
 88

Pavardës, vardai, slapyvardþiai.
Gimimo data.
Gimimo vieta.
Mirties data.
Mirties, palaidojimo vieta.
Profesija, specialybë.
Kilmë (tëvai: pavardës, vardai, profesija, titulas, mokslo

laipsnis, gyvenimo vieta ir kt. svarbi informacija).
Tautybë.
Mokslo ástaigos, kuriose mokësi ir kurias baigë (pavadinimai,

nuo kada iki kada jose mokësi, koká iðsilavinimà, specialybæ
kiekvienoje ið jø ásigijo).

Þymiausi mokytojai, asmenys, daræ didelæ átakà asmenybës
raidai, gebëjimø ugdymui, profesiniam tobulëjimui.

Karjera: darbovietës, pareigos.
Darbinës, mokslinës, kûrybinës veiklos analizë, bûdingiausiø

bruoþø iðryðkinimas (svarbiausi veiklos etapai, iðskirtiniai jø
bruoþai, tais laikotarpiais / metais atlikti reikðmingiausi darbai
/ sukurti kûriniai, jø apibûdinimas) ir duomenys, kur ðie
darbai saugomi, kas yra jø savininkai.

Kitos veiklos sritys: visuomeninë, kultûrinë, politinë ir kt.
veikla.

Kvalifikacijos këlimas (staþuotës, tarptautinës ir nacionalinës
konferencijos, seminarai ir kt.).

Dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose
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(suvaþiavimuose, konferencijose, parodose, koncertuose ir kt.).
Þymiausi mokiniai, studentai.
Publikuoti mokslo darbai / kûriniai ir kt.
Pasiekimai, apdovanojimai.
Mirties aplinkybës, palaidojimo, perlaidojimo vieta, su tuo

susijusios datos, atminimo áamþinimas.
Gyvenimo ir kûrybos tyrinëtojai.
Skaitmeninio vaizdo (originalaus / pirminio) pavadinimas.
Þmona / vyras, vaikai, ápëdiniai, jø uþsiëmimas, profesija,

svarbiausi gyvenimo ir veiklos etapai, pasiekimai.
Kita svarbi informacija.
Panaudota literatûra, ðaltiniai.
Teksto autorius (vardas, pavardë).
Tekstas parengtas (metai, mënuo, diena).

PASTABOS
1. Atitinkamai pagal ið anksto suderintus personalijø banko

kûrimo grafikus planuojama rengti dviejø tipø iðsamius
biografijø apraðus:

1.1.  Apraðus, skirtus mokslininkø, studentø posistemiui
(teksto apimtis neribojama, taèiau turëtø bûti ne maþesnë kaip
du treèdaliai kompiuteriu surinkto puslapio dydþio);

1.2.  Apraðus, skirtus turistø, muziejø lankytojø posistemiui
(tekstas nuo 100 iki 200 þodþiø apimties – iki pusës
kompiuteriu surinkto puslapio dydþio);

2. Tuo atveju, jei kuriø nors 1–6 pozicijose reikalingø
pateikti duomenø neturima, bûtina nurodyti, kad ðiø duomenø
neturima. Jei apie asmená neþinoma daugiau duomenø, negu
paminëta 1–6 pozicijose, taip pat reikia nurodyti, kad daugiau
duomenø apie asmená neturima.

3. Jei ið teksto, pagal pavardæ ir vardà aiðku, jog tai vyras
ar moteris, nurodyti asmens lyties nebûtina, o jei neaiðku,
reikia nurodyti.

4. Asmens pavardë ir vardas raðoma lietuviðkai, o jei tai
uþsienieèio pavardë, skliaustuose vardas ir pavardë nurodoma
ir originalo kalba (jei þinoma).

Parengë Skirmantë Kvietkauskienë, Danutë Mukienë
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