KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS

I – IV 8 – 19 val.
V 8 – 16 val.

KVK biblioteka

Tel. +370 602 79705

KVK biblioteka

biblioteka@kvk.lt

Socialinių mokslų srities
leidiniai (VF),
Jaunystės g. 1,
Tel. 8 630 07708
KVK biblioteka VF

MOKAMOS PASLAUGOS

Biomedicinos mokslų srities
leidiniai (SvMF),
Dariaus ir Girėno g. 8,
Tel. 8 630 07754
KVK biblioteka SvMF

Spausdinimas
Skenavimas
Kopijavimas

TF 202 kab. spausdinami A1, A2 ir A3 formato
brėžiniai, projektai ir kt.

Technologijos ir fizinių mokslų sričių
leidiniai (TF),
Bijūnų g. 10,
Tel. 8 602 79705
KVK biblioteka TF

BIBLIOTEKA

LEIDINIŲ IŠDAVIMAS

LEIDINIŲ PAIEŠKA IR UŽSAKYMAS

 Bibliotekoje studentai aptarnaujami su galiojančiu
Lietuvos studento pažymėjimu arba asmens
tapatybės kortele.

 Lipdukai ant leidinių nugarėlių nurodo, kuriam
laikotarpiui leidinys yra išduodamas:

 KVK virtuali biblioteka (http://kvk.lvb.lt) – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Klaipėdos
valstybinės kolegijos bibliotekos ištekliuose, Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa,
prenumeruojamose duomenų bazėse, atviros prieigos elektroniniuose ištekliuose.

 Leidinius užsisakyti galite prisijungę prie savo asmeninės paskyros.

baltas — semestrui;

mėlynas – mėnesiui;

LEIDINIŲ PRATĘSIMAS

žalias – savaitei;
Prasitęsti knygos grąžinimo terminą galite trimis būdais:

raudonas – skaitykloje.

LAIKU NEGRĄŽINUS KNYGOS YRA
SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI!

 0,06 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną, jei leidinys
buvo išduotas vienam semestrui;

1. Virtualioje bibliotekoje prisijungę su savo duomenimis: http://kvk.lvb.lt > Prisijungti > Mano paskyra >
renkamės „Pratęsti visus“ arba „Pratęsti pažymėtus“.

PRASITĘSTI GALIMA TIK VIENĄ KARTĄ (!)

 0,50 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną, jei leidinys
buvo išduotas trumpiau nei vienam semestrui.

2.
Gavę
elektroninį
laišką
iš
bibliotekos
(biblioteka@kvk.lt) su priminimu, parašykite atsakymą ir paprašykite leidinį pratęsti.

MOKYMAI IR KONSULTACIJOS

3. Apsilankykite bibliotekoje ir paprašykite darbuotojos pratęsti jūsų knygas.

 KVK biblioteka: ką turi žinoti pirmakursis?
 KVK virtuali biblioteka;
 Informacijos paieška prenumeruojamose mokslinėse duomenų bazėse;

 Atviros prieigos ištekliai;
 Baigiamųjų darbų įkėlimas į eLABą;
 Bibliografinės informacijos tvarkymo
Zotero

Kreiptis el. paštu: biblioteka@kvk.lt

PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ
BAZĖS IR ELEKTRONINĖS KNYGOS
Prieiga https://db.kvk.lt :







EBSCO Publishing (duomenų bazių paketas);



„Vitae litera“ elektroninės knygos ir žurnalai;

Taylor&Francis duomenų bazė;
VGTU elektroninės knygos;
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
(JOSPT) - Elektroninis mokslo žurnalas;

 KVK elektroninės knygos;
 Mruni elektroninės knygos.
 KTU elektroninės knygos
Prieiga https://www.ebooks.ktu.lt
Prisijungimas: el. paštas - KVK,
kodas - eknygos17

PRISIJUNGIMO DUOMENYS –



jungiamės taip pat, kaip ir prie visų
kolegijos IT resursų.
įrankis

Emerald Management duomenų bazė;



El. sąvadai
Prieiga http://www.esavadai.lt/
Prisijungimas: all@kvk.lt
slaptažodis – KVK įmonės kodas

Skillsoft - IT elektroninių knygų kolekcija.
Prisijungimo duomenų prašome klausti bibliotekos
darbuotojų.

