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Kauno technologijos universiteto 
leidykla „Technologija“, veikianti nuo 1964 m., 
šiandien yra senas leidybos tradicijas turinti 
ir šiuolaikinėmis leidybos bei spaudos 
technologijomis dirbanti leidykla. Pagrindiniai 
leidiniai yra mokomosios knygos, vadovėliai 
ir monografijos. Šiems leidiniams keliami 
ypač aukšti turinio, spaudos, kalbos ir kiti 
reikalavimai, nes iš jų žinių semiasi ne viena 
karta.

Šiandieniame technologijų pasaulyje 
dažnai diskutuojama, ar popierinė knyga išliks, 
ar bus reikalinga, ar jos nepakeis elektroniniai 
leidiniai, pasiekiami jau ne tik kompiuteriu, 
bet ir mobiliaisiais telefonais, vis dėlto 
baltame popieriaus lape parašytas žodis, 
rodos, dar alsuoja autoriaus gyvastingumu, 
skleidžia vidinę energiją, be to, mielesnis 
skaityti, lengviau įsimenamas, su juo galima 
artimai „komunikuoti“: žymėti pastabas, savo 
komentarus. Nors senos leidybos tradicijos 

dar ilgai gyvuos, privalome atsižvelgti ir į 
naujus poreikius bei galimybes. Studentų 
pageidavimu, pritarus rektoriui bei studijų 
prorektoriui,nuo 2011 m. rugsėjo mėn. veikia 
elektroninių knygų talpykla ebooks.ktu.lt. 
Iki 2011 m. pabaigos talpykloje buvo galima 
skaityti per 200 pavadinimų knygas. Knygos 
prieinamos tik iš KTU IP adresų. Knygų turinys 
apsaugotas nuo tiesioginio kopijavimo ir 
spausdinimo. Talpykloje yra realizuota daug 
naudingų funkcijų. Viena iš jų yra skaitymo 
statistika. Naudojantis statistika galima 
labai tiksliai nustatyti, kokią knygą, kokius 
puslapius, kiek skaitytojų ir kiek laiko skaitė. 
Taip operatyviai tiriama paklausa. Iki 2012 m. 
pabaigos  talpykloje ebooks.ktu.lt planuojama 
pateikti per 400 pavadinimų e. knygų.

Norėdama pagerbti geriausius ir 
aktyviausius Universiteto autorius, taip 
pat siekdama pabrėžti jų intelektinį indėlį 
į Lietuvos švietimo sistemą, leidykla 
„Technologija“ jau 11 kartą organizavo tradicinį 
renginį „Autorius ir knyga“. Šis renginys skirta 
visiems gerbtiniems su mūsų Universiteto 
leidykla bendradarbiaujantiems autoriams bei 
visiems, norintiems jais tapti.

Kviečiame ir toliau dosniai skleisti savo 
žinias.

Direktoriaus žodis

Leidyklos direktorius
Vidmantas Labašauskas
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2011 m. vasario mėn. 17-20 d. 
vyko tarptautinė „Vilniaus knygų mugė“.

2011 m. kovo 14 d. 
pradėjome diegti KTU mokslo žurnalų 
Open Journal Systems talpyklą.

Svarbiausi 
2011 metų įvykiai2
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2011 m. birželio mėn. 3 d.
pasirašėme leidybos sutartį su Lietuvos žemės 
ūkio universitetu dėl ES SF paramos fondų 
remiamo mokslo leidinio rengimo ir leidybos.

2011 m. birželio mėn. 13 d. 
leidykla organizavo seminarą „KTU periodinių 
mokslo žurnalų (PMŽ) talpykla. Open Journal 
System (OJS). Pirmas etapas“.

2011 m. birželio mėn. 30 d. 
leidykla organizavo seminarą „OJS kolekcija. 
CrossRef (DOI). CrossChek – plagijato patikra 
(veiklos projektas)“.

2011 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 
pasirašėme leidybos sutartį su Lietuvos kūno 
kultūros akademija dėl ES SF finansuojamų 
mokslo žurnalų leidybos.

2011 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
įdiegėme elektroninių knygų prieigos internete 
sistemą ebooks.ktu.lt

2011 m. spalio mėn. 18 d. 
leidykla „Technologija“ pasirašė sutartį ir 
tapo asocijuota „CrossRef“ organizacijos nare 
vienijančia per 5000 narių.

2011 m. gruodžio mėn. 22 d. 
įvyko tradicinis renginys „Autorius ir knyga“
2012 m. gruodžio mėn. pabaigoje leidykla 
„Technologija“ tapo „CrossRef“ organizacijos 
nare.
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Aprūpinimas studijų literatūra ir  
e. mokymo plėtra

Leidyklos iniciatyva suderinus su Studijų tarnyba bei studentų 
atstovybei pageidaujant sukurta ir įdiegta elektroninių leidinių talpykla – 
ebooks.ktu.lt. Prieiga prie e. knygų galima visais Universiteto IP adresais 
nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio. 

Studijuojančiųjų 
kompetencijos ugdymas ir 
studijų kokybės gerinimas

3
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Pagrindinės ebooks.ktu.lt talpyklos 
teigiamybės:

• paprasta skaityti; 

• nereikia jokių specialių programų;

• nereikia specialių įrenginių;

• pakanka tik kompiuterio ar interneto;

• skaityti galima bet kuriuo paros metu, 
bet kurią savaitės dieną;

• knygų yra tiek, kiek reikia, ir tada, kada 
reikia;

• knygų rengimo elektroninei leidybai 
sąnaudos, palyginti su knygų rengimo 
tiražuoti sąnaudomis, padidėja labai 
nedaug;

• patenkinami studentų poreikiai;

• visada naujausia ir teisinga informacija;

• e. knygos prieinamos nedelsiant.
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Sukūrėme studentams patogią 
e. knygų skaitymo aplinką. Apribotas 
e. knygų kopijavimas ir spausdinimas. 
Leidyklos elektroniniams leidiniams 
registruoti naudojamas DOI – Digital 
object identifier (skaitmeninio objekto 
identifikatorius) – nuolatinis skaitmeninis 
identifikatorius, suteikiamas objektui 
(tiksliau – intelektinės nuosavybės 
objektui) ir taikomas jam indentifikuoti 
skaitmeninėje erdvėje. DOI yra 
nepriklausomas nuo objekto vietos ir 
aprašo –  kur internete tas objektas 
ar informacija apie jį gali būti rasti. 
Informacija apie tą objektą gali kisti, 
tačiau DOI vardas nekis. Sistemą 
prižiūri ir skaitmeninius identifikatorius 
priskiria Tarptautinis DOI fondas (angl. 
International DOI Foundation), kurį 
sudaro komercinių ir nekomercinių 
partnerių atviros narystės konsorciumas 
CrossRef. CrossRef tikslas – padėti 
visiems, susijusiems su mokslo 
publikacijų leidyba, kuo efektyviau ir 
greičiau paskelbti mokslinius tyrimus. 
Neabejojama, kad tai svarbu ir Lietuvos 
mokslo žurnalams, ir juose savo 
tyrimų rezultatus skelbiantiems KTU 
mokslininkams. CrossRef inovacijų 
efektyvumą patvirtina statistika – savo 
kasdienėje veikloje jas pripažino ir taiko 
kone pusketvirto tūkstančio leidėjų 
visame pasaulyje. CrossRef duomenų 
bazėje registruota 23 tūkstančiai žurnalų, 
per 1700 bibliotekų iš 56 pasaulio šalių. 

3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas



92011 metų veiklos ataskaita 



10 2. Svarbiausi 2011 metų įvykiai

Kauno technologijos universiteto leidykla 
„Technologija“ taip pat tapo CrossRef nare ir 
naudojasi jų teikiama DOI paslauga.

Leidyklos elektroniniams leidiniams DOI 
antraštę suformuoja ir CrossRef užregistruoja 
leidyklos „Technologija“ Elektroninės 
leidybos skyrius. Elektroninės leidybos skyrius 
atsakingas už tai, kad, pasikeitus leidyklos 

puslapyje elektroninių leidinių nuorodoms, 
užregistruotu DOI elektroniniai leidiniai 
visuomet būtų pasiekiami.

Leidyklos elektroninių leidinių 
katalogą pildo: sudeda publikuoti parengtus 
elektroninius leidinius bei priskiria jiems 
užregistruotus DOI Elektroninės leidybos 
skyrius.
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KTU Bibliotekai pagrindinius 
bibliografinius duomenis apie kiekvieną 
naują leidyklos elektroninių leidinių 
kataloge publikuojama elektroninį leidinį 
elektroniniu paštu siunčia leidyklos 
Redagavimo ir maketavimo skyrius. 
Universiteto bibliotekai patogu, kai visos 
leidykloje išleistos e. knygos prieinamos 
viena nuoroda 

ebooks.ktu.lt.



Strateginės įžvalgos
Mokymosi ir mokslo literatūros 

rengimo formas lemia kintanti akademinė 
aplinka ir akademinės bendruomenės 
poreikiai, besivystančios leidybos 
technologijos ir prieigos prie informacijos 
galimybės. Vis didesnė informacijos 
išteklių dalis yra prieinama elektroninėje 
erdvėje, skaitytojui patogioje vietoje ir 
jam tinkamu laiku. Leidykla orientuota į 
tai ir rengia e. leidinius, diegia sistemas 
įgalinančias suteikti patogią prieigą prie jų. 
Visa tai lemia skaitytojų poreikis naudotis 
e. leidiniais nepriklausomai nuo paros 
laiko – 24 valandas ir kiekvieną dieną.

3. Studijuojančiųjų kompetencijos ugdymas ir studijų kokybės gerinimas12
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Žinių ir technologijų 
kūrimas bei perdavimas4
Technologinių paslaugų plėtra

2011 metais įdiegėme Open Journal Systems – 
KTU e. mokslo žurnalų leidybos sistemą. Į šią 
aplinką patenkame vienu institucinės e. mokslo 
periodinių žurnalų talpyklos adresu (per vienus 
vartus).
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Open Journal Systems (OJS) 
sistema leidžia interaktyviai (on-line) 
organizuoti ir valdyti visus mokslinių 
e. žurnalų publikavimo etapus 
(straipsnių pateikimą, redagavimą, 
recenzavimą, publikavimą, 
indeksavimą). Šiuo metu pasaulyje 
OJS naudojama daugiau nei 
5000 mokslinių žurnalų redaguoti 
ir publikuoti (2010 m. sausio mėn. 
duomenys).

Kuriant sistemą buvo siekiama šių 
tikslų:

• sumažinti darbo sąnaudas ir 
laiką, reikalingą kanceliariniams 
ir organizaciniams darbams, 
susijusiems su leidybos procesais, 
suteikti publikavimo eigai daugiau 
skaidrumo;

• įdiegti inovacijas, kurios leistų 
pagerinti žurnalų mokslinį lygį ir 
publikavimo kokybę;

• pagerinti publikuojamų žurnalų 
pasiekiamumą, palengvinti 
indeksavimą ir informacijos 
pateikimą paieškos sistemoms.

4. Žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas
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Diegiant sistemą mokslo žurnalų 
redkolegijoms tris kartus per metus buvo 
rengiami konsultaciniai darbo su OJS 
seminarai.

Projektas vykdytas dviem etapais:

• lygiagrečiai rengiami e. mokslo 
periodiniai žurnalai pagal  tradiciškai  
nusistovėjusią leidybos tvarką;

• kitame etape pereita į elektroninę 
institucinės mokslinių periodinių 
žurnalų sistemos aplinką.

Projekto tikslas – gerinti 
Universiteto publikuojamų mokslo 
žurnalų pasiekiamumą, palengvinti 
indeksavimą ir informacijos 
pateikimą paieškos sistemoms. 
Įdiegti inovacijas, kurios leistų 
pagerinti žurnalų mokslinį lygį ir jų 
publikavimo kokybę.

Metų pabaigoje KTU leidykla 
„Technologija“ tapo CrossCheck 
organizacijos nare. Ši organizacija 
vienija per 5000 mokslinių žurnalų 
redkolegijų, kurios naudojasi straipsnių 
plagijavimo patikros paslauga. 



2011 m. KTU OJS rodikliai.

Nr. Žurnalo pavadinimas Išleista 
žurnalo 
numerių

Straipsnių 
skaičius

Apimtis 
puslapiais

Išimta 
DOI

1. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 4 38 306 21

2. Cheminė technologija 1 8 65 8

3. Elektronika ir elektrotechnika 9 234 1096 234

4. Inžinerinė ekonomika 5 56 545 56

5. Europos integracijos studijos 1 36 246 36

6. Informacinės technologijos ir 
valdymas

4 37 358 37

7. Medžiagotyra 4 71 438 71

8. Mechanika 6 107 697 107

9. Viešoji politika ir administravimas 2 23 305 23

10. Socialiniai mokslai 4 32 355 32

11. Kalbų studijos 2 40 294 40

12. Ultragarsas 4 32 209 32

Iš viso: 46 714 4914 697

16 4. Žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas
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Strateginės įžvalgos
Mokslo žurnalai rengiami ir publikuojami 

tradicine, popierine, ir elektronine forma. 
Tai gerina Universiteto publikuojamų 
mokslo žurnalų pasiekiamumą, palengvina 
indeksavimą ir informacijos pateikimą 
paieškos sistemoms. Įdiegtos inovacijos leidžia 
pagerinti žurnalų mokslinį lygį ir jų publikavimo 
kokybę. Pokyčius lemia kintanti mokslo aplinka 
ir mokslininkų bendruomenės poreikiai bei 
spartus mokslo ir technologijų vystymasis, 
prieigos prie informacijos galimybės. Leidykla 
tikslingai diegia atviro kodo (Open Access) 
sistemas, įgalinančias suteikti patogią prieigą 
prie e. mokslo žurnalų. 
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Padalinio veiklos 
užtikrinimas

Efektyvus finansų valdymas
2011 m. KTU leidyklos „Technologija“ metinė 

leidybos apyvarta sudarė 1 059 812,94 Lt (2010 m. 
buvo 1 046 069,00 Lt, 2009 m. – 1 444 747,00 Lt). 
Pajamos už parduotas knygas ir kitus leidinius 
sudarė 536 221,20 Lt (2010 m. buvo 585 048,00 Lt, 
2009 m. – 935 365,00 Lt).

5



2011 m. Universitete išleistų 
734 pavadinimų leidinių bendra 
apimtis – 7 016 leidybinių lankų (2010 m. 
atitinkamai buvo 748 pavadinimai ir 
7574 leidybiniai lankai).

2011 metų veiklos ataskaita 19
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Eil. Nr.
2009 m. 2010 m. 2011 m.

pav. leid. l. pav. leid. l. pav. leid. l.

1. Bendrieji vadovėliai 6 203 5 224,5 0 0

2. Vadovėliai       

2.1 Pirmas leidimas 5 99 6 107,75 10 234

2.2 Pakartotinis leidimas 31 631 40 900,25 45 1086,75

3. Mokomosios knygos       

3.1 Pirmas leidimas 89 611,75 81 760,25 89 538

3.2 Pakartotinis leidimas 223 2087 222 2027,5 235 2239

4. Monografijos 6 102 7 171,75 8 340,25

5. Pripažinti mokslo leid. 49 565,25 49 575 48 617,75

6. Mokslo darbai 3 66,25 2 59,75 2 41,75

7. Konferencijų medžiaga 41 769,5 41 719,25 33 549,5

8. Žodynai 0 0 1 135 2 40

9. Mokslo studijos 1 14 6 102,5 2 16,25

10. Informaciniai ir istoriniai 
leid.

15 217 14 245,25 7 140,25

11. Įvairūs leid. (programos, 
dr. disertacijos, bukletai 
ir kt.)

250 1566,75 258 1351,75 240 960

12. Kitų org. leid. 14 129,75 16 193,5 13 212,25

Iš viso: 733 7062,25 748 7574 734 7015,75

Iš to skaičiaus išleista:

2011 m. biudžete buvo numatyta lėšų 
e. leidiniams rengti ir skelbti e. leidinių 
talpykloje ebooks.ktu.lt. Iki metų pabaigos 
buvo parengta ir įkelta per 200 skirtingų 
pavadinimų e. leidinių. Bendra apimtis 
2513 leidybinių lankų. Metams pasibaigus 
e. knygų skaitymo statistika perduota 
Universiteto bibliotekai, kuri tuos duomenis 
teikia Statistikos departamentui.

 2011 m.

pav. leid. l.

Vadovėliai 23 711.33

Mokomosios knygos 174 1702.92

Monografijos 6 89.5

Konferencijų medžiaga 1 9.25

Iš viso: 204 2513

5. Padalinio veiklos užtikrinimas
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Ryšiai su visuomene ir 
bendradarbiavimas

2011 m. vasario 17–20 dienomis parodų 
rūmuose LITEXPO vyko tradicinė tarptautinė 
Vilniaus knygų mugė. Dalyvavo ir KTU leidyklos 
„Technologija“ išleistų knygų autoriai. 

Mugėje mūsų leidykla Kauno 
technologijos universiteto leidybą 
reprezentavo jungtiniame  Lietuvos 

akademinių leidyklų asociacijos (LALA) stende. 
Šioje knygų mugėje pristatėme naujieną – mūsų 
autorių leidinių elektronines versijas, kurių turinys 
nuo kopijavimo yra apsaugotas  licencija. Projektą 
vykdėme kartu su Lietuvos akademinių leidyklų 
asociacijos nariais – kiekviena asocijuota leidykla 
parengė po keletą savo elektroninių leidinių.

5. Padalinio veiklos užtikrinimas22
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Pirmąją mugės dieną, 
po iškilmingo Vilniaus 
knygų mugės atidarymo, 
Lietuvos akademinių leidyklų 
asociacijos stende lankėsi 
Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Asociacijos prezidentas 
Vidmantas Labašauskas 
dar prieš stendo atidarymo 
ceremoniją pristatė Prezidentei 
elektroninės leidybos projektą 
ir akivaizdžiai pademonstravo, 
kokios apimties leidinius 
galima parengti e. formatu, 
papasakojo, kaip yra 
apsaugotas e. leidinio turinys, 
kaip jis vartojamas.

LALA stendo atidarymo ceremonijoje 
bendros Lietuvos, Olandijos ir Rusijos 
įmonės TEV generalinis direktorius Elmundas 
Žalys asociacijai pristatė savo įmonės 
veiklos kryptis ir produktus. Verslininkas 
pasisakė už produktyvų bendradarbiavimą 
tarp akademinių leidyklų ir verslo įmonių, 
užsiimančių akademinės literatūros leidyba ir 
ypač elektronine jos forma, palinkėjo visiems 
geros knygos metų ir pakvietė į diskusiją apie 
elektroninės knygos ateitį.

LALA stende taip pat lankėsi Prezidentas 
Valdas Adamkus. Garbus svečias domėjosi 
leidyklos elektroninės leidybos laimėjimais, 
žavėjosi jos kryptingu ir nuosekliu darbu net 
šalies ekonominiu sunkmečiu.

Bendraudami su šalies valdžios atstovais 
Asociacijos nariai akcentavo, kad šalies vadovai 
turėtų atkreipti dėmesį į numatomą didinti 

KTU leidykla parengė per 30 
pavadinimų elektroninių leidinių, kurių 
turinys  apsaugotas nuo kopijavimo, ir 
pademonstravo mugės lankytojams, 
kaip juos galima parsisiųsti, įsidiegti ir 
vartoti.



pridėtinės vertės mokestį knygų leidybai. 
Tai ypač skaudžiai atsilieps jau ir taip stipriai 
jaučiančioms Lietuvos ekonominės krizės 
padarinius akademinės literatūros leidykloms, 
nes tai nėra komercinės paskirties įmonės. 
Priimant mokesčių didinimo sprendimus, 
reikėtų numatyti studijų ir mokslo leidinių 
subsidijavimo klausimus, įsigilinti į leidėjų, 
kultūros darbuotojų siūlymus.

Antrąją mugės dieną mūsų 
leidyklos autoriams suteikiama 
galimybė nemokamai atvykti į mugę. 
Autoriai aktyviai dalyvauja kolegų 
leidinių pristatymuose, kultūriniuose 
knygų mugės renginiuose. Aplanko ir 
KTU leidyklos stendą.

5. Padalinio veiklos užtikrinimas24



Leidyklos inicijuota diskusija apie 
elektroninės knygos ateitį sudomino daugelį 
mugės lankytojų. 

Profesorius Darius Kučinskas su kolega 
mugėje pristatė ypatingą leidinį – muzikos 
įrašus itin retam instrumentui – pianolai.

Mūsų autoriams mugėje sudaromos 
sąlygos patiems rengti leidinių pristatymus. 
Profesorės Palmiros Jucevičienės ir autorių 

kolektyvo monografiją „Universiteto 
edukacinė galia: atsakas dvidešimt 
pirmojo amžiaus iššūkiams“ pristatė 
profesorė Brigita Janiūnaitė, renginį vedė 
Vidmantas Labašauskas.

Mugėje pristatytas docentės 
Eugenijos Buškevičiūtės, profesorės 
Rasos Kanapickienės ir lektoriaus 
Martyno Patašiaus vadovėlis
„Finansinių rezultatų analizė“.

2011 metų veiklos ataskaita 25
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Savaime suprantama, kad būtina gerai 
dirbti, bet reikia mokėti ir bent kartą per metus 
pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasiektais 
rezultatais, įvertinti geriausius tų metų 
leidinius ir padėkoti jų autoriams. Autoriams 
norisi tiesiogiai pabendrauti su Universiteto 
vadovais, pasidalyti savo džiaugsmais ir 
rūpesčiais.

2011 m. gruodžio 21 d. 15 val. tradiciškai 
muzikuojant Kauno styginių kvartetui, 
vėl, jau vienuoliktą kartą, rinkosi leidyklos 
„Technologija“ sukviesti autoriai ir svečiai.

Šventėje autorius sveikino rektorius 
prof. Petras Baršauskas. Jis pasidžiaugė 
Universiteto autorių kūrybingumu. Nemaža 
kūrinių išleista vykdant ES SF projektuos, 
todėl leidyklos kolektyvui darbų mažėja, bet 
gana daug išleista naujų, inovatyvių, vertų 
nominacijos, leidinių. 

Prof. P. Baršauskas paskelbė rektoriaus 
vardinės premijos „Už inovacijas leidyboje“ 
laimėtoją ir įteikė premiją Cheminės 
technologijos fakulteto Bendrosios chemijos 
katedros prof. Algirdui Šulčiui ir autorių 
kolektyvui už leidinį „Bendrosios chemijos 
laboratorinių darbų individualiosios užduotys“ 
kuris parengtas leidybai keturiais skirtingais 
formatais (MobiPocket, ePub, eTEV, 
eview), tinkančiais vartoti e. skaityklėse, 
išmaniuosiuose telefonuose, kompiuteriuose ir 
spaudai  pagal poreikį.

Studijų prorektorius prof. Pranas Žiliukas 
paskelbė 2011 metų Universiteto geriausių 
leidinių konkurso nugalėtojus:

Mechanikos ir mechatronikos fakulteto 
Šilumos ir atomo energetikos katedros 
docentą Arvydą Adomavičių ir docentą 
Petrą Švenčianą už vadovėlį „Inžinerinė  
termodinamika“, kuris 2011 m. geriausių 
leidinių konkurse laimėjo I premiją.

5. Padalinio veiklos užtikrinimas
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Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto 
Elektros sistemų katedros profesorių 
Algimantą Navicką ir docentą Gytį Svinkūną 
už mokamąją knygą „Elektros energetikos 
pagrindai“, kuris 2011 m. geriausių leidinių 
konkurse laimėjo II premiją.

Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto Kokybės vadybos katedros 
profesorę Ramunę  Čiarnienę, 

profesorų Bronių Neverauską, 
docentę Militą Vienažindienę, docentą 
Edverdą Vaclovą Bartkų, docentę 
Rūtą Čiutienę, lektorę Kristiną Kindsfaterienę, 
docentą Praną Bernardą Milių, docentę Jolantą 
Solnyškinienę, docentą Audrių Taraškevičių, 
lektorę  Almą Žekevičienę, už vadovėlį 
„Organizacijų vadybos pagrindai“, kuris 2011 
m. geriausių leidinių konkurse laimėjo 
II premiją.

5. Padalinio veiklos užtikrinimas
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Socialinių mokslų fakulteto 
Viešojo administravimo katedros 
profesorę Jolantą Palidauskaitę 
(po mirties) už vadovėlį „Valstybės 
tarnautojų etikos pagrindai“, kuris 
2011 m. geriausių leidinių konkurse 
laimėjo III premiją.

Fundamentaliųjų mokslų fakulteto 
Matematinės sistemotyros katedros lektorę 
Violetą Kravčenkienę ir docentę Genovaitę 
Zaksienę už mokomąją knygą „Matematika 
studijuojantiems socialinius mokslus“, kuri 
2011 m. geriausių leidinių konkurse laimėjo III 
premiją.
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Dizaino ir technologijų fakulteto 
Medienos technologijos katedros docentą 
Darių Albrektą, docentą Antaną Baltrušaitį, 
docentę Ingą Juodeikienę, lektorių Gintarą 
Keturakį, lektorių Darių Minelgą, docentą 
Valdą Norvydą, docentę Viliją Pranckevičienę, 
docentę Kristiną Ukvalbergienę už mokomąją 
knygą „Medienos inžinerija“, kuri 2011 m. 
geriausių leidinių konkurse laimėjo III premiją.

Mokslo prorektorė prof. Asta Pundzienė 
paskelbė 2011 metų Universiteto geriausių 
monografijų konkurso nugalėtojus:

Aukštųjų technologijų plėtros instituto 
profesorių Vytautą Ostaševičių ir mokslo 
darbuotoją Rolaną Daukševičių už monografiją 
„Microsystems Dynamics“, kuri 2011 m. 
geriausių monografijų konkurse laimėjo I 
premiją.

Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos 
katedros docentę Dalę Antinienę už 
monografiją „Lietuvos akademinio jaunimo 
tautinis tapatumas“, kuri 2011 m. geriausių 
monografijų konkurse laimėjo II premiją.

Cheminės technologijos fakulteto Silikatų 
technologijos katedros docentą Alfredą 
Balandį ir Silikatų technologijos mokomosios 
laboratorijos vedėją Astą Traidaraitę 
už monografiją „Ceolitinės struktūros 
aliumosilikatai: analcimas ir leucitas“, kuri 
2011 m. geriausių monografijų konkurse 
laimėjo II premiją.

Dizaino ir technologijų fakulteto 
Tekstilės technologijos katedros projekto 
vyresniąją mokslo darbuotoją Ingą Nėnienę už 
monografiją „Zanavykų tekstilės tradicijos“, 
kuri 2011 m. geriausių monografijų konkurse 
laimėjo III premiją.

5. Padalinio veiklos užtikrinimas
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Leidyklos direktorius 
Vidmantas Labašauskas paskelbė 
leidyklos premijuotus produktyviausiai 
dirbusius autorius ir Universiteto 
padalinius:

Socialinių mokslų fakultetą, 2011 m. 
išleidusį daugiausia  monografijų.

Ekonomikos ir vadybos fakultetą, 
2011 m. išleidusį daugiausia vadovėlių 
pakartotinai.

Mechanikos ir mechatronikos 
fakultetą, 2011 m. išleidusį daugiausia 
knygų.
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Elektros ir valdymo inžinerijos 
fakulteto Elektros sistemų katedrą, 2011 m. 
išleidusią daugiausia mokomųjų knygų.

Fundamentaliųjų mokslų fakulteto 
Fizikos katedros profesorę Dianą Adlienę ir 
lektorių Gediminą Adlį, 2011 m. išleidusius 
dvi originalias mokomąsias knygas.

Socialinių mokslų fakulteto Teisės 
katedros vedėją docentą Antaną Šenavičių, 
dviejų originalių mokomųjų knygų 
bendraautorį.

Cheminės technologijos fakulteto 
Neorganinės chemijos katedros docentę 
Valentiną Krylovą, produktyvią autorę.

Humanitarinių mokslo fakulteto 
Užsienio kalbų centro lektorę 
Raimundą Česonienę, produktyvią autorę.

5. Padalinio veiklos užtikrinimas
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Padalinio 
akademinė aplinka ir 
infrastruktūra

Infrastruktūros gerinimas
2011 metais leidykla įsigijo serverį (tarnybinė stotis 

„Dell PowerEdge T710“: du keturių branduolių procesoriai, 
24GB operatyvinės atminties, 4TB diskas informacijai) skirtą 
elektroninių knygų talpyklai ebooks.ktu.lt 

6
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Leidykloje įdiegta 
užsakymų perdavimo ir 
priėmimo sistema leidžianti 
išspręsti Universiteto poreikius 
didesnių nei A3 formatas 
plakatų spaudai. Kiekvienas 
padalinys savarankiškai 
gali prisijungti ir perduoti 
savo užsakymą viešųjų 
pirkimų konkursą laimėjusiai 
organizacijai prisegdamas 
spaudai parengtus maketus. 
Elektroniniu paštu jam 
pranešama apie užsakymo 
įvykdymo terminus. 
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