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  BIBLIOTEKA  STUDIJOMS 

 
 INFORMACIJOS PAIEŠKA 



PRISIJUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIŲ 
Kiekvienas studentas kolegijoje turi individualų prisijungimą prie IT resursų. 
 
IT vidiniai resursai: 
• Kolegijos kompiuteriai + bibliotekos kompiuteriai 
• Moodle sistema 
• KVK-WIFI prieigos taškas 
Išoriniai IT resursai – duomenų bazės 

PIRMAKURSIO PRISIJUNGIMAS 
 

Vardas Pavardenis, gimimo metai  (pvz. 1996 05 17) 
 
Vardas –  var.pavardenis (be lietuviškų raidžių – šveplai ) 
Slaptažodis – varpav199605 (slaptažodis yra laikinas iki pirmo prisijungimo) 

Jeigu pamiršote slaptažodį arba Jūsų nėra sistemoje: 
 
Nueiti į kolegijos tinklalapį https://www.kvk.lt > Studentams > IT resursai, ten 
perskaityti informaciją, kaip susitvarkyti prisijungimą. 

https://www.kvk.lt/


STUDENTO EL. PAŠTAS 

 

Kiekvienam kolegijoje studijuojančiam studentui yra sukurtas studijų metu veikiantis vardinis studento 

elektroninis paštas. Norint prisijungti prie el. pašto dėžutės galite naršyklėje 

vesti "mail.kvkedu.lt" arba spausti ant šios nuorodos (primename, kad norint prisijungti prie el. pašto 

dėžutės turite pasikeisti laikiną slaptažodį): 

 

Naudotojas: Vardenis Pavardenis 

•Prisijungimas: var.pavardenis@kvkedu.lt (šiuo adresu siunčiama Jums svarbi ir aktuali informacija 

apie studijų procesą, renginius, sistemų pranešimai ir kt.) 

•Salptažodis: toks pat kaip prie kolegijos kompiuterių arba Moodle sistemos. 

 

Prireikus konsultacijos ar iškilus problemoms prisijungiant, prašome kreiptis į ITC fakultetų 

administratorius. 

http://mail.kvkedu.lt/
https://www.kvk.lt/lt/informaciniu-technologiju-centras/
https://www.kvk.lt/lt/informaciniu-technologiju-centras/
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KUR RASTI BIBLIOTEKĄ? 

FIZINĖ ERDVĖ 

VIRTUALI 

ERDVĖ 



FIZINĖ ERDVĖ 

 
SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES 
LEIDINIŲ FONDAS (VF),           
Jaunystės g. 1  
 
BIOMEDICINOS MOKSLŲ 
SRITIES LEIDINIŲ FONDAS 
(SvMF),             
Dariaus ir Girėno g. 8 
 
TECHNOLOGIJOS IR FIZINIŲ 
MOKSLŲ SRIČIŲ  
LEIDINIŲ FONDAS  (TF),            
Bijūnų g. 10 (201, 202 ir 301 a.) 



DARBO LAIKAS IR KONTAKTAI  

VIRTUALI ERDVĖ  ATVIRA VISADA!   



DARBO VIETOS BIBLIOTEKOJE (TF) 

BIBLIOTEKA  
(201 a.) 

  
•knygų išdavimas,  
•knygų grąžinimas, 
•kompiuteriai. 
 
 
 
 

INTERNETO SKAITYKLA 
 (202 a.) 

 
• spausdinimas,  
• kopijavimas, 
• skenavimas, 
• kompiuteriai. 

 
 

 
 
 
 

SVARANKIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS 
 (301 a.) 

 
• knygų išdavimas,  
• savarankiško darbo vietos. 
 

 
 
 



KĄ TURI BIBLIOTEKA 

Tūkstančius spausdintų ir el. šaltinių studijoms; 
Erdves pasiruošti studijoms;  
Patikimus paieškos portalus, internetą; 
Kompiuterius ir programinę įrangą studijoms; 
Tarptautinę bibliotekinę sistemą ir el. katalogą; 
Mokymus, konsultacijas ir kt. 



KAIP NAUDOTIS BIBLIOTEKA? 

 Jeigu nori apsilankyti, padirbėti kompiuteriu ar paskaityti 
leidinius bibliotekoje, tiesiog užeik.  
 

 Jeigu nori pasiskolinti knygas į namus, turėk asmens 
tapatybės kortelę arba studento pažymėjimą.  
 

 Norėdamas naudotis bibliotekos el. paslaugomis, žinok 
savo individualų prisijungimą prie kolegijos IT resursų. 
 

 Domėkis visomis bibliotekos paslaugomis, vietomis, 
įrenginiais ir ištekliais. Studijų procesas bus daug 
paprastesnis, o užduotys – geriau vertinamos!  



KOKIA INFORMACIJA TINKA 

STUDIJOMS? 

STUDIJOMS IR STUDIJŲ RAŠTO DARBAMS TINKA: 
 
 Knygos ir vadovėliai studentams; 
Moksliniai straipsniai ir kitos mokslo publikacijos; 
 Teisės aktai, standartai, patentai;  
 Statistinė ir kita patikima informacija. 

 

STUDIJOMS IR STUDIJŲ RAŠTO DARBAMS NETINKA: 
 

 Vikipedija, žiniasklaidos straipsniai, populiarioji literatūra, 
kitų studentų darbai, nepatikima informacija.  



KUR RASTI INFORMACIJĄ  

STUDIJOMS? 
PATARIAME IEŠKOTI:  
 
 bibliotekų el. kataloguose (bibliotekos knygos),  
 virtualiose bibliotekose,  
 duomenų bazėse, mokslinės informacijos paieškos 

portaluose, 
 el. vadovėliai, moksliniai straipsniai ir kita informacija 

prenumeruojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse. 
 

NEPATARIAME INFORMACIJOS STUDIJOMS IEŠKOTI : 
 
 per bendras paieškos sistemas (pvz. Google). 
 
KODĖL? 
 
 tinkamą informaciją reikia mokėti atsirinkti, 
 jos randama mažiau nei tam skirtose vietose!  

Visų duomenų bazių šaltinius 
galima rasti vienoje vietoje, t.y. 
kolegijos Virtualioje bibliotekoje. 



INFORMACIJOS PAIEŠKA  STUDIJOMS 

GERIAUSIA VIETA: 



KAIP RASTI, PASISKOLINTI IR 

GRĄŽINTI KNYGAS? 

 El. kataloge randu knygą ir pažiūriu jos informaciją; 
 Randu knygą lentynoje; 
 Pasiskolinu knygą; 
 Seku knygos grąžinimo terminą savo paskyroje; 
 Grąžinu knygą. 

ŽINGSNIAI 



1 žingsnis. Ieškau knygos kataloge 

IEŠKOTI PAGAL: 
 

 KNYGOS PAVADINIMĄ 
 TEMĄ 
 AUTORIŲ 



Surandu informaciją apie knygą 

Pasižiūrėti knygos išdavimo sąlygas 

Knygos šifras 



Kam reikalingas knygos šifras? 

 Knygos šifras yra skaičių ir raidžių derinys, parodantis knygos temą ir vietą 
lentynoje. 

 Jis rašomas bibliotekos el. kataloge ir ant knygos. Temos numeris rašomas 
ant lentynos ir lentynoje ant skirtukų. 



2 žingsnis. Randu knygą lentynoje 

 Pasižiūrėję į knygos šifrą kataloge, rasite lentyną ir knygą teminiame skyriuje.  



SVARBU 

 Lentynose knygos dėliojamos pagal UDK (Universalią dešimtainę klasifikaciją) į 
skyrius, o viduje į poskyrius (TEMAS IR POTEMES); 

 Teminiuose poskyriuose knygos pirmiausiai sudėtos lietuvių kalba, po to užsienio 
kalbomis; 

 Poskyriuose knygos sudėtos abėcėlės tvarka pagal knygos autorinį ženklą. 

 Pasinaudoję knygomis bibliotekoje, grąžinkite jas darbuotojui 
(nedėkite į lentynas). Mes fiksuojame jų panaudą; 

 
 Nepasikliaukite vienu teminiu poskyriu, nes knygų gali būti ir kitose 

susijusiose temose. Ieškokite kataloge; 
 
 Žiūrėkite ne tik knygų pavadinimą, bet ir turinį. Siauresnė tema gali 

būti platesnės temos knygoje.  
 

KLAUSKITE!  



3 žingsnis. Skolinuosi knygas 

Knygos išduodamos pateikus bibliotekos darbuotojui: 
 
• studento pažymėjimą, 
• asmens tapatybės kortelę, 
• jei neturite jokio dokumento – nusišypsokite ir gražiai paprašykite  

 
 



KOKIOS KNYGOS SKOLINAMOS Į NAMUS? 

 
• Dauguma knygų yra skolinamos į namus, tačiau paskutinis knygos egzempliorius 

ar aktualios knygos skaitomos tik bibliotekoje.  
 

• Knygos, kurių negalima pasiskolinti į namus, bibliotekos el. kataloge turi statusą 
SKAITYKLOJE ir ant viršelio turi užklijuotą RAUDONĄ lipduką. 
 
 



4 žingsnis. Seku terminus 

 
Knygos skolinamos savaitei, mėnesiui ar semestrui.  

 
Prieš skolindamiesi knygas, knygų skolinimo laikotarpį pažiūrėkite el. 
kataloge.  

 
Pasiskolinę knygas, jų grąžinimo datą sužinosite: 
-prisijungę prie savo paskyros; 
-gavę priminimą iš bibliotekos kolegijos el. paštu. 

BALTAS –  SEMESTRUI; 
MĖLYNAS – MĖNESIUI;  
ŽALIAS – SAVAITEI; 
RAUDONAS –  SKAITYKLOJE. 
 

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

Skaitytojas pasiimti ir paimtas 
knygas gali grąžinti bet kuriame 

bibliotekos padalinyje. 
 
 



MANO PASKYRA 

Individualus 
prisijungimas prie IT 

resursų 

PRISIJUNGTI 

Spragtelėjus mano paskyra 
matote leidinius ir grąžinimo 

datas 



KAIP PRATĘSTI SKOLINIMO 

LAIKOTARPĮ? 

Knygų skolinimo laikotarpį galite pratęsti: 
 
 Bibliotekoje; 
 internetu (prisijungus su savo asmeniniais duomenimis) !!!Prasitęsti galima vieną kartą; 
 paskambinę telefonu; 
 parašę el. paštu: biblioteka@kvk.lt; 
 Facebook KVK biblioteka. 

 
 

Knygų skolinimo laikotarpis pratęsiamas, jeigu knygos nereikalingos kitiems skaitytojams.  

mailto:biblioteka@kvk.lt


5 žingsnis. Grąžinu knygas  

 
 Pasiskolinti knygas galite tik asmeniškai su savo asmens dokumentu, o jas grąžinant 

dokumento nereikia.  
 

 Galite atnešti ir grąžinti kito asmens knygas. 
 

 Knygos grąžinimas užfiksuojamas tam asmeniui, kuris buvo ją pasiskolinęs (kiekviena 
knyga turi unikalų brūkšninį kodą).  



DELSPINIGIAI 
 

LAIKU NEGRĄŽINUS KNYGOS YRA SKAIČIUOJAMI DELSPINIGIAI 
 

Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną dieną ir knygą: 

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

• 0,58 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną, jei leidinys 
buvo išduotas trumpiau nei vienam semestrui. 

• Informacija apie leidinius siunčiama KVK studentų elektroniniu  paštu 
• Gavę laišką, atsakykite – prašau pratęsti  

Delspinigius sumokėti galima banke, išankstiniu pervedimu į KVK banko sąskaitą (Klaipėdos valstybinė kolegija, a. s. LT477300010074179087, AB 
bankas „Swedbankas“). PRIVALOMA NURODYTI ĮMOKOS KODĄ 103360 Bibliotekos delspinigiai, pamestos knygos.  Sąskaitos išrašą siųsti el. 
paštu biblioteka@kvk.lt arba atnešti į biblioteką (Bijūnų g. 10, 201 kab.).  
 
Praradęs, nepataisomai sugadinęs leidinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu. Jei pakeisti neįmanoma – už 
pamestą ar sugadintą leidinį mokama 7,20  Eur  bauda ir knygos kaina. 



KAIP RASTI IR NAUDOTI KITUS ŠALTINIUS? 



KVK VIRTUALI BIBLIOTEKA 

Tai vieno langelio principu organizuota paieškos sistema, leidžianti ieškoti KVK 
bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, Kolegijos institucinėje 
talpykloje, Kolegijos prenumeruojamose duomenų bazėse. 

Individualus 
prisijungimas prie IT 

resursų 



http://db.kvk.lt 

• Visas KVK bibliotekos prenumeruojamas duomenų 
bazes rasite adresu http://db.kvk.lt 

• Visas KVK bibliotekos prenumeruojamas elektronines knygas 
rasite adresu http://db.kvk.lt 

 

Individualus 
prisijungimas prie IT 

resursų 

http://db.kvk.lt/
http://db.kvk.lt/
http://db.kvk.lt/


El. knygos 

• VGTU knygos - db.kvk.lt 

• KTU knygos  
https://www.ebooks.ktu.lt/main.php 

 
 

Individualus 
prisijungimas prie IT 

resursų 

Elektroninis paštas - KVK 
Kodas - eknygos17 

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


Individualus 
prisijungimas prie IT 

resursų 

Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti 
Lietuvos akademinių bibliotekų kataloguose ir 

kitose duomenų bazėse. 



KAIP ATVERTI EL. ŠALTINIUS NAMUOSE? 

Būdami namuose ar kitur turite prisijungti su savo individualiais prisijungimais.  
 

virtuali biblioteka  
bibliotekos katalogas 
http://db.kvk.lt 
elaba 
 

 
 

http://db.kvk.lt/


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ 

KĖLIMAS Į eLABa 



ATVIROJI PRIEIGA 

Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių 
straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas 
gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines 
laikmenas. 



KAIP RAŠYTI STUDIJŲ DARBUS? 

Studijų darbus būtina rašyti savarankiškai. Informacija turi būti analizuojama, vertinama ir 
apibendrinama. Ją reikia naudoti cituojant ar perfrazuojant, nepamirštant akademinės etikos ir 
autorių teisių.  
 
 Informacijos šaltiniai turi būti patikimi ir tinkami, cituojami darbo tekste ir nurodomi literatūros 

sąraše. 
 Knygų ir kitų šaltinių aprašus literatūros sąrašui galima gauti virtualioje bibliotekoje ir duomenų 

bazėse.  

 Naudok informaciją tinkamai ir rašyk savarankiškai. 
 Nebalansuok tarp citavimo ir plagijavimo! 



SPAUSDINIMAS, KOPIJAVIMAS, 

SKENAVIMAS 

• Spalvotai ir nespalvotai 
• Mokama paslauga 



JEI...   
 






