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BIBLIOTEKOS SKAITYTOJU TAMPATE IŠ 

KARTO ĮSTOJĘ Į UNIVERSITETĄ.

JŪSŲ SKAITYTOJO BILIETAS YRA VIENAS IŠ 
DOKUMENTŲ:

• Lietuvos studento pažymėjimas;
• asmens tapatybės kortelė;
• pasas.

KNYGAS SKAITYTI IR SKOLINTIS Į NAMUS GALITE BET 
KURIOJE KTU BIBLIOTEKOJE.

VISOSE BIBLIOTEKOSE:

• įrengtas belaidžio interneto ryšys; 
• teikiamos mokamos nespalvoto ir spalvoto kopijavimo,

spausdinimo ir skenavimo savitarnos paslaugos.
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MOKYMOSI ERDVĖS

UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE RASITE:

• kompiuterines darbo vietas;
• tyliąsias skaityklas;
• grupinio darbo kambarius;
• poilsio zonas.

• įrengti Universiteto miestelio ir fakultetų bibliotekose;
• gali būti rezervuojami.

GRUPIŲ DARBO KAMBARIAI: 

DĖMESIO!

Pirmenybė teikiama darbo vietas užsirezervavusiems:

• rezervuoti darbo vietas grupių darbo kambariuose galima
internetinėje rezervacijos sistemoje
(https://rezervacija.ktu.lt);

• bibliotekose prie informacijos stalo ar paskambinus 
telefonu +370 (37) 300 666;

• neatvykus laiku (15 min. nuo rezervacijos pradžios) 
rezervacija panaikinama.

https://rezervacija.ktu.lt/
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LEIDINIŲ SKOLINIMAS

Leidinius surasti ir užsisakyti galite:

• atėję į biblioteką;

• iš namų:

Prisijungę prie elektroninio katalogo ar KTU virtualios bibliotekos asmeninės 
paskyros:

• matysite pasiskolintus leidinius;
• matysite jų grąžinimo terminus;
• galėsite prasitęsti pasiskolintų leidinių naudojimosi terminą.

o naudojantis elektroniniu katalogu ktu.library.lt;
o KTU virtualia biblioteka ktu.lvb.lt.

Jeigu pasiskolintų leidinių nėra užsakę kiti skaitytojai, jų grąžinimo terminą galima prasitęsti. 
Leidinių išduotų mėnesiui pratęsimų skaičius neribojamas, o leidinių, 1 savaitei ar semestrui, 
skolinimo terminą internetu galėsite prasitęsti tik vieną kartą.

Jeigu nerandate norimo leidinio KTU bibliotekoje, galite jo ieškoti kitose Lietuvos bibliotekose 
arba duomenų bazėse, kurias rasite adresu ktu.library.lt skiltyje „Kiti ištekliai“.

DĖMESIO!

Laiku negrąžinus leidinio, teks mokėti delspinigius! Kvitą jų apmokėjimui galėsite užsisakyti 
prisijungę prie akademinės informacinės sistemos (AIS) skiltyje „Atsiskaitymas su Universitetu“.

http://ktu.library.lt/
http://ktu.lvb.lt/
http://ktu.library.lt/
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
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ELEKTRONINIAI 

IŠTEKLIAI

Būdami bibliotekos skaitytojais, galite naudotis prenumeruojamomis 
duomenų bazėmis ir elektroninėmis knygomis, kurias rasite:

• KTU virtualioje bibliotekoje ktu.lvb.lt;
• bibliotekos tinklalapyje biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes.

Naudojantis elektroniniais ištekliais Universiteto tinkle, slaptažodžiai nereikalingi.

Norint elektroniniais ištekliais naudotis iš namų, galima pasirinkti vieną iš 
variantų:

• VPN tinklas (reikalinga papildoma programinė įranga);
• nuotolinė prieiga ezproxy.ktu.edu;
• KTU virtuali biblioteka ktu.lvb.lt.

Susistemintus elektroninius mokslo išteklius pagal temas 
galite peržiūrėti „Ištekliai pagal temas“  (temos.ktu.edu) 
kataloge, kuriame pateikiamos nuorodos į laisvai prieinamas 
ir prenumeruojamas duomenų bazes, elektroninius žurnalus 
ir knygas, baigiamuosius projektus, kitą studijoms ir 
moksliniams tyrimams reikalingą informaciją.

http://ktu.lvb.lt/
https://biblioteka.ktu.edu/duomenu-bazes/
https://tinklas.ktu.lt/index.php/lt/virtualus-privatus-tinklas
https://login.ezproxy.ktu.edu/login
http://ktu.lvb.lt/
https://temos.ktu.edu/
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MOKYMAI IR 
KONSULTACIJOS

Kiekvieną mėnesį organizuojami mokymai studentams įvairiomis temomis:

• Bibliotekos informacijos sistema;
• Kaip rasti informacijos šaltinius rašto darbui;
• Kaip cituoti šaltinius ir parengti literatūros sąrašą;
• Bibliografinių įrašų tvarkymo programos;
• Baigiamieji projektai: kaip atlikti sutapties patikrą su Turnitin bei įkelti į 

eLABa talpyklą ir kt.

• Taip pat virtualioje Moodle aplinkoje rasite parengtą metodinę bibliotekos 
mokymų medžiagą įvairiomis temomis – viso 13 temų.

Esant studentų ar dėstytojų pageidavimui, gali būti organizuojami 
papildomi mokymai arba galite pakviesti bibliotekininką į paskaitą. 
Prašome kreiptis į dalyko bibliotekininkes.

Atsiradus poreikiui, galimos individualios konsultacijos (konsultacijų 
užsakymo forma) su dalyko bibliotekininkėmis ar atskirų sričių 
specialistėmis.

Daugiau informacijos rasite bibliotekos tinklalapyje 
biblioteka.ktu.edu/mokymai

https://temos.ktu.edu/subjects/staff.php?letter=Dalyko%20bibliotekinink%C4%97s%20A-Z
https://biblioteka.ktu.edu/uzsiregistruok-konsultacijai/
https://biblioteka.ktu.edu/mokymai/
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UNIVERSITETE VEIKIA 5    
BIBLIOTEKOS

Universiteto miestelio 
biblioteka
Studentų g. 48, Kaunas
tel. +370 37 300 666

Socialinių ir humanitarinių 
mokslų biblioteka
Gedimino g. 50, Kaunas
tel. +370 (37) 300 655

Mechanikos inžinerijos ir
dizaino fakulteto biblioteka
Studentų g. 56, Kaunas
tel. +370 37 353 817

Cheminės technologijos 
fakulteto biblioteka 
Radvilėnų pl. 19, Kaunas
tel. +370 37 300 199

1
2
3
4
5 Panevėžio technologijų ir 

verslo fakulteto biblioteka 
Nemuno g. 33, Panevėžys
tel. +370 45 467 731

Semestro metu
I–V 8–24
VI 10–20

VII 10-20

Atostogų metu
I–V 10–18

Semestro metu
I–V 9–17

Semestro metu
II-V  9–17.30
VI  9-15

Atostogų metu
I–V 9–17

Semestro metu
I–V 8–20
VI 10–18

Atostogų metu
I–V 10–18

Atostogų metu
I–V 9–17

P.S. Bibliotekų darbo laikas gali keistis, jį žiūrėkite 
bibliotekos svetainėje
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PAPILDOMA
INFORMACIJA

Naujienas sekite

facebook.com/ktubiblioteka

Instagram/ktu.biblioteka

twitter.com/KTULibrary

„Kauno technologijos universiteto biblioteka“

Baigus Universitetą ar nutraukus studijas, reikia atsiskaityti su biblioteka. 

Studentai atsiskaitydami su biblioteka, grąžina paskolintas knygas ir sumoka 
delspinigius, t. p. studijas baigiantys studentai įkelia apgintą baigiamąjį projektą  
į eLABa talpyklą. 

Dėl atsiskaitymo su biblioteka galite teirautis tel. +370 37 300 655; el. paštu 
biblioteka@ktu.lt. 

Daugiau informacijos apie bibliotekoje teikiamas paslaugas ir kontaktus rasite 
bibliotekos tinklalapyje biblioteka.ktu.edu. 

https://www.facebook.com/ktubiblioteka
https://www.instagram.com/ktu.biblioteka/
https://twitter.com/KTULibrary
https://www.youtube.com/channel/UCakUO49Hj-8VntzpSP6Hbxg
mailto:%20biblioteka@ktu.lt
https://biblioteka.ktu.edu/

