 

Jeigu cituojami to paties autoriaus skirtingi darbai, išleisti tais pačiais metais, prie metų 

prirašomos raidės a, b, c, ir t.t., pvz. (Teresevičienė 2007a), (Teresevičienė 2007b). Atitinkamai 

šios raidės turi būti prirašytos prie leidimo metų ir darbo gale pateikiamame literatūros sąraše, 

pvz.: 

Teresevičienė, Margarita. 2007a. „Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi“. Pedagogika 

87: 141–148.   

Teresevičienė, Margarita. 2007b. „Universitetinių studijų akreditavimo modelio teorinis ir empirinis 

pagrindimas“. Aukštojo mokslo kokybė 4: 118-119. 

 

Jeigu tekste yra cituojami skirtingi autoriai su tokia pačia pavarde, tai nuorodose prie šių 

autorių pavardės turi būti ir vardo inicialai. Pvz.: 

(J. Abramauskienė 2000, 138) 

(R. Abramauskienė 2007, 272-273) 

 

Jeigu cituojamas informacijos šaltinis turi 2 autorius, nuorodoje rašomi abiejų autorių 

asmenvardžiai, tarp jų rašomas jungtukas „ir“, pvz.:  

(Hasse ir Krücken 2005, 104–105) 

 

Jeigu yra 3 autoriai, nuorodoje rašomi visų autorių asmenvardžiai. Pirmojo ir antrojo autoriaus 

asmenvardžiai skiriami kableliu, o tarp antrojo ir paskutiniojo rašomas jungtukas „ir“.  

(Aidukaitė, Bogdanova ir Guogis 2012, 230) 

 

 



Jeigu cituojamas informacijos šaltinis, turintis 4 ir daugiau autorių, nuorodoje skliaustuose 

rašoma tik pirmojo autoriaus pavardė ir santrumpa „et al.“. Tarp pavardės ir „et al.“ jokių 

skyrybos ženklų nereikia. Pvz.: 

(Arlauskas et al. 2011, 334–335) 

 

Jeigu cituojami keli šaltiniai, turintys kelis bendraautorius ir sutampa leidimo metai bei 

pirmojo autoriaus pavardė, tada nuorodose rašomos pirmų 2 autorių pavardės ir santrumpa „et 

al.“.  

(Samsonienė, Juozulynas et al. 2006) 

(Samsonienė, Adomaitienė et al. 2006) 

Galima kabutėse nurodyti sutrumpintą antraštę, tada užtenka pirmojo autoriaus pavardės. Pvz.: 

(Samsonienė et al., „ Model of the Psychosocial Environment“, 2006) 

(Samsonienė et al., „ Psychosocial environment for the integrated education“, 2006) 

 

Jeigu nuorodoje pateikiama informacija apie daugiatomį leidinį, po leidimo datos rašomas 

kablelis, tada tomo numeris be jokių žyminčių žodžių, tuomet iš karto dvitaškis ir cituojamas 

puslapis(iai). Tarp tomo ir puslapio nereikia tarpo. Pvz.: 

(Jovaiša 2012, 2:23-24) 

 

 


