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Bibliotekos

Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka

Gedimino g. 50

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka

Studentų g. 56

Studentų g. 56

Informatikos fakulteto biblioteka

Studentų g. 50

Studentų g. 56

Universiteto miestelio biblioteka

Studentų g. 48

Cheminės technologijos fakulteto biblioteka

Radvilėnų pl. 19

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka

Nemuno g. 33, Panevėžys
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Darbo laikas

Universiteto miestelio biblioteka

Socialinių ir humanitarinių mokslų biblioteka

Informatikos fakulteto biblioteka

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka

Cheminės technologijos fakulteto biblioteka

Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka
P. S. Bibliotekų darbo laikas gali keistis. Jį žiūrėkite bibliotekos svetainėje 
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 leidinių skolinimas;

 darbo kambarių rezervacija;

 kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos;

 mokymai;

 individualios konsultacijos.

Paslaugos



Darbo kambarius galite rezervuoti:

- internetu https://rezervacija.ktu.lt; 

- bibliotekoje prie informacinio stalo;

- telefonu.

Universiteto miestelio biblioteka          (8 37) 300 666

SHM biblioteka                                    (8 37) 300 655

MIDF biblioteka                                   (8 37) 353 817

IF biblioteka                                         (8 37) 300 669

Darbo kambariai

https://rezervacija.ktu.lt/


Informaciją apie biblioteką rasite

Tai patogiausias ir greičiausias 
būdas gauti visus atsakymus į 
Jums rūpimus klausimus, rasti 

reikalingus informacijos šaltinius, 
atsiskaityti su biblioteka.  

biblioteka.ktu.edu

https://ktu.edu/


Bibliotekos tinklapis https://biblioteka.ktu.edu

https://biblioteka.ktu.edu/


Tinklapyje

 atlikti leidinių paiešką Kataloge ir KTU virtualioje 

bibliotekoje;

 naudotis nuotoline prieiga;

dalyvauti virtualiose parodose;

 pasiūlyti bibliotekai įsigyti leidinį;

 rezervuoti darbo kambarį;

 gauti konsultaciją internetu...

duomenų bazes;

išteklius pagal temą;

mokymų pateiktis ir medžiagą; vaizdo vadovus;

paslaugas…

Galite: Rasite:

biblioteka.ktu.edu

https://biblioteka.ktu.edu/
https://biblioteka.ktu.edu/


Galite:

 atlikti leidinių paiešką, užsakyti ar rezervuoti 

leidinius;

 prasitęsti leidinių grąžinimo terminą;

 pasitikrinti savo vartotojo informaciją;

 sužinoti, ar einamuoju momentu leidinys laisvas, 

užsakytas, paskolintas, kada turėtų būti 

grąžintas;

 pereiti į visateksčius dokumentus ir pasinaudoti 

kitomis aktyviomis nuorodomis.

Naudodamiesi bibliotekos katalogu

katalogas

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0


Atlikite paiešką

Bibliotekos katalogas

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0


Paieškos rezultatai

Bibliotekos katalogas

p e r ž i ū r ė t i  d e t a l ų  l e i d i n i o  į r a š ą
s a u g o j i m o  v i e t a

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0


Pateikite leidinio užsakymą

Bibliotekos katalogas

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0
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Prasitęskite leidinių grąžinimo terminą
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Prasitęskite leidinių grąžinimo terminą
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Prasitęsti negalima

 jei delspinigių suma

siekia 5 eurus;

 jei leidinį užsakė 

kitas vartotojas.
2021-08-24 21.00
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Studijų modulių literatūros paieška
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 Elektroniniu paštu gausite pranešimą, kad 
knyga yra užsakyta.

 Knygą atsiimsite to fakulteto ar Universiteto 
miestelio bibliotekoje, iš kurios fondų 
užsisakėte.

 Knyga Jūsų lauks tris darbo dienas.

 Pranešimą apie anuliuotus užsakymus (jei 
neatvyksite atsiimti) gausite elektroniniu 
paštu.

Kaip knyga pasiekia skaitytoją
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 Galima atlikti paiešką bibliotekos kataloge;

 Mokslo publikacijų duomenų bazėje; 

 Prenumeruojamose duomenų bazėse ir kt. 

informacijos šaltiniuose

KTU virtuali biblioteka

vb.ktu.edu

http://ktu.lvb.lt/
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 el. knygos

KTU el. knygos, VGTU el. knygos, SpringerLINK,

Routledge

 el. straipsniai 

ScienceDirect, Emerald, Academic Search 

Complete, SAGE

 statistiniai duomenys, apžvalgos 

PassportGMID

 bibliografinė informacija, citavimo 

duomenys

Web of Science, Journal Citation Reports

 bibliografinių įrašų tvarkymo programos

RefWorks, EndNote

El. ištekliai, duomenų bazės
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Informacija dėl prenumeruojamų duomenų bazių

LEIDŽIAMA DRAUDŽIAMA

 el. išteklius naudoti studijų ir mokslinių tyrimų 
darbuose nepažeidžiant autorių ir gretutinių 
teisių įstatymo;

 el. išteklius naudoti (atsisiųsti / spausdinti / 
įsikelti į saugojimo laikmeną) tik asmeninėms 
reikmėms ir tik nedidelius kiekius.

Naudoti specializuotą / specialią programinę 
įrangą (įrankius) automatizuotam informacijos 
atsisiuntimui ir išsaugojimui kompiuteryje;

Informaciją iš prenumeruojamų duomenų bazių 
įkelti į internetą, perduoti tretiesiems asmenims 
ar naudoti komerciniais tikslais.
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Duomenų bazės. Prieiga iš namų

Prieiga be slaptažodžių prie prenumeruojamų DB galima tik iš KTU kompiuterių tinklų.

Norint duomenų bazėmis naudotis namuose (ne iš KTU kompiuterių tinklo), galima pasirinkti bet kurį 

variantą:

 VPN tinklą. Virtualus privatus tinklas VPN (Virtual Private Network) - tai tinklo paslauga, kurios 

pagalba KTU darbuotojai ir studentai gali saugiai prisijungti prie universiteto kompiuterių tinklo;

 Nuotolinę prieigą (EZproxy). Per nuotolinę prieigą KTU bendruomenės nariai prisijungia vieningu 

vartotojo vardu ir slaptažodžiu;

 KTU Virtualią biblioteką . 

https://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas
https://login.ezproxy.ktu.edu/login
https://vb.ktu.edu/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KTU&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
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Galima peržiūrėti susistemintus el. mokslo išteklius 

pagal temą – el. knygas, el. straipsnius, 

informacinius leidinius, disertacijas ir tezes, 

patentus, standartus, interaktyvius šaltinius, mokslo 

naujienas ir kitas naudingas nuorodas, tinkamas 

pasirinktai mokslo krypčiai.

Ištekliai pagal temas

Ištekliai pagal temas

https://temos.ktu.edu/subjects/index.php


Dalyko bibliotekininkai
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Bibliotekoje nuolat vedami mokymai ir konsultacijos. 

Kviečiame į bibliotekos rengiamus nuotolinius 

mokymus, kur sužinosite: 

 kaip naudotis Bibliotekos informacijos sistema ir 

kokias paslaugas galite gauti bibliotekoje; 

 kur ir kokių šaltinių ieškoti savo rašto darbui; 

 kaip cituoti, parengti literatūros sąrašą savo rašto 

darbui; 

 kaip dirbti su bibliografinių įrašų tvarkymo 

programomis.

Mokymai ir konsultacijos



Skiltyje Studentams rasite mokymų tvarkaraštį, medžiagą, pateiktis. 

Mokymai

Mokymai

https://biblioteka.ktu.edu/mokymai/
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Bibliotekos Moodle kursas
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Skiltyje Medijos rasite vaizdo vadovus kaip:

 atlikti leidinių, studijų literatūros pagal modulius 

paiešką el. kataloge;

 užsakyti leidinius, pratęsti leidinių grąžinimo 

terminą;

 užsisakyti delspinigiams mokėjimo kvitą;

 atlikti informacijos šaltinių paieška duomenų 

bazėse ir kt.

medijos

Medijos

https://biblioteka.ktu.edu/videos-categories/mokymai/


Institucijoje prieinamos

RefWorks https://refworks.proquest.com

EndNote http://myendnoteweb.com

Laisvai prieinamos

Mendeley http://www.mendeley.com

Zotero https://www.zotero.org

Šios programos leidžia nesudėtingai išsaugoti 

bibliografinę informaciją iš bibliotekų katalogų, 

duomenų bazių ar kitų el. išteklių ir panaudoti ją 

cituojant bei sudarant literatūros sąrašus rašto 

darbuose.

Bibliografinių įrašų tvarkymo 
programos

https://refworks.proquest.com/
http://myendnoteweb.com/
http://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
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Bibliotekose veikia savitarnos kopijavimo, 

spausdinimo ir skenavimo aparatai. Šios paslaugos 

yra mokamos:

 A4 formato lapo nespalvota kopija – 0,04 EUR 

(kopijavimas, spausdinimas);

 A4 formato lapo spalvota kopija – 0,29 EUR 

(kopijavimas, spausdinimas);

 A4 formato lapo skenuotas dokumentas - 0,02 

EUR (skenavimas);

 A3 formato lapo kaina dauginasi iš dviejų.

Kopijavimas, spausdinimas, 
skenavimas

kopijavimas

https://biblioteka.ktu.edu/paslaugos/#spausdinimas-kopijavimas


Turite klausimų, pasiūlymų ir atsiliepimų apie 

Bibliotekos paslaugas? Juos pateikti galite:

 Individuali konsultacija     registracija

 El. paštas  biblioteka@ktu.lt

 Telefonas                         8 (37) 300 655

 Messenger                       ktubiblioteka

Konsultacijos internetu

https://biblioteka.ktu.edu/uzsiregistruok-konsultacijai/
mailto:biblioteka@ktu.lt
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

Pvz., V. Pekarskas. Trumpas matematikos kursas.

Bibliotekos katalogas

1. Bibliotekos kompiuteriniame kataloge raskite jums reikalingą knygą, 

ją užsisakykite. 

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS 

Pvz., P130B005 - Matematika 1

Bibliotekos katalogas

2.Raskite pasirinkto studijų modulio pagrindinę literatūrą. 

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS

Bibliotekos katalogas

3. Bibliotekos kompiuterinio katalogo „Mano paskyroje“ 

pasitikrinkite savo užsakytas knygas, jei jau turite pasiskolintų –

grąžinimo terminus. 

https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS

Mokymų medžiaga

4. Bibliotekos tinklapio „Studentams“ skiltyje raskite bibliotekos 

organizuojamus mokymus ir pasirinkite mokymų temą 

„Bibliotekos informacinė sistema“. Susipažinkite su joje pateikta 

informacija.

https://biblioteka.ktu.edu/mokymai/


Kauno technologijos universiteto biblioteka

biblioteka@ktu.lt

Bibliotekos informacinė 
sistema


