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Informacijos šaltiniai

 monografijos, 

 moksliniai žurnalai,

 disertacijos,

 visateksčiai straipsniai iš duomenų bazių,

 teisės aktai,

 statistinė informacija,

 recenzuoti žodynai, žinynai, tezaurai.

Nerekomenduojama naudotis:

 populiaraus pobūdžio (laikraščių ar žurnalų) publikacijomis, 

 mokomąja literatūra,

 nepublikuota medžiaga,

 bakalauro ir magistro baigiamaisiais darbais, 

 neaiškiais interneto šaltiniais.

Rekomenduojama naudotis:
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Sąvokos

Citata – palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos 

suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.

Citavimas – leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, 

tiek išverstą į kitą kalbą, citatos pavidalu kitame kūrinyje be to kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito 

to kūrinio autoriaus teisių subjekto leidimo su sąlyga, kad toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas 

neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.

Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, jeigu jis yra nurodytas kūrinyje, iš kurio 

citata paimta.

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999 m. gegužės 18 d. Nr. VIII-1185. (1999) [žiūrėta 2021-04-19]. Prieiga per 

internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81676?jfwid=dg8d2wob7
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Plagiatas 

Plagiatas – tai svetimo kūrinio ar jo dalies autorystės pasisavinimas, kai naudojamas svetimas tekstas be 

tikslios nuorodos į šaltinį.

Plagiatu gali būti laikomas ir svetimos idėjos, nuomonės, teorijos perteikimas ar perfrazavimas kaip 

savos, taip pat neteisingai cituojamas tekstas.

Plagiatas – sukompiliuotas tekstas, tai daug nukopijuotų fragmentų, kurie cituojami korektiškai, tačiau 

nėra originalaus teksto.

Saviplagiatas – tai savo paties publikuoto kūrinio (straipsnio) ar nepublikuoto, bet jau kartą įvertinto 

darbo (bakalauro, magistro) dalies atkartojimas nenurodant autoriaus.

Intelektinė nuosavybė (angl. intellectual property) – nematerialioji nuosavybė, kuri yra žmogaus dvasinės kūrybos 

bei protinio darbo rezultatas, proto (intelekto, mąstymo, minties) produktas,  saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita 

nuosavybės forma. 
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Prevencija

Specialių programų naudojimas nuplagijuotiems tekstams atpažinti:

TURNITIN, iThenticate.

Mokslo darbų talpinimas į viešosios prieigos talpyklas, kuriose automatiškai tikrinama plagijavimo 

programomis.

Svarbu – rengiant rašto ir atsiskaitymo darbus susipažinti su Studentų rašto darbų plagiato prevencijos 

tvarkos aprašu, 2022, Nr. A-115 ir vadovautis Rašto darbų rengimo metodiniais nurodymais (2019).



Rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai

https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1466/rasto-darbu-rengimo-metodiniai-nurodymai/

https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1466/rasto-darbu-rengimo-metodiniai-nurodymai/
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Kaip išvengti plagiato

 planuokite laiką, nerenkite darbų paskubomis ir paskutinę minutę,

 tiksliai pasižymėkite ir kaupkite informaciją apie naudojamus šaltinius,

 kopijuokite tekstą iš interneto tik pasižymėję šaltinio nuorodą,

 perfrazuodami mintis pateikite aiškias nuorodas,

 neatidėliodami pažymėkite nuorodas į citatas ir perfrazuotą tekstą,

 nepamirškite tikslių frazių ar citatų išskirti kabutėmis,

 prieš pateikiant darbą vertinimui, patikrinkite ar veikia internetinės nuorodos,

 fiksuokite ir išsaugokite informaciją apie darbe naudotus šaltinius, citatas ir duomenis.

Patarimai:
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Nuorodų pateikimas tekste 

 Naudojant informaciją, svarbu tai atlikti sąžiningai ir etiškai. Norint išvengti plagiavimo, būtina pateikti 

nuorodas į cituojamus šaltinius, 

 nuorodų pateikimas tekste leidžia identifikuoti, koks šaltinis yra cituojamas,

 rašto  darbą  skaitantys asmenys gali  patikrinti faktus arba detaliau įsigilinti į darbe cituojamą 

informaciją,

 visi cituojami šaltiniai įtraukiami į literatūros sąrašą, kuris pateikiamas rašto darbo pabaigoje.
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Citavimo stiliai (1)

Populiariausi citavimo stiliai:

Vankuverio stilius naudojamas rašant biomedicinos, fizikos srities mokslinius darbus.

MLA (angl. Modern Language Association). Naudoja humanitarinių mokslų mokslininkai ir studentai.

ISO 690:2021 tai Lietuvoje patvirtintas tarptautinis standartas.

APA (angl. American Psychological Association). Dažniausiai naudoja socialinių mokslų mokslininkai ir 

studentai.

Harvardo, Chicago stilius ir kt.

Citavimo stilius  – bibliografinių nuorodų ir sąrašų  sudarymo būdas pagal nustatytas taisykles.
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Citavimo stiliai (2)

KTU socialinių ir humanitarinių mokslų darbuose naudojamas APA (angl. American Psychological

Assocation) citavimo stilius;     

KTU fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų darbuose - bibliografinės nuorodos sudaromos pagal 

Lietuvoje patvirtintą tarptautinį standartą ISO 690:2021.

Pagrindinių studijų programa lemia, kokį citavimo stilių reikia naudoti rašant baigiamąjį projektą. 

Kauno technologijos universitete naudojami citavimo stiliai:
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Citavimo stiliai (3)

 Tekste:

(Lubienė, 2005); ....Lubienė (2005)...

 literatūros sąraše:

Lubienė, J. (2005). Gimtoji tarmė: mokymo principai ir galimybės dabarties mokykloje. Gimtasis žodis, (5), 2-8.

Tarptautinis standartas ISO 690:2021

 Tekste:

nuorodos gali būti rašomos lenktiniuose skliaustuose (1) ar laužtiniuose skliaustuose [1], galima rašyti autoriaus pavardę 

Lubienė [1], arba naudoti viršutinį indeksą ¹;

 literatūros sąraše: 

1. LUBIENĖ, Jūratė. Gimtoji tarmė: mokymo principai ir galimybės dabarties mokykloje. Gimtasis žodis, 2005, Nr. 5, pp. 2-8.           

ISSN 0235-7151.

APA citavimo stilius:
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Citavimo būdai (1)

 trumpa citata pateikiama kabutėse „ “ ir lenktiniuose skliaustuose nurodomi autoriai, metai, puslapis: 

(Pavardenis(1) ir Pavardenis(2), 2021, p. 33),

Pvz.: Autorė (Jones,1998) nustatė, kad „studentams dažnai buvo sunku naudoti APA stilių“ (p. 199). 

Autorė teigė: „Studentams dažnai buvo sunku naudoti APA stilių“ (Jones, 1998, p. 199), tačiau ji nepaaiškino, kodėl.

 jeigu citata yra ilga, ji pateikiama naujoje eilutėje atskiru paragrafu,

 rekomenduojama ne ilgesnė kaip 40 žodžių citata,

 jeigu cituojant praleidžiama dalis autoriaus teksto, ta vieta pažymima laužtiniais skliaustais [...].

Tekste pateikiami tikslūs autoriaus žodžiai:
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Citavimo būdai (2)

 kitų autorių mintis, idėjas, faktus galima perpasakoti savais žodžiais,

 svarbu neiškreipti pagrindinės autoriaus minties,

 galima naudoti sinonimus, keisti žodžių tvarką, teigiamą formą keisti neigiama ir pan.,

 rekomenduojama naudoti frazes: kaip autorius teigia..., tvirtina..., pastebi..., analizuoja...,pristato..., 

tiria...,kritiškai vertina..., rekomenduoja..., aptaria..., diskutuoja..., nagrinėja..., lygina...ir pan.,

 Butkus (2018), teigia …, kaip tvirtina…, pasak…, kad ... (Petrauskienė, 2018). 

 tekste lenktiniuose skliaustuose nurodoma cituojamo autoriaus pavardė ir metai, jie turi būti atskirti 

kableliu: (Pavardenis, 2018).

Tekste pateikiamos perfrazuotos kitų autorių mintys:
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Citavimo būdai (3)

 šis kitų autorių minčių pateikimo būdas naudojamas tada, kai darbe pateikiamos keliuose informacijos 

šaltiniuose rastos autorių mintys,

 apibendrintos keleto autorių mintys gali būti pateikiamos perfrazuotos,

 būtina nurodyti visus autorius.

Apibendrinimas:
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Nuorodų pateikimas tekste 

 jeigu cituojamas dviejų autorių šaltinis:

(Bagdonas ir Patašienė, 2016),…..Bagdonas ir Patašienė (2016),......(Maiers and Sandvold, 2018). 

 jeigu cituojamas šaltinis yra 3 autorių ir daugiau, tai rašoma tik pirmojo autoriaus pavardė ir santrumpa 

„ir kt.“ arba “et al.“:

(Bagdonas ir kt., 2017) arba Bagdonas ir kt. (2017)
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Nuorodų pateikimas tekste (2)

 Jeigu cituojama keletas šaltinių, jie pateikiami abėcėlės seka:

(Jonaitienė, 2014; Petrulis ir Andrikienė, 2012; Tamašauskas, 2014).

 Jeigu skirtingi autoriai tokiomis pačiomis pavardėmis, tai reikia pridėti vardus:

(Jucevičienė, P., 2013; Jucevičienė, R., 2015).

 Keli to paties autoriaus darbai publikuoti tais pačiais metais, cituojant tekste pridedamos raidės:

(Jankauskienė, 2014a; Jankauskienė, 2014b; Jankauskienė, 2014c).

 Literatūros sąraše:

Jankauskienė, D. (2014a)...

Jankauskienė, D. (2014b)...

Jankauskienė, D. (2014c)...
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Nuorodų pateikimas tekste (3)

Nelietuviškos pavardės ir asmenvardžiai rišliame tekste rašomos lotyniška abėcėle, išlaikant 

autentišką rašybą, tačiau sugramatinant- pridedant reikalingą linksnio galūnę -as, -is, -ys.

Pvz.: Taylor = Taylor’as, 

Emory = Emory’is,

Jean-Pierre Melville (Žanas Pjeras Melvilis) – Jean’as-Pierre’as Melville’is,

Thein Sein – Thein Sein’as, Thein Sein’o, Thein Sein’ui.

Moteriškos pavardės negramatinamos (išskyrus tas, kurios baigiasi galūne –a)

Pekka (Peka) – Pekka, Pekka’os, Pekka’ai.

http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas

http://www.vlkk.lt/konsultacijos/7469-transkripcija-transkribavimas-kirilica-rus

Svetimvardžių gramatinimas:

http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas
http://www.vlkk.lt/konsultacijos/7469-transkripcija-transkribavimas-kirilica-rus
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Nuorodų pateikimas tekste (4)

 ...(Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242., 2009).

 ...(Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2018 m. 

rugsėjo 12 d. Nr. V-758., 2018).

Teisiniai dokumentai:
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Nuorodų pateikimas tekste (5)

Cituojant kolektyvą pirmąjį kartą, pateikiamas pilnas pavadinimas ir jo santrumpa laužtiniuose 

skliaustuose, sekančius kartus pateikiama tik santrumpa:

(Association of College and Research Libraries [ACRL], 2019)

antrą kartą ir vėliau pateikta nuoroda bus (ACRL, 2019)

(Kauno technologijos universitetas [KTU], 2020)

antrą kartą ir vėliau pateikta nuoroda bus (KTU, 2020).

Autorius-kolektyvas:
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Nuorodų pateikimas tekste ir literatūros sąraše

 Šią temą analizuoja Sudavičius ir Endrijaitis (2020)...

 ..... (Sudavičius ir Endrijaitis, 2020) ....

 ......(Maiers and Sandvold, 2018)...

Bibliografinis aprašas literatūros sąraše:

Pavardė, V. V. ir /, & Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė (Laidos duomenys). Leidėjas.

 Maiers, A., & Sandvold, A. (2018). The passion-driven classroom: a framework for teaching and learning 

(2nd ed.). Routledge

 Sudavičius, B. ir Endrijaitis, M. (2020). Viešųjų finansų teisė: Vilniaus universiteto vadovėlis. Vilniaus 

universiteto leidykla.

Nuorodų pateikimas tekste:
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Bibliografinis aprašas 

 Autorius(iai) ar kolektyvo vardas :

autoriaus pavardė ir vardas / arba kolektyvo vardas.

 Antraštė(s), paantraštė(s) :

Knygos, straipsnio pavadinimas. Gali būti paantraštė (pvz.: vadovėlis). 

 Laidos duomenys :

jeigu tai pakartotinio leidimo dokumentas, pvz.: 2-oji laida, 2nd ed., 3th ed. ir t.t.

 Išleidimo duomenys :

leidėjas, metai.

 Apimtis :

puslapių skaičius ar konkretus puslapis, jei buvo naudotasi kūrinio dalimi.

 Elektroniniams ištekliams reikia nurodyti :

kada žiūrėta  - [žiūrėta 2022-09-19]. Prieiga per internetą: http://...

tarptautinį standartinį numerį – doi, pvz.: https://doi.org/10.1002/mar.20105

Bibliografinis aprašas- standartine forma pateiktų duomenų visuma, pagal kuriuos

apibūdinamas ir atpažįstamas dokumentas. 
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Pagrindiniai bibliografinio aprašo elementai:

 knygų bibliografiniame apraše nurodomas autorius (-iai), pavadinimas, leidimo metai, leidykla;

 straipsnių bibliografiniame apraše rašomas autorius (-iai), straipsnio pavadinimas, publikavimo metai, 

žurnalo ar tęstinio mokslo leidinio pavadinimas, žurnalo numeris (tomas), straipsnio puslapiai;

 teisinių dokumentų bibliografiniame apraše nurodomas dokumento pavadinimas su numeriais, 

patvirtinimo data, publikavimo data (leidėjas, jeigu jis nurodytas);

 oficialiosios statistikos duomenų bibliografiniame apraše rašomas pavadinimas, sukūrimo ar 

atnaujinimo data (rengėjas ar leidėjas);

 elektroninių šaltinių bibliografiniai aprašai yra sudaromi atsižvelgiant į šaltinio rūšį, taip pat pridedama 

informacija apie laikmenos rūšį, žiūrėjimo datą ir prieigos galimybes.

Kiekvienas informacijos šaltinis turi būti aprašytas remiantis bibliografinio aprašo 

standartais:
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Bibliografinis aprašas

 Knyga (1 autorius):

Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidyklos pavadinimas.

Jucevičienė, P. (2007). Besimokantis miestas: monografija. Technologija.

 Knyga (2 autoriai):

Pavardė, V. V. ir /, & Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. (Laidos duomenys). Leidėjas.

Maiers, A., & Sandvold, A. (2018). The passion-driven classroom: a framework for teaching and learning (2nd ed.). Routledge.

 Knyga (3 ir daugiau autorių):

Downing, J., Hanreddy, A., & Peckham-Hardin, K. D. (2015). Teaching communication skills to students with severe disabilities (3rd ed.). 

Paul H. Brookes Publishing.

 Knyga arba straipsnis (daugiau negu 21 autorių):

Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. (rašome 19 pavardes), ... Pavardė, V. V. (galutinė pavardė). (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidyklos 

pavadinimas.

Pegion, K., Kirtman, B. P., Becker, E., Collins, D. C., LaJoie, E., Burgman, R., Bell, R., DelSole, R., Min, D., Zhu, Y., Li, W., Sinsky, E., Guan, H., 

Gottschalck, J., Metzger, E. J., Barton, N. P., Achuthavarier, D., Marshak, J., Koster, R., . . .  Kim, H. (2019). The subseasonal experiment (SubX): A 

multimodel subseasonal prediction experiment. Bulletin of the American Meteorological Society, 100(10), 2043-2061. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-

18-0270.1
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Bibliografinis aprašas (2)

Stables, A. W. G., Nöth, W., Olteanu, A., Pikkarainen, E., & Pesce, S. (2018). Semiotic theory of 

learning: new perspectives in the philosophy of education. Routledge [žiūrėta 2021-08-23]. Prieiga

per internetą: https://www.routledge.com

Elektroninės knygos bibliografinis aprašas:
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Bibliografinis aprašas (3)

Pavardė, V. V. ir /, & Pavardė, V. V. (red./sud./Ed./Eds.). (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidyklos

pavadinimas [žiūrėta xxxx-xx-xx]. Prieiga per internetą: ...

Krupavičius, A. (sud.). (2018). Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija. 

Lietuvos mokslo taryba [žiūrėta 2022-09-29]. Prieiga per internetą: 

https://www.minfolit.lt/eks/files/Dokumentai/LDB_ekspertinio_vertinimo_analize_2018.pdf

Ihlen, O., & Heath, R. L. (Eds.). (2018). The handbook of organizational rhetoric and communication. John 

Wiley & Sons, Incorporated [žiūrėta 2022-09-20]. Prieiga per internetą: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ktu-ebooks/detail.action?docID=5391735

Knygos turinčios sudarytojus ar redaktorius
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Bibliografinis aprašas (4)

Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė ir /, & V. Pavardė (sud., Eds.), Knygos 

antraštė (pp. xx–xx). Leidyklos pavadinimas [žiūrėta xxxx-xx-xx]. Prieiga per internetą: ...

Giammarresi, S., &  Lapalme, G. (2016). Computer science and translation: natural languages and

machine translation. In I. Gambier, & L. V. Doorslaer (Eds.), Border crossings: translation studies and

other disciplines (pp. 205-224). John Benjamins Pub [žiūrėta 2021-08-20]. Prieiga per internetą: 

https://www.jbe-platform.com/content/books/9789027266620

Knygos dalis:
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Bibliografinis aprašas (5)

Remeikienė, R., Startienė, G., & Dumčiuvienė, D. (2013). Explaining entrepreneurial intention of university

students: The role of entrepreneurial education. In Active Citizenship by Knowledge Management and

Innovation: Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, 19-

21 June 2013, Zadar, Croatia (pp. 299-307). ToKnowPress.

Straipsniai iš mokslo darbų rinkinių, konferencijų medžiagos rinkinių:
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Bibliografinis aprašas (6)

 Straipsnis žurnale:

Pavardė, V. V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas(numeris), puslapiai.

Umbrasienė, G. (2014). Analysis of cyclical sensitivity in traditional and new sectors: the case of Lithuanian 

economy. Inžinerinė ekonomika, 25(4), 420–426. 

 Straipsnis elektroniniame žurnale:

Putrienė, N. (2017). Šiuolaikinio curriculum aspektų raiška pamokoje. Pedagogika, 127(3), 119–131[žiūrėta

2022-08-20]. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.15823/p.2017.43 

Straipsnio bibliografinis aprašas:
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Straipsnis žurnale

Žurnalo antraštė, tomas, 
numeris

Straipsnio pavadinimas

Autorių pavardės

DOI numeris
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Bibliografinis aprašas (7)

 Straipsnis laikraštyje:

Pavardė, V. V. (Metai, mėnuo diena). Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė, puslapiai.

Mikoliūnaitė, K. (2022, rugsėjo 9). Dabar investuoti prieinama, lengva ir pigu. Verslo žinios, p. 34.

 Straipsnis elektroniniame laikraštyje:

Viluckas, P. (2022, rugsėjo 8). Patvirtinti antrojo 5G dažnių aukciono rezultatai. Verslo žinios [žiūrėta 2022-

09-08]. Prieiga per internetą: https://www.vz.lt/inovacijos/technologijos/2022/09/08/patvirtinti-antrojo-5g-

dazniu-aukciono-rezultatai

Straipsnio laikraštyje bibliografinis aprašas:
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Bibliografinis aprašas (8)

Kolektyvo vardas. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidyklos pavadinimas.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological

Association (6th ed.). DC: Author. 

Kauno miesto savivaldybė. (2020). Kauno miesto kultūros įstaigos [žiūrėta 2022-01-20]. Prieiga per 

internetą: http://www.kaunas.lt/kultura-turizmas/kauno-miesto-kulturos-ir-turizmo-istaigos/

Kolektyvo vardas:
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Bibliografinis aprašas (9)

Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: daktaro disertacija. Leidyklos pavadinimas.

Škėrienė, S. (2021). Universiteto edukacinės aplinkos, įgalinančios studentus ugdytis problemos 

sprendimo, grįsto vertybėmis, gebėjimus: daktaro disertacija. Kauno technologijos universitetas.

Radvila, G. (2021). Expression of remuneration system characteristics in various stages of organizational

maturity: daktaro disertacija. Kauno technologijos universitetas [žiūrėta 2022-01-21]. Prieiga per internetą: 

https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:86191892/datastreams/MAIN/content .

Disertacijos:
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Bibliografinis aprašas (10)

Teisinio dokumento, standarto pavadinimas, numeris (jeigu yra). (Metai) [žiūrėta data]. Prieiga per internetą: ...

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242. (2009) [žiūrėta 2021-09-

25]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430
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Pagalba KTU virtualioje bibliotekoje 

Kopijuokite, bet nepamirškite pasitikrinti, ar 
bibliografinės nuorodos tikslios, prieš įterpdami 
jas į savo darbą.



Pagalba duomenų bazėse



Pagalba paieškos sistemose



39

Literatūros sąrašas

 Literatūros sąrašas pateikiamas sunumeruotas,

 bibliografiniai aprašai literatūros sąraše pateikiami abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes, o jeigu jų 

nėra,- pagal šaltinių antraštes,

 to paties autoriaus darbai literatūros sąraše yra pateikiami chronologine tvarka,

 nelotyniška abėcėle parašyti dokumentai netransliteruojami (nelotyninami) ir pateikiami originalo kalba, 

 literatūros sąraše po lotyniškosios abėcėlės pateikiami dokumentai nelotyniška abėcėle,

 lietuviškos pavardės užsienio kalba išleistose publikacijose dažnai yra rašomos be lietuviškų raidžių, tai 

sąraše pateikti taip, kaip nurodyta šaltinyje.

 Informacijos šaltinių sąrašas (pagal poreikį)- tai teisės aktai ir duomenų šaltiniai (žodynai, žinynai, 

duomenų bazės ir pan.).

Į literatūros sąrašą įtraukiami tik darbe cituoti šaltiniai, o visi tekste minėti šaltiniai turi būti

nurodyti literatūros sąraše.

Rašto darbe naudotų šaltinių sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje atskiru skyriumi. 
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Informacijos tvarkymo programos

Šiuo metu prenumeruojamos:

RefWorks - http://www.refworks.com

EndNoteWeb - http://myendnoteweb.com

Nemokamos:

Mendeley - https://www.mendeley.com

Zotero - http://www.zotero.org
Galimybės: 

 Išsaugoti surastų šaltinių bibliografinius duomenis, santraukas ir tekstus.

 Daugelis duomenų bazių leidžia įrašus įkelti tiesiogiai.

 Parengti literatūros sąrašą pagal pasirinktą citavimo stilių.

 Naudojant Word įskiepį, įterpti cituojamus šaltinius į tekstą ir parengti literatūros sąrašą. 

http://www.refworks.com/
http://myendnoteweb.com/
https://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
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Klauskite
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Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros
sąrašą.  APA citavimo stilius


