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El. knygų duomenų bazės

El. knygos lietuvių kalba
• KTU el. knygos
• VGTU el. knygos

Įsigytos el. knygų kolekcijos (anglų k.)
• Routledge el. knygos
• Wiley el. knygos
• Morgan&Claypool Synthesis 8 Collection

Prenumeruojamos el. knygų duomenų bazės
• ScienceDirect ebooks
• EBSCO ebooks
• Ebook Central
• Springer ebooks collections
• Pearson el. vadovėliai ekonomikos mokslo tema
• AccessEngineering
• SPIE ebooks



DRM (Digital Rights Management)  -

skaitmeninės teisių valdymo technologijos

Tai skaitmeninių priemonių rinkiniai, leidžiantis skaitmeninio turinio 
savininkui valdyti elektroninių išteklių (knygų, muzikos ar video failų ir 
kt.) naudojimo teises. 

DRM gali: 

• Apriboti ar neleisti vartotojams dalytis elektroniniu dokumentu, 

• Apriboti ar neleisti spausdinti dokumento. 

• Neleisti kurti dokumento ekrano kopijų

• Dokumente ar laikmenoje nustatyti galiojimo laiką, po kurio 
vartotojas nebegalės naudotis dokumentu. 

• Vandenženkliu pažymėti dokumentą, siekiant išsaugoti nuosavybę ir 
tapatybę. 



Kaip skaityti el. knygas 
neprisijungus?

Kad galėtumėte atsisiųsti el. knygą iš EBSCO ar Proquest Ebook
Central į savo kompiuterį ar mobilų įrenginį, Jums reikės įsidiegti 
nemokamą Adobe Digital Editions programinę įrangą. 

Instrukcijos:
EBSCO: EBSCO support page
Proquest Ebook Central: ProQuest Ebook Central LibGuide

https://www.adobe.com/lt/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://support.ebsco.com/knowledge_base/detail.php?id=5373
https://proquest.libguides.com/ebookcentral/download


KTU elektroninės knygos

Senoji versija: https://www.ebooks.ktu.lt/main.php Naujoji versija: https://ebooks.ktu.edu/

KTU  leidyklos „Technologija“ leidžiami mokomieji ir mokslo leidiniai. 

https://www.ebooks.ktu.lt/main.php
https://ebooks.ktu.edu/


VGTU elektroninės knygos

• VGTU leidyklos „Technika“
leidžiamų mokomųjų leidinių
kolekcija

• 150 pavadinimų įvairiomis
temomis (socialiniai, fiziniai,
technologijos, humanitariniai
mokslai)

• Galimybė skaityti neprisijungus
(reikalinga iPublishCentral
skaityklė)

• Galimybė žymėti tekstą, rašyti
ir išsisaugoti pastabas,
atsispausdinti tam tikrą
puslapių skaičių (reikia
susikurti asmeninę paskyrą)

https://www.ebooks.vgtu.lt/
https://www.ebooks.vgtu.lt/downloadioffline/downloadioffline/display


Routledge leidyklos el. knygos

• KTU bibliotekos įsigytos nuolatinei prieigai

• 115 pavadinimų, socialinių, humanitarinių mokslų temomis. 

• Tikslų knygų sąrašą rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje „Ištekliai“ (Taylor&Francis
ebooks)

• Galima atsisiųsti atskirus skyrius arba visą knygą PDF formatu (nereikia specialios 
skaityklės)

https://www.taylorfrancis.com/
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


Wiley Online eBooks

• 126 el. knygos įvairiomis temomis. 

• Knygų pavadinimų sąrašą rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje „Ištekliai“ 

• Galima atsisiųsti atskirus skyrius arba visą knygą PDF formatu (nereikia 
specialios skaityklės)

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


Pearson el. vadovėliai ekonomikos 
mokslo tema

• 100 pavadinimų el. vadovėlių 
ekonomikos ir verslo temomis

• Prieiga iki 2021 m. rugsėjo 
mėn. 

• Prieiga per VitalSource
platformą. (jungtis su KTU el. 
pašto adresu, susikurti 
asmeninę paskyrą)

• Daugiau informacijos KTU 
bibliotekos tinklalapyje. 

https://bc.vitalsource.com/tenants/kaunas_university_of_technology/libraries
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


Morgan And Claypool Sythesis
Ebooks Collection 8 

• Prieiga prie 100 el. knygų automatikos, kompiuterių mokslo, 
komunikacijų, dirbtinio intelekto, duomenų valdymo ir kitomis 
temomis. 

• El. knygų paieška galima IEEE Xplore duomenų bazėje. 

• Knygų sąrašą rasite KTU bibliotekos tinklalapyje. 

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


Science Direct el. knygos

• Prenumeruojama duomenų bazė

• El. knygos įvairiomis temomis. 

• Galima skaityti online HTML formatu arba atsisiųsti pavienius ar visus iš karto 
knygos skyrius (suspaustus į .zip failą)

• Galimybė eksportuoti įrašą į informacijos tvarkymo programas (Refworks, 
Mendeley ir kt.) 

https://www.sciencedirect.com/


EBSCO el. knygos

• Prenumeruojama daugiatemė duomenų bazė. 

• El. knygas galima skaityti online HTML arba PDF formatu

• Galima atsisiųsti visą knygą (reikia Adobe Digital Editions skaityklės ir susikurti 
paskyrą EBSCO duomenų bazėje)

http://search.ebscohost.com/


Proquest Ebook Central

• Daugiau negu 120 000 technologijų, fizinių, biomedicinos, socialinių ir
humanitarinių mokslų sričių elektroninių knygų.

• Galima atsisiųsti atskirus skyrius

• Norint atsisiųsti visą knygą į kompiuterį, reikės susikurti asmeninę paskyrą.

• Knygoms neprisijungus skaityti reikalinga Adobe Digital Editions programa.

• Knygos skolinamos tam tikram laikotarpiui (nuo 1 dienos iki 365 d.)

• Iš knygos galima atsisiųsti 1 skyrių per 1 dieną. Atsisiunčiamas PDF failas.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ktu-ebooks/home.action


Springer LINK E-Books

• 5 prenumeruojamos kolekcijos 
(Business & Management, 
Economics & Finance, Chemistry
& Materials Science, Computer 
Science, Engineering) išleistos 
2016-2019 m. 

• Galima atsisiųsti visą knygą PDF 
(nereikia skaityklės) arba EPUB 
formatu (reikia Adobe Digital 
Editions)

• Daugiau informacijos KTU 
bibliotekos tinklalapyje. 

https://link.springer.com/
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/


K A U N O  T E C H N O L O G I J O S  U N I V E R S I T E T A S

Kaip prisijungti nuotoliniu būdu? 

3 būdai: 

VPN tinklas -> norima duomenų bazė (DB) / paieškos įrankis (Virtuali 

biblioteka, Google ir t.t.) -> elektroninės knygos

Ezproxy ->prisijungimas su KTU vartotojo duomenimis -> DB pasirinkimas iš 

sąrašo ->paieška pasirinktoje DB

KTU virtuali biblioteka ->prisijungimas su KTU vartotojo duomenimis -> 

paieška 1 langelio principu visuose KTU prenumeruojamuose ar atvirosios 

prieigos šaltiniuose

http://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas
http://ezproxy.ktu.edu/
http://ktu.lvb.lt/


KTU prenumeruojamų el. knygų 

duomenų bazės

Ačiū!


