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www.kvk.lt>> studentams>> biblioteka>> mokslui ir studijoms 

http://www.kvk.lt/


INFORMACIJA 

• Lietuvos    akademinės    elektroninės    bibliotekos     talpykloje     

eLABa  PDB registruojamos KVK vardu paskelbtos publikacijos, 

išspausdintos einamaisiais metais bei ankstesnių metų šioje bazėje 

neįregistruotos publikacijos 

 

• Mokslines publikacijas prašytume registruoti nuolat (per visus 

metus), nelaukiant metų pabaigos, būtų užtikrintas normalus 

bibliotekos darbuotojų darbas, sudaryta kokybiška Kolegijos 

mokslininkų publikacijų  duomenų bazė bazė eLABa sistemoje bei 

atlikta tiksli publikacijų apskaita. 

https://www.elaba.lt/elaba-portal/
https://www.elaba.lt/elaba-portal/
https://www.elaba.lt/elaba-portal/
https://www.elaba.lt/elaba-portal/


• Biblioteka informaciją apie užregistruotas publikacijas pateikia: 

 

-KVK Virtuali biblioteka (kolegijų mokslo publikacijų katalogas); 

-eLABa (nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje 

kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai). 

 

 

• Pagal eLABa ataskaitų duomenis rengiami dėstytojų, mokslo 

darbuotojų ir kitų   tyrėjų   publikacijų   bibliografiniai   sąrašai    ir    

statistika.  Informacija naudojama darbuotojų atestavimui, konkursui 

pareigoms užimti, pedagoginiams vardams suteikti, metinei ir 

pusmečio Kolegijos mokslo produkcijos ataskaitai parengti ir kitoms 

Kolegijoje vykdomoms procedūroms. 

INFORMACIJA 



SVARBU 

KVK bibliotekoje registruojamos tos mokslinės publikacijos, kuriose prie autoriaus pavardės nurodyta KVK institucija. 

 





PUBLIKACIJOS KOPIJOS 

• Straipsniui (knygos daliai) - viso straipsnio ir leidinio, kuriame  jis 

paskelbtas, antraštinių lapų abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo 

duomenimis bei turinio lapų kopija. 

 

• Knygai - titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo 

• duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo kopija. 

 

 

 

• Internete paskelbtoms publikacijoms autorius pateikia  elektroninę 

nuorodą. 

 

• Be dokumento šaltinio nuorodos arba jo kopijos publikacija 

netvirtinama. 



PUBLIKACIJŲ 

PAIEŠKA 



PUBLIKACIJŲ PAIEŠKA 

• Publikacijų paieška atliekama viešai 

prieinamame kataloge - Lietuvos akademinėje 

elektroninėje bibliotekoje pasirinkus išteklių 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka 

(eLABa). 

 

      https://elaba.lvb.lt 
 
 
 
 
 



LIETUVOS AKADEMINĖ ALEKTRONINĖ BIBLIOTEKA 
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PUBLIKACIJŲ PAIEŠKA 

• Klaipėdos valstybinės kolegijos vardu skelbtų publikacijų paiešką taip pat 

galite atlikti KVK virtualioje bibliotekoje tarp išteklių pasirinkus Mokslinės 

publikacijos. 

 

      

 

     http://kvk.lvb.lt 



KVK VIRTUALI BIBLIOTEKA 



ATASKAITOS 



ATASKAITOS 

KVK dėstytojai ir mokslo darbuotojai gali išsivesti asmenines publikacijų ataskaitas 

  
• Svetainėje (www.elaba.lt) pasirinkite → Formuoti ataskaitas 

http://www.elaba.lt/


ATASKAITOS 

• Prisijungimas galimas su KVK instituciniais duomenimis. 

Jungtis taip pat kaip  ir prie 

visų kolegijos IT resursų 



ATASKAITOS 

• Norėdami suformuoti autoriaus įkeltų į eLABa dokumentų sąrašą 

pasirinkite „Ataskaitos“ 



ATASKAITOS 

Paspaudę „Pasirinkite ataskaitą“ ir išskleidę PDB suvestinės 

ataskaitos (pateikiant bibliografinių aprašų sąrašus) pasirinkite: 



ATASKAITOS 

1. Nurodykite ataskaitos kriterijus 2. Pasirinkite pageidaujamą formatą 

3. Paspaudus „Formuoti“ 

sistema sugeneruos Jūsų 

pagal publikacijų rūšis 

suskirstytą sąrašą. 


