
ELEKTRONINIAI INFORMACIJOS PAIEŠKOS

ŠALTINIAI MOKSLUI IR LAISVALAIKIUI



Nuo ko pradedama informacijos 
paieška?

Nuo atsakymų:

• Ko konkrečiai ieškau?          

• Kur ieškau?



Pradinė temos analizė:

• kokie yra tiriamosios temos aspektai;

• problemą arba probleminį klausimą (temą galite formuluoti

kaip probleminį klausimą į kurį ieškosite atsakymo);

• kokios sąvokos ir terminai vartojami;

• kokios informacijos reikia (vaizdinės, tekstinės, kokio tipo

šaltinių – straipsnių, monografijų, informacinių leidinių ir t. t.);

• kiek informacijos reikia;

• kiek laiko galite skirti paieškai.



Temos apie delfinų 

terapiją plėtojimas 

• Kokį poveikį sergantiems daro delfinų terapija?

• Kokiomis ligomis sergantiems ligoniams gali būti taikoma delfinų 

terapija?

• Kokią negalią turintiems ligoniams gali būti taikoma delfinų terapija?

• Kokių amžiaus grupių ligoniams gali būti taikoma šių gyvūnų 

terapija?



Kokį poveikį sergantiems 

daro delfinų terapija?

• teigiamą, neigiamą ar nedaro jokio poveikio;

• kaip tas poveikis (jei toks yra) pasireiškia?

Atsakymas:

,,Delfinai puikiai jaučia žmogaus nuotaikas, supranta gestus, 
todėl jų terapija įvardijama kaip ypač veiksminga 

uždariems ir bendrauti nelinkusiems, ypatingai negalią 
turintiems vaikams. Jau po pirmo užsiėmimo gerėja vaikų 

motorika, žvilgsnio sutelkimas, koordinacija, jie ima labiau 
savimi pasitikėti ir mokosi įveikti savo baimes.”



Minčių  žemėlapis

Minčių žemėlapis

Tai kūrybinio mąstymo įrankis, padedantis išskaidyti problemą, vystyti temą ar klausimą.

Pagrindiniai elementai: sąvokos, ryšiai. Žemėlapį galite braižyti patys arba pasinaudoti

įvairiais internete randamais įrankiais.

Kaip braižyti minčių žemėlapį:

♦ lapo centre įrašykite pagrindinę temą, idėją, klausimą;

♦ nuo pagrindinės minties brėžkite linijas, kurios susieja jūsų mintį su siauresnėmis temomis ar idėjomis, 

kurios šakojasi į dar siauresnes temas;

♦ naudokite spalvas ir įvairius simbolius, raktinius žodžius.
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https://eurlex.europa.eu/browse/eurovoc.html

Tezaura

sSavybės:

• Nuo prasmės einama prie konkretaus žodžio;

• Nustato ryšius tarp terminų;

• Gali būti bendri ar skirti konkrečiai sričiai;

• Gali būti vienos, dviejų ar daugiakalbiai.



1 užduotis. Temai apie klimato kaitos poveikį Baltijos jūros florai ir

faunai sugalvokite tinkamiausius raktinius žodžius.

Atsakymai:

1. Kranto(ų) erozija and Baltijos jūra;

2. Vandens lygio kilimas;

3. Klimato šilimas;

4. Audros, štormai, uraganai;

5. Vandens srovių stiprumas ir kryptys;

6. Ekonominis nuosmukis;

7. Tautų kraustymasis;

8. Tyrinėjimai;

9. Kranto linijos atstatymas;

10.Ledynmetis;

11.Augmenija

12.Gyvūnija

13. Ir t.t.



• informacijos paieškos sistemos;

• bibliotekų katalogai arba virtualios bibliotekos;

• duomenų bazės;

• atvirosios prieigos šaltiniai;

Kur  ieškoti?



Paieškos sistemos

Tai tam tikros programos (sistemos), kurios nuolat tikrina ir indeksuoja internete

esančius informacijos šaltinius, o po to atlieka du dalykus: viena – atrenka labiausiai

klausimą atitinkančios informacijos turinčius puslapius ir antra – pateikia juos eilės

tvarka nuo daugiausiai naudingos ir atitinkančios informacijos turinčios svetainės.



•  įvykdo 5 milijardus užklausų per dieną;

•  indeksuoja daugiau negu 235 milijardus internetinių 
puslapių;

•  teikia informaciją 191 kalbomis;

2019 m. grynasis įmonės pelnas siekė 21 milijardą dolerių.



Pagrindiniai informacijos 
atrinkimo kriterijai: 

• reikšminių žodžių vieta tinklalapyje ar dokumente;

• jų vieta pagrindiniuose metaduomenyse: pavadinime, autoriaus 

duomenyse, reikšminiuose žodžiuose;

• žodžių pasikartojimo dažnumas;

• tinklalapio populiarumas;

• tinklalapyje esantys ryšiai ir naudojamos nuorodos.



Paieškos sistemų
privalumai ir trūkumai:

Pliusai:

• didelis suindeksuotų tinklalapių skaičius;

• didelis paieškos greitis;

• pateikia puslapių ištraukas, kuriose galite matyti kokiame kontekste vartojami Jūsų 

užklausoje pateikti žodžiai;

• neatsižvelgia į raidžių dydį (mažąsias ir didžiąsias), kirtį ir kitus ženklus.

Minusai: 

• tarp rezultatų patenka paieškos klausimo neatitinkantys informacijos šaltiniai;

• pateikia labai daug rezultatų, tarp jų sunku rasti geriausiai atitinkančius poreikius;

• daug svarbių ir naudingų informacijos šaltinių nepatenka tarp paieškos rezultatų, 

kadangi paieškos sistemos neturi teisės naršyti uždarose ar registracijos 

reikalaujančiose srityse.



Google mokslinčius (Google Scholar)

Google Scholar – Google bendrovės mokslinės informacijos paieškos sistema, kurioje galima 
rasti recenzuotus darbus, disertacijas, knygas, santraukas ir kitą mokslinę literatūrą iš įvairių 
mokslo sričių.

Google Scholar algoritmas atsižvelgia į dokumento tekstą, ypač jo pavadinimą, taip pat svarbus 
yra citatų skaičių, leidinio kokybė bei pats teksto autorius, iš kurių svarbiausias kriterijus yra 
citatų skaičius. Todėl pirmame paieškos sistemos puslapyje randami labiausiai cituojami 
dokumentai.

https://scholar.google.lt



Pliusai:

• paprasta ir lengva naudotis;

• laisvai prieinama paieškos sistema;

• nuorodos į viso teksto dokumentus;

• galima peržiūrėti susijusius straipsnius;

• galima saugoti dokumentus savo Google; Scholar bibliotekoje (Mano biblioteka).

Minusai: 

• didžiuliai kiekiai rezultatų;

• ribotos galimybės filtruoti rezultatus – pavyzdžiui, negalite peržiūrėti tik recenzuojamų ar 

viso teksto dokumentų;

• rezultatai pateikiami remiantis žurnalų reitingais;

• tik dalis dokumentų yra laisvai prieinami;

• nevykdoma dokumentų atranka – rasite ir mokslinius, ir abejotinos vertės dokumentus.

Mokslinčius



2 užduotis. Pagal užklausą ,,Baltijos jūros apsauga“ atlikite paiešką

informacijos paieškos sistemoje Google ir Google Mokslinčiuje. Įvertinkite

paieškos rezultatų atrankos skirtumus

Atsakymai:

1. Kiek informacijos vienetų radote Google? –

599 000

2. Kiek GM? –

4280

3. Kur ieškotumėte daugiau informacijos apie Baltijos jūros taršos rodiklius 

(2020 m.) - Google ar Google Mokslinčiaus paieškos sistemoje? 

Baltijos jūros taršos rodikliai: Google –

40 500 (2020 m. - ?)

GM –

878 (2020 m. – 55)

4. Įvertinkite, kur yra tikslingiau ieškoti mokslinės informacijos.

GM



BIBLIOTEKOS

Jų turimi ir prenumeruojami ištekliai yra įtraukti į bibliotekų katalogus

ar virtualias bibliotekas, kurias galite peržvelgti ir namuose. Virtuali

biblioteka – paieškos sistema, leidžianti ieškoti bibliotekos ištekliuose.

LIBIS eLABA 

savb.lt

lnb.lt

biblioteka.su.lt

biblioteka.vu.lt







KAIP  IEŠKOTI?

LIBIS ir eLABa suvestiniai 

katalogai

Paieškai virtualioje bibliotekoje atlikti naudojami:

• Reikšminiai žodžiai arba užklausa;

• Paieškos kriterijai – autorius, pavadinimas ar tiksli frazė;

• Paieškos filtrai – kalba, dokumento tipas, laikotarpis ir pan.;

• Išteklio formatas – elektroninis ar spausdintas.





3 užduotis. LIBIS kataloge raskite leidinį, tinkantį Jūsų tyrimo temai.

Sužinokite, kuriose Lietuvos viešosiose bibliotekose jį galima pasiskolinti.

http://www.libis.lt/






4 užduotis. Elektroninėje Lietuvos akademinėje bibliotekoje, įrašę paieškos 

lauke Baltijos jūros ekologija, raskite 2020 m. paskelbtus magistro darbus.

Atsakymai:

1. Kiek iš viso magistro darbų radote? –

4

2. Ar visi jie viso teksto internete? –

TAIP

3. Raskite vieno magistro darbo aprašą HARVARD 1 formatu.

Alekna, R., 2020. Žaliosios ekonomikos plėtra globalizacijos sąlygomis:

magistro darbas, Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Prieiga per

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka.

www.lvb.l

t

https://www.lvb.lt/primo-explore/search?vid=ELABA&lang=lt_LT
https://www.lvb.lt/primo-explore/search?vid=ELABA&lang=lt_LT


Duomenų bazės (DB)

Duomenų bazės gali būti:

• viso teksto ar bibliografinės,

• mokamos ar laisvos prieigos,

• universalios ar teminės. 

Susistemintas ar metodiškai sutvarkytas

kūrinių, duomenų ar kitokios medžiagos

rinkinys, kuriuo galima naudotis elektroniniu

būdu.

• Duomenų bazių kūrėjai:   

• verslo korporacijos (EBSCO, ProQuest, 

Thomson Gale ir kt.);

• leidyklos (Cambridge Journals Online 

(Cambridge University Press), Springer LINK 

(Springer Verlag), Science Direct (Elsevier);

• atviros prieigos duomenų bazės (Directory 

of Open Access Journals (DOAJ).



infolex.lt – teisinės informacijos duomenų 

bazė.



1. Išsirinkti reikalingą duomenų bazę, kuri būtų susijusi su paieškos tema;

2. Tinkamai suformuluoti paieškos žodžius ir susipažinti su loginių operatorių 

funkcijomis;

3. Naudoti paieškos filtrus – pilnateksčiai, laikotarpis, šalis, kalba ir t.t.;

4. Pasinaudoti siūlomais tezaurais, kurie leidžia  susiaurinti ir apibrėžti temą;

5. Naudotis bazių paruoštomis vartotojo atmintinėmis Help;

6. Konsultuotis su bibliotekos darbuotojais visais duomenų bazių naudojimo 

klausimais. 

Paieškos duomenų bazėje

žingsniai



EBSCO

Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto mokslo žurnalai, knygos 

ir kiti informacijos šaltiniai. Populiariausi teminiai rinkiniai:

• Academic Search Complete (6300 pilnateksčių žurnalų ir 77 000 vaizdo 

įrašų iš Associated Press);

• Business Source Complete (2000 mokslo žurnalų ir 1.1 mln. įmonių 

aprašymų); 

• MasterFILE Premier (1600 pilnateksčių, populiaraus turinio žurnalų ir 1,3 

mln. nuotraukų, žemėlapių ir vėliavų); 

• MasterFILE Reference eBook Collection (populiarūs leidiniai apie 

istoriją, politiką, meną, architektūrą ir t.t.)





Žurnalų pavyzdžiai





Kaip atlikti paiešką DB:



Kaip atlikti paiešką DB:









5 užduotis. Naudodami pasirinktus paieškos reikšminius žodžius (pvz., Baltic Sea), suformuluokite užklausą.

Suformuluotą užklausą anglų kalba išbandykite duomenų bazėje EBSCO

1. Kiek radote 2020-2021 metų leidimo straipsnių? –

664
2. Suraskite straipsnį lietuvių k. Koks jo pavadinimas? –

ĮVAIRIARŪŠIO TRANSPORTO TERMINALŲ TARPUSAVIO VEIKLOS SPRENDIMŲ TYRIMAS.

3. Koks mokslinio žurnalo, kuriame jis išspausdintas, pavadinimas? –

Science: Future of Lithuania

4. Žemiau ,,prisekite“ jo aprašą APA formatu –

ŠAKALYS, R., & BATARLIENĖ, N. (2020). Įvairiarūšio Transporto Terminalų Tarpusavio Veiklos Sprendimų Tyrimas. Science:

Future of Lithuania, 12, 1–6. https://doi.org/10.3846/mla.2020.11116

www.savb.lt – Paslaugos – Duomenų bazės ir kiti el. ištekliai –

1. Patron ID – 2454695; 

2. EBSCOhost; 

3. Academic Search Complete; 

4. varnelė ant Full Text

Kaip prisijungti prie EBSCO

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=s5470582


Atviroji prieiga – galimybė pasiekti mokslo informacijos išteklius

atvirai ir nemokamai internete. Atvirosios prieigos ištekliai gali būti

straipsniai, žurnalai, knygos, talpyklos, atvirieji mokymosi ištekliai,

masiniai atvirieji mokymosi kursai. Pvz.: doaj.org

Atvirosios prieigos ištekliai





Informacijos atranka ir vertinimas

Informacijos įvertinimas yra viena svarbiausių informacijos paieškos 

proceso dalių. Ne visa informacija yra lygiavertė savo turiniu, 

tinkamumu ir patikimumu.

Vertindami informaciją atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus:

• Informacijos atitikimas nagrinėjamai temai.

• Informacijos patikimumas ir vertė.

Atsiminkite, kad informacijos, rastos mokslinėse duomenų 

bazėse, žurnaluose ir knygose patikimumo galima netikrinti, nes 

tai jau atliko šių publikacijų recenzentai.



Paieškos         Katalogai          Virtualios           Duomenų              

sistemos                                   bibliotekos          bazės

Informacijos kiekis

Informacijos patikimumas
Vertė didėja

Informacijos kiekis 

mažėja

Didelis informacijos 

kiekis

Mažiau vertinga

Informacijos atranka ir vertinimas



Išvados









AČIŪ UŽ DĖMESĮ



KOREKTIŠKAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ 

NAUDOJIMAS



Oficialių tyrimų ir apklausų statistika (14 – 18 m. jaunuoliai):

84 % - žino, kas yra autorių teisės;

40 % - dalinosi ir ne kartą savo socialiniuose tinkluose internete
rastomis nuotraukomis ir tekstais, nenurodydami jų tikro
autoriaus;

50 % - siuntėsi iš internete esančių nelegalių svetainių muziką ir
filmus („piratavo“);

30 % - kopijavo internete rastą informaciją ir po to kaip savo
naudojo mokykliniuose rašto darbuose (plagiavo).

Autorių teisių padėtis Lietuvos mokyklose

Antipiratines technologijas kuriančios įmonės MUSO duomenimis, Lietuva užima antrą vietą 

pasaulyje pagal apsilankymus piratiniuose puslapiuose, užleisdama į priekį tik Baltarusiją -

1 vartotojas - 269 kartai per metus.

Didžiausia filmų piratinės svetainės pelnas 2017 m. – 2,4 mln. eurų.



Autorius - fizinis asmuo, sukūręs originalų kūrinį, kuris atskleidžia jo kūrybiškumą, 

kuris turi formą ir pasižymi originalumu.

Kūrinys - žmogaus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, 

neatsižvelgiant į meninę vertę, išraiškos būdą ar formą.

Autorius su savo kūriniu leidžia ar draudžia likti šiuos veiksmus:

• atgaminti

• išleisti

• versti

• perdirbti

• platinti parduodant, nuomojant

• viešai skelbti

• gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną veiksmą, atliekamą su jo kūriniu.

Autorių teisės galioja visą gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties.



Adrian van Utrecht 1599 – 1652 žymus flamandų tapytojas.

2022 metų 

gamtos kalendorius

Marius Čepulis – fotografas, gamtininkas ir mokyklinių vadovėlių iliustratorius



Kiekvienas žmogaus sukurtas originalus ir kūrybiškai išpildytas kūrinys 

yra jo turtas, kurį saugo autorių teisės. Tam, kad niekas negalėtų kūrinių 

pasisavinti ir naudoti be autoriaus žinios, yra nustatytos taisyklės. Jos 

nusako, kaip galima elgtis su savo bei kitų kūriniais.

Taisyklės:

• Kiekvienas kūrinys turi savo kūrėją.

• Nusipirkti – tai dar ne viskas.

• Nori panaudoti kūrinį? Reikia susitarti su autoriumi.

• Visada nurodyti autorių – ir pagarba, ir pareiga.

• Internete galioja tos pačios taisyklės.



Kodėl tai svarbu?

Autorių teisės suteikia galimybę kūrėjui pragyventi
iš to, ką jis sukūrė. Jeigu kiekvienas galėtų keisti
arba pakartotinai skelbti jo darbus, jie nebeduotų
autoriui jokių pajamų. Tokiu atveju jis nebe turėtų,
nei priemonių, nei motyvacijos kurti naujus kūrinius.



Autorių teisių tikslas

• skatinti autorių kūrybiškumą, vystyti mokslą ir menus;

• ginti vartotojo teises naudoti kūrinius mokymosi, mokymo bei 

tolimesnės kūrybos tikslais;

• siekti balanso tarp kūrėjų teisių apsaugos ir vartotojų teisių, 

naudojant kombinuota išimčių ir apribojimų, terminuotos 

apsaugos bei deramo atlyginimo autoriams sistema.



Autorių teisių saugomi objektai:



Nelaikomi autorių teisių objektais
Idėjos, procedūros, 

koncepcijos, principai, 

atradimai, atskiri 

duomenys.

Teisės aktai ir visi 

oficialūs valdžios 

dokumentai.

Valstybės 

simboliai

Informaciniai 

pranešimai apie 

įvykius

Folkloro 

kūriniai 

Išimtys, kai negalioja Autorių teisių 

įstatymas:

• kūrinio naudojimas asmeniniais tikslais; 

t.y. kai žmogus atgamina savo

asmeninėms reikmėms vieną kūrinio 

egzempliorių;

• kūrinio naudojimas mokymo tikslais: 

t.y. kaip pavyzdys mokymo ir mokslo 

tyrimo tikslais, valstybės saugumo 

interesais ir teismo procesų metu;



Tavo kūrinys  - tavo teisės



Šiomis licencijomis žymimą turinį leidžiama atsisiųsti ir naudotis juo su tam tikrais 

apribojimais. Bendrasis žymėjimas yra šis :

Atviro turinio licencijos/Kūrybinių bendrijų licencijos

Objektą galima naudoti be apribojimų, nurodant autorių.

Objektą galima naudoti be apribojimų, tačiau, pakeitus ar

panaudojus savo kūryboje, privaloma naujai sukurtus objektus

skelbti dalijantis analogiškomis sąlygomis (taip pat ženklinti CC

BY-SA). Nurodyti autorių

Objektą galima naudoti be apribojimų, tačiau negalima jo 

keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.

Objektą galima naudoti be apribojimų, tačiau tik

nekomerciniais tikslais. Nurodyti autorių.

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to,

pakeitus ar panaudojus savo kūryboje, privaloma naujai sukurtus

objektus skelbti dalijantis analogiškomis sąlygomis (taip pat

ženklinti CC BY-NC-SA). Nurodyti autorių

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to,

negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti

autorių

© reikalingas autoriaus leidimas.



Autorių teisių apsaugos ženklas
• Autorių teisės į kūrinį atsiranda nuo jo sukūrimo 

momento.

• Asmuo gali informuoti visuomenę apie savo teises į 

kūrinį, pažymėdamas jį autorių teisių apsaugos  ženklu. ©

©





Užduotis:

● Išsirinkite iš jūsų telefone esančios nuotraukų galerijos

kelias labiausiai patinkančias ir pažymėkite jas savo

vardu, pavarde ir autoriniu ženklu ©

(Microsoft Word - įterpti - simboliai - PrtSC - apkarpome,

uždedame rėmelį)

● Sukurkite nuotraukų koliažą iš internete rastų vaizdų apie

tai, ką svajojate pamatyti ar smagaus nuveikti per

vasaros atostogas. Darbui naudokite GOOGLE vaizdus,

rastus „Creative Commons“ licencijų rubrikoje. (61 sk.)



Autorių teises ginančios organizacijos

Lietuvos autorių teisių gynimo

agentūra – LATGA latga.lt Lietuvos gretutinių teisių

organizacija – AGATA agata.lt



Teisės aktai, reglamentuojantys
autorių teises

Nacionaliniai

• Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

• Baudžiamojo kodekso XXIX sk. 191 – 194 str.;

• Administracinių teisių pažeidimo kodeksas 214(10) straipsnis.

Tarptautiniai

• Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos;

• Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių

teisių sutartis;

• Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir 

transliuojančių organizacijų apsaugos;

• Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų 

fonogramų kopijavimo.



Citavimas

Citata – tai trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties

autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus,

pateikiant nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis,

suformuluotus originale.

Informacijos šaltinių citavimą reglamentuoja “Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas”.

Šio įstatymo 21 straipsnyje teigiama, kad “leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai

paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą kitame kūrinyje be

kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autorių teisių subjekto leidimo, jeigu toks

atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto”.



Citavimas

• Kaip teisingai kito autoriaus mintį, frazę ar sukurto teksto dalį įterpti į 
savo rašto darbą, t.y. cituoti.

1) Pateikiami tikslūs autorius žodžiai;

2) Pateikiamos perfrazuotos kito autoriaus mintys;

• Kaip teisingai šį intarpą (citatą) identifikuoti išnašose ir panaudotos 
literatūros sąraše, t.y. sudaryti bibliografines nuorodas.

Visi darbe panaudoti šaltiniai nurodomi tekste, o tekste nurodyti šaltiniai
privaloma tvarka įtraukiami į panaudotos literatūros sąrašą, kuris
talpinamas straipsnio ar knygos galia.



1) Kai svarbu perteikti tekstą žodis žodin, kai būtinai reikia pasiremti teksto autoritetu, citatą pateikiame 

kabutėse, o didesnės apimties – naujoje pastraipoje.

Šuminas (2009) pažymi, jog ši socialinių tinklų savybė ypač yra svarbi politikams: „Virtualūs socialiniai

tinklai politikams teikia tiesioginės ir nefiltruotos prieigos prie rinkėjų galimybę. Čia nebėra tarpininko –

žiniasklaidos, kuri atrenka, kokią – teigiamą arba neigiamą – informaciją skelbti visuomenei“

2) Perfrazavimas yra pagrindinės informacijos iš šaltinių perteikimas savais žodžiais ir savu stiliumi,

bet neiškraipant esmės. Perfrazuojant būtina atskirti kito autoriaus mintis nuo savų komentarų, tam

galima naudoti įvairias frazes: Mokslininko požiūriu..., Kaip teigia..., Kaip tvirtina...,

Apibendrinus..., Pasak..., Anot...

Anot Šumino (2009) socialiniai tinklai yra svarbūs politikams, nes leidžia su rinkėjais bendrauti tiesiogiai,

be tokių tarpininkų, kaip žiniasklaida, kuri dažnai informaciją visuomenei pateikia neobjektyviai ir

tendencingai.

Citavimo būdai

Jei citatoje autorius nepaminimas, tada frazės pabaigoje autorius pavardė įrašoma skliausteliuose 

šalia publikacijos išleidimo metų - (Šuminas, 2009)



Citavimas

• Jei šaltinio autorius yra organizacija, nurodomas organizacijos pavadinimas.

Kaip pabrėžia Amerikos psichologų asociacija (2000),…

• Jei organizacija turi labai gerai žinomą trumpinį, tuomet cituojant pirmąkart: 
(Lietuvos pramonininkų konfederacija [LPK], 2014); cituojant antrąkart ir kt.: (LPK, 
2014).

• Teisės aktai ir kiti dokumentai, paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ – cituojant reikia 

nurodyti datą ir „Valstybės žinių“ numerį, kuriame paskelbtas dokumentas, bei 

dokumento numerį.

Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140) numato tai, jog studijų metai 
dalijami į semestrus (rudens ir pavasario, prireikus gali būti organizuojamas ir 
vasaros semestras) ir atostogų laikotarpius.

• Cituojant internetinius šaltinius taikomos tos pačios taisyklės kaip ir spausdintiems šaltiniams.

Tekste elektroninio tinklalapio adresas nenurodomas – jis pateikiamas aprašant literatūros

šaltinį literatūros sąraše.



1 variantas



2 variantas



3 variantas



Bibliografinių nuorodų 

sąrašas
tai abėcėlės tvarka išdėstyti darbe panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar paminėtų) 

dokumentų bibliografiniai aprašai. Tai būtina studijų ir mokslo darbų dalis.

Pagrindiniai bibliografinio aprašo elementai:

∙ Autorius(-iai) ar kolektyvo vardas. Jei nėra 

autoriaus, galima nurodyti redaktorių ar 

sudarytoją. 

∙ Antraštė(s), paantraštė(s). Pateikiama pilna 

informacijos šaltinio antraštė ir paantraštė.  

∙ Išleidimo duomenys: vieta, leidėjas, data. 

∙ Tarptautinis standartinis numeris - ISBN, 

kuris reikalingas aprašant LST ISO 690:2010 

stiliumi.



Šiuo metu egzistuoja labai įvairios bibliografinių nuorodų mokyklos, kurių 

kūrėjai:

• Asociacijos (pvz., Amerikos Psichologų Asociacija – APA; Amerikos Chemikų 

Asociacija), 

• Universitetai (pvz., Harvardo),

• Leidyklos ir t. t.

Lietuvoje dažniausia naudojami šie bibliografinių nuorodų sudarymo variantai:

APA (angl. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION),

7-asis leidimas.

LST ISO 690:2010. Pirmojo elemento ir datos metodas

LST ISO 690:2010. Numeruojamų nuorodų metodas.

MLA (angl. MODERN LANGUAGE ASSOCIATION), 8-asis leidimas.





Bibliografinių nuorodų sudarymo įrankiai 

paieškos sistemoje     GOOGLE MOKSLINČIUS

3 citavimo stiliai



Bibliografinių nuorodų sudarymo įrankiai 

Lietuvos virtualioje bibliotekoje (elaba.lt)

6 citavimo

stiliai



Bibliografinių nuorodų sudarymo įrankiai duomenų bazėse

7 citavimo stiliai



• Sąrašas pateikiamas studijų ar baigiamojo darbo pabaigoje 

(rekomenduojamos antraštės literatūros sąrašui Literatūra, Naudota 

literatūra).

• Visi tekste pateikiami literatūros šaltiniai turi būti pateikti literatūros 

sąraše.

• Bibliografiniai įrašai rūšiuojami autorių (o jeigu autoriai nenurodyti, 

antraščių) abėcėlės tvarka pirma lotyniškąja abėcėle, po to , jei yra –

kirilica ir kitomis abėcėlėmis.

• Sąrašas numeruojamas arabiškais skaitmenimis.

• Literatūros sąrašas turi būti sudaromas pasirenkant vieną stilių.



Plagijavimas – svetimo kūrinio (mokslo, meno, literatūros) arba kūrybinės

minties, idėjos pasisavinimas ir svetimo kūrinio išleidimas savo vardu (Tarptautinių

žodžių žodynas, 2002).

• baudžiama, net jei daroma nesąmoningai dėl teisinio neišmanymo, kultūros, 

kūrybiškumo ar laiko stokos, informacinių gebėjimų trūkumo;

• darbo atsisiuntimas ar pirkimas iš interneto portalo yra vienas iš labiausiai 

paplitusių sąmoningo piktybinio plagijavimo pavyzdžių;

• į savo darbą privaloma integruoti visus naudojamus šaltinius; nuorodą apie juos 

pateikti tekste ir darbo pabaigoje.

• informacijos perfrazavimas nepateikiant nuorodų į informacijos šaltinius – taip 

pat plagiatas.

• pažeidėjams taikomas baudžiamojo kodekso 191 str:

„Tas, kas savo vardu išleido arba viešai paskelbė svetimą literatūros, mokslo, meno 

ar kitokį kūrinį arba jo dalį, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės 

apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“



Plagiato išaiškinimo programos

14 %

15 %



http://menoavilys.org/mema/mema.pdf



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


