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Bibliografijos rodyklė – 
geriausias atminimas 
kūrėjui. 

 

 

Prof. Ona Voverienė 



• Vienoje knygoje surinkus kūrėjo darbų 
aprašus,  jo veiklos paminėjimą spaudoje – 
sukuriamas bibliometrinis instrumentas 
tolesniems konkrečios mokslo šakos tyrimams, 
parengiamas mokslo istorijos šaltinis. 



(...) Personalinė bibliografija 
[yra] bibliografija apie vieno 
asmens darbus ir (arba) 
dokumentus apie jį. Gali 
informuoti ir apie dalį 
asmens darbų, išskirtų pagal 
kurį nors papildomą požymį 
(turinį, laiką, kalbą ir t. t.), 
arba tik apie jam skirtus 
darbus. 

In: Knygotyra: enciklopedinis 
žodynas. Vilnius: Alma 
littera, 1997, p. 48. 

 

Doc. Elena Macevičiūtė 



 

[Bibliografinį] darbą atlikime 
taip, kad dar šimtą metų 
kitiems bibliografams jo 
nereikėtų pildyti. 

 

Prof. Osvaldas Janonis 



Žukas, Vladas. Lietuviškieji 
literatūros bibliografijos 
šaltiniai. Vilnius: Lietuvos 
TSR valstybinė respublikinė 
biblioteka, 1979. 176 p.;  

Žukas, Vladas. Lietuvių 
bibliografijos istorija. D. 1, 
(Iki 1940 metų). Vilnius: 
Mokslas, 1983. 263 p. 

Prof. Vladas Žukas, 1925–2014 



Matulaitytė, Stasė. Gamtos 
mokslų personalinės 
bibliografijos raida 
Lietuvoje. Knygotyra, 1991, 
t. 17, p. 61–79;  

Matulaitytė, Stasė. Technikos ir 
žemės ūkio personalinė 
bibliografija Lietuvoje. 
Knygotyra, 1997, t. 24, p. 
61–78. 

Doc. Stasė Matulaitytė 



• Janonis, Osvaldas. 
Bibliografijos teorija. – 2-as 
papild. ir patais. leid. Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, 
2002. 61 p.;  

• Janonis, Osvaldas. 
Bibliografijos mokslas ir 
praktika XX amžiaus antrojoje 
pusėje: raidos bruožai: 
mokslinė monografija. 
Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2002. 
233 p. 

Prof. Osvaldas Janonis 



• ISBD tarptautinis standartinis 
bibliografinis aprašas: jungtinė 
laida. Vilnius: Lietuvos 
nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka, 2013. 302 p. ;  

• Dokumentai. Bibliografinės 
nuorodos. Turinys, forma ir 
sandara (tapatus ISO 690:1987) 
: LST ISO 690. Vilnius : Lietuvos 
standartizacijos dep. 2002. IV, 
23 p. 

 

 

Dr. Regina Varnienė-Jenssen 



Bibliografijos rodyklių rengimas 
anksčiau ir šiais laikais 

• Darbo pradžia; 

• Medžiagos paieška; 

• Informacijos tikrinimas de visu; 

• Struktūra:  

– Tekstinė medžiaga; 

– Bibliografiniai įrašai; 

– Pagalbinės rodyklės; 

• Leidyba. 

 

 



Asmeninis profilis – vietoje 
asmeninės bibliografijos rodyklės 

 

 

„Ideali personalinė bibliografija – pildoma paties 
autoriaus, parašius ar paskelbus kiekvieną 
įrašą, o popierinė kopija – įsegama į segtuvą, 
įdedama į dėžę, jei knyga.“ 

Bibliografas anonimas 

 



Asmeninis profilis – informacijos 
tvarkymui ir dalijimuisi 

Interneto nuorodų, bibliografinių įrašų ir dokumentų 
kaupimo, tvarkymo ir dalinimosi įrankiai: 

•  Mendeley, 

•  CiteUlike, 

• Zotero, 

• Kt. ... 

Plačiau: Šarlauskienė, Lina. Mokslininko reprezentacijos 
skaitmeninėje erdvėje sąsajos su publikacijų duomenų 
bazėmis. Knygotyra, 2016, t. 67, p. 206–225. 



Asmeninis profilis socialiniuose 
tinkluose  

 

• ORCID (skaitmeninė autoriaus indentifikavimo 
sistema); 

• LinkedIn; 

•  ResearchGate; 

•  ResearcherID; 

• Google Scholar; 

• Microsoft Academic; 

• Kt. ... 

 



Bibliografinių duomenų valdymo 
programos (nemokamos) 

• RefWorks,  

• Mendeley, 

• Zotero,  

• Kt. ...  



Bibliografinių įrašų valdymas ZOTERO 

 

• 1657 unikalūs aprašo stiliai (8868 iš viso); 

• 15 aprašo stilių, paremtų ISO 690. 



Bibliografinio įrašo stiliai Zotero 

 



Leidinio formavimo programa ALEPH 

Kolesinskienė Nijolė 



Leidinio formavimo programa ALEPH 

•   

B01.01. J. Basanavičiaus gyvenimas ir veikla. Biografijos (atskiri leidiniai) 
  
1917 
  
1.         (5164)Bassanavitsius : pére de la renaissance Lithuanienne. — Lausanne : Publié par les soins 

du Bureau d'information de Lithuanie, 1917. — 16 p. — Autorius nenurodytas. — Perpaudas iš: 
Pro Lithuania. Lausanne, 1917, Nr. 6. 

        Apie J. Basanavičiaus vaikystę, mokslo metus, darbą Bulgarijoje, „Aušros“ leidimą ir bendradarbiavimą 
kitoje spaudoje, veiklą grįžus į Lietuvą. 

  
1926 
  
2.         (5139)Öller, Ragnar. Tohtori Jonas Basanavičius : Liettuan kansallisen herätyksen johtaja / R. 

Öller. — [Helsinki] : [Tekijä], 1926. — 20 p. : portr., iliustr., žml. — Atspaudas iš: Helsingin 
sanomain. Helsinki, 1926, marrask. 28. 

        Apie J. Basanavičiaus gyvenimą, visuomeninę ir mokslinę veiklą, darbą spaudoje. 
  
1927 
  
3.         (5140)Gustaitis, Motiejus. Basanavičius ir „Aušra“ / M. Gustaitis. — Kaunas : Švyturys, 1927. 

— 32 p. — Bibliografija išnašose. 
        Trumpai apžvelgiamas J. Basanavičiaus gyvenimas ir veikla, aptariamas jo vaidmuo leidžiant pirmąjį 

lietuvišką laikraštį „Aušra“, nagrinėjami jo straipsniai, išspausdinti šiame laikraštyje. 
 



Išvados 

• Bibliografijos rodyklė – geriausias atminimas 
kūrėjui. Ona Voverienė. 

• Bibliografinį darbą atlikime taip, kad dar šimtą 
metų kitiems bibliografams jo nereikėtų 
pildyti. Osvaldas Janonis. 

• Vienoje knygoje [bibliografijos rodyklėje] nuo 
viršelio iki viršelio  turi būti vienodo stiliaus 
bibliografinis aprašas. Juozas Marcinkevičius. 

 

 



 

 

 

• Ačiū už dėmesį 


