NUORODOS IR BIBLIOGRAFINIS APRAŠAS
Kiekvienas teiginys, paimtas iš kito autoriaus darbo, privalo turėti nuorodą į originalų
šaltinį, nesvarbu, ar tekstas cituojamas pažodžiui, ar perfrazuojamas, ar
reziumuojamas. Pažodinės citatos išskiriamos kabutėmis. Praleistos cituojamų šaltinių
dalys žymimos daugtaškiu tarp laužtinių skliaustų: […]. Taip pat laužtiniuose
skliaustuose kursyvu rašomi rašto darbo autoriaus intarpai į cituojamą tekstą; prie jų
po brūkšnio pridedami autoriaus inicialai, pvz.: [išskirta mano – V. A.].
Nuorodos numeruojamos ištisai, arabiškais skaitmenimis. Šaltinis, nurodomas pirmą
kartą, išnašoje turi būti aprašytas pagal toliau pateiktas bibliografinio aprašo taisykles,
pabaigoje nurodant puslapį(ius).
____________________
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Jorgen W. Weibull, Evolutionary Game Theory. Cambridge: Cambridge University Press,
1997, p. 135–137.

Šaltinį nurodant antrą ir tolesnius kartus, pakanka nurodyti autoriaus pavardę ir
puslapį:
Weibull, p. 148.
Jei darbe cituojami keli to paties autoriaus darbai, nurodoma autoriaus pavardė,
sutrumpinta antraštė (rašoma kursyvu) ir puslapis:
Weibull, Evolutionary Game, p. 156.
Kelis kartus iš eilės nurodant tą patį šaltinį, naudojama santrumpa Ten pat:
Ten pat, 194.
Jei daroma nuoroda į šaltinį, nurodytą kitame šaltinyje, išnašoje nurodomas ir
pirminis šaltinis, ir skaitytas šaltinis:
James Coleman, Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard
University Press, 1990, 302, cit. iš Robert Putnam, Kad demokratija veiktų.
Vilnius: Margi raštai, 2001, 220.
Nurodant autorių, rašomas visas vardas ir pavardė, jie neatskiriami jokiu skyrybos
ženklu. Knygos ir periodinio leidinio antraštė rašoma kursyvu. Straipsnio ir kito
smulkesnio, atskiro leidinio nesudarančio teksto antraštė rašoma tarp kabučių.
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Knyga
Autoriaus vardas pavardė, Knygos antraštė. Leidimas (jei ne pirmas). Leidimo vieta:
leidykla, leidimo metai.
Rod Hague ir Martin Harrop, Comparative Politics and Government: An
Introduction. 2 leid. London: Macmillan, 1990.
Jei knyga turi daugiau nei 3 autorius, nurodomas tik pirmas autorius ir lotyniška
santrumpa et al.
Aleksandras Dobryninas et al., Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990 –1998.
Vilnius: Garnelis, 2000.
Straipsnis knygoje
Autoriaus vardas pavardė, „Straipsnio pavadinimas.” Kn., Knygos antraštė.
Sudarytojas. Leidimo vieta: leidykla, leidimo metai, straipsnio puslapiai.
Mantas Adomėnas, „Politinė teologija ir kas toliau.” Kn. Tradicijos likimas,
Vladimiras Laučius (sud.). Vilnius: Aidai, 2001, p. 73–95.
Straipsnis žurnale
Autoriaus vardas pavardė, „Straipsnio pavadinimas.” Žurnalo pavadinimas, numeris,
leidimo metai, straipsnio puslapiai.
Kenneth Newton, „Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy.”
International Political Science Review, 22(2), 2001, p. 201–214.
Straipsnis laikraštyje
Autoriaus vardas pavardė, „Straipsnio pavadinimas.” Laikraščio pavadinimas, data,
straipsnio puslapis (-iai).
Laurynas Kasčiūnas, „Lietuvos nepriklausomybė ar Europos sąjungos diktatas?” Post
Scriptum, 2003 balandžio 10 d., p. 12.

Nepublikuoti šaltiniai: disertacijos, diplominiai darbai, rašto darbai
Autoriaus vardas, pavardė, „Darbo pavadinimas.” Darbo tipas, institucija, metai.
Erikas Slavėnas, „Nereguliari migracija į Baltijos valstybes: saugumo
aspektas.” Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 2000.
Internetinis šaltinis
Autoriaus vardas pavardė, „Pavadinimas.” Paskelbimo vieta: leidėjas (jei yra),
paskelbimo metai. <Internetinis adresas> [žr. data skaičiais].
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