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DARBUOTOJŲ PUBLIKACIJOS ĮTRAUKTOS Į 
WEB OF SCIENCE (CLARIVATE ANALYTICS) 

2021.11.01 – 2021.11.07 
 
 

Al-Refaie, A., Jarrar, Y., Lepkova, N. 2021. Sustainable design of a multi-echelon closed loop 
supply chain under uncertainty for durable products. Sustainability (Switzerland), 13(19). DOI: 
10.3390/su131911126  

Žurnalo kategorijos: ENVIRONMENTAL SCIENCES – Q2; ENVIRONMENTAL STUDIES – Q2; 
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY in SCIE edition – Q3; GREEN & 
SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY in SSCI edition – Q3 
 
Kizinievic, O., Voisniene, V., Kizinievic, V., Pundiene, I. 2021 (Early Access). Impact of 
municipal solid waste incineration bottom ash on the properties and frost resistance of clay bricks. 
Journal of Material Cycles and Waste Management. DOI: 10.1007/s10163-021-01314-4  
 
Shi, D., Šabanovič, E., Rizzetto, L., Skrickij, V., Oliverio, R., Kaviani, N., Ye, Y., Bureika, G., 
Ricci, S., Hecht, M. 2022. Deep learning based virtual point tracking for real-time target-less 
dynamic displacement measurement in railway applications. Mechanical Systems and Signal 
Processing, 166. DOI: 10.1016/j.ymssp.2021.108482  

Žurnalo kategorijos: ENGINEERING, MECHANICAL – Q1 
 
Vasjanov, A., Barzdenas, V. 2021. Microstrip impedance management through multilayer PCB 
stack-up: Discontinuity compensation voids with asymmetric dielectrics. Symmetry, 13(10). DOI: 
10.3390/sym13101771  

Žurnalo kategorijos: MULTIDISCIPLINARY SCIENCES – Q2 
 
Zakarka, M., Skuodis, S., Siupsinskas, G., Bielskus, J. 2021. Compressive strength and thermal 
properties of sand-bentonite mixture. Open Geosciences, 13(1), 988–998. DOI: 10.1515/geo-2020-
0289  
 
Zamiri, G., Bagheri, S., Babadi, A. A., Moosavi, S., Naghavi, M. S. 2021. The impact of 
immerssion time and thickness of TiO2 photoanode on power conversion efficiency of dye-
sensitised solar cells using graphene quantum dots as photosensitiser. Optical Materials, 122. DOI: 
10.1016/j.optmat.2021.111720  

Žurnalo kategorijos: OPTICS – Q2; MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY – Q3 

 
Žurnalų pozicijos pagal kategorijas nurodytos, jei bent vienoje kategorijoje žurnalas patenka į 1 arba 2 kvartilę 
(Q). WoS DB žurnalai į kvartiles skirstomi pagal IF rodiklio reikšmes. 

 
Primename, kad Web of Science DB indeksuojamas publikacijas eLABa PDB užregistruoti bus greičiau ir 
tiksliau, jei pasinaudosite įrašų importo iš Web of Science DB į eLABa PDB funkcija. 
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DARBUOTOJŲ PUBLIKACIJOS ĮTRAUKTOS  
Į SCOPUS DUOMENŲ BAZĘ 

2021.11.01 – 2021.11.07 
 

Moksliniai straipsniai 
 
Danila, V., Šerevičienė, V. 2021. Simultaneous Removal of Cd(II), Cu(II), Pb(II), and Zn(II) from 
Aqueous Solution Using Nano Zero-valent Iron: Effect of Contact Time, Fe(0) Loading, and pH. Water, 
Air, and Soil Pollution, 232(11). DOI: 10.1007/s11270-021-05415-6 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Environmental Science: Water Science and Technology Q2 
Environmental Science: Environmental Engineering Q2 
Environmental Science: Ecological Modeling Q2 
Environmental Science: Pollution Q2 
Environmental Science: Environmental Chemistry Q3 
 
Dirzyte, A., Sederevičiūtė‐Pačiauskienė, Ž., Šliogerienė, J., Vijaikis, A., Perminas, A., Kaminskis, 

L., Žebrauskas, G., Mačiulaitis, K. 2021. Peer‐to‐peer confirmation, positive automatic thoughts, and 

flourishing of computer programming e‐learners. Sustainability (Switzerland), 13(21). DOI: 
10.3390/su132111832 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Social Sciences: Geography, Planning and Development Q1 
Environmental Science: Environmental Science (miscellaneous) Q1 
Environmental Science: Management, Monitoring, Policy and Law Q2 
Energy: Energy Engineering and Power Technology Q2 
Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment Q2 
 
Durana, P., Ginevicius, R., Urbanski, M., Podhorska, I., Tumpach, M. 2021. Parallels and 
differences in earnings management of the Visegrad Four and the Baltics. Journal of Competitiveness, 
13(3), 39–55. DOI: 10.7441/joc.2021.03.03 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Economics, Econometrics and Finance: General Economics, Econometrics and Finance Q1 
Business, Management and Accounting: General Business, Management and Accounting Q2 
 
Khalilsanjani, A., Saparauskas, J., Yazdani-Chamzini, A., Turskis, Z., Feyzbakhsh, A. 2021. 
Developing a model based on sustainable development for prioritizing entrepreneurial challenges under 
a competitive environment. Journal of Competitiveness, 13(3), 73–91. DOI: 10.7441/joc.2021.03.05 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Economics, Econometrics and Finance: General Economics, Econometrics and Finance Q1 
Business, Management and Accounting: General Business, Management and Accounting Q2 
 
Kizinievič, O., Voišnienė, V., Kizinievič, V., Pundienė, I. 2021. Impact of municipal solid waste 
incineration bottom ash on the properties and frost resistance of clay bricks. Journal of Material Cycles 
and Waste Management. DOI: 10.1007/s10163-021-01314-4 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Engineering: Mechanics of Materials Q2 
Environmental Science: Waste Management and Disposal Q2 
 
Motuzienė, V., Lapinskienė, V., Rynkun, G., Bielskus, J. 2021. Energy Performance Gap Analysis 
in Energy Efficient Residential Buildings in Lithuania. Environmental and Climate Technologies, 25(1), 
610–620. DOI: 10.2478/rtuect-2021-0045 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Environmental Science: General Environmental Science Q2 
Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment Q3 
 
Ragulskis, K., Spruogis, B., Bogdevičius, M., Matuliauskas, A., Mištinas, V., Ragulskis, L. 2021. 
Mechanical systems of precise robots with Vibrodrives, in which the direction of the exciting force 



coincides with the line of relative motion of the system. Mechanika, 27(5), 408–414. DOI: 
10.5755/j02.mech.27470 
 
Saldukaitytė, J. 2021. Emmanuel Levinas and ethical materialism. Religions, 12(10). DOI: 
10.3390/rel12100870 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Arts and Humanities: Religious Studies Q1 
 
Semenas, R., Bausys, R., Zavadskas, E. K. 2021. A Novel Environment Exploration Strategy by m-
generalised q-neutrosophic WASPAS. Studies in Informatics and Control, 30(3), 19–28. DOI: 
10.24846/v30i3y202102 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Computer Science: General Computer Science Q1 
Engineering: Electrical and Electronic Engineering Q2 
 
Stasiulis, N. 2020. Visual communication in the politico-cultural sphere. Cultura. International Journal 
of Philosophy of Culture and Axiology, 17(1), 7–18. DOI: 10.3726/cul012020.0001 
 
Šabanovič, E., Kojis, P., Šukevičius, Š., Shyrokau, B., Ivanov, V., Dhaens, M., Skrickij, V. 2021. 

Feasibility of a neural network‐based virtual sensor for vehicle unsprung mass relative velocity 
estimation. Sensors, 21(21). DOI: 10.3390/s21217139 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Physics and Astronomy: Instrumentation Q1 
Engineering: Electrical and Electronic Engineering Q1 
Computer Science: Information Systems Q1 
Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics Q1 
Chemistry: Analytical Chemistry Q1 
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry Q2 
 
Targamadzė, V., Asakavičiūtė, V., Grincevičiene, V. 2020. Generation Z: Modus vivendi (The case 
of Lithuania). Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 17(1), 121–137. DOI: 
10.3726/cul012020.0008 
 
Vaičiūnas, G., Steišūnas, S., Bureika, G. 2021. Specification of estimation of a passenger car ride 
smoothness under various exploitation conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc, 23(4), 719–725. DOI: 
10.17531/ein.2021.4.14 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Engineering: Safety, Risk, Reliability and Quality Q1 
Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering Q1 

 

Konferencijų pranešimai 
 
Chizhova, M., Gorkovchuk, D., Kachkovskaya, T., Popovas, D., Gorkovchuk, J., Luhmann, T., 
Hess, M. 2021. Qualitative testing of an advanced terrestrial laser scanner simulator: Users experience 
and feedback. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences - ISPRS Archives, 43(B5-2021), 29–35. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLIII-B5-2021-29-2021 

ŽURNALO POZICIJA PAGAL KATEGORIJAS: 
Social Sciences: Geography, Planning and Development Q2 
Computer Science: Information Systems Q3 
 
Šaltinių pozicijos pagal kategorijas nurodytos, jei bent vienoje kategorijoje žurnalas patenka į 1 arba 2 kvartilę 
(Q). Scopus DB žurnalai į kvartiles skirstomi pagal CiteScore rodiklio reikšmes. 
 
 

 
 
 
 
 



 

VILNIUS TECH Bibliotekos darbo tvarka 

 

VILNIUS TECH Bibliotekos erdvių darbo laikas: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skaityklose fakultetuose darbo laikas: 

Architektūros ir kūrybinių mokslų 
skaitykla (Pylimo g. 26/1, AR-I 1.15) 

Pirmadieniais-
penktadieniais 

9.00-21.00 

Technologijos ir vadybos mokslų 
skaitykla (Saulėtekio al. 11, SRC, C03) 

Pirmadieniais-
penktadieniais 

9.00-21.00 

Mechanikos ir transporto inžinerijos 
mokslų skaitykla (Basanavičiaus g. 28, 
MR-I 108) 

Pirmadieniais-
penktadieniais 

9.00-17.30 

Elektronikos mokslų skaitykla 
(Naugarduko g. 41, ER-I 409-410) 

Pirmadieniais-
penktadieniais 

10.00-14.00 

 
Bibliotekos patalpų dezinfekcijos sanitarinės valandos: nuo 12.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 16.00 val. iki 16.30 val. 

 

*Valstybinių švenčių dienomis bibliotekos ir fakultetų skaityklų vartotojai neaptarnaujami. Prieššventinę dieną 
biblioteka ir fakultetų skaityklos dirba viena valanda trumpiau. 

 

Prieš atvykstant į biblioteką ar skaityklas būtina žinoti: 

 Įeinant į patalpas ir būnant jose dėvėkite veido apsaugos priemones; 

 Įeinant į bibliotekos patalpas dezinfekuokite rankas, patalpose laikykitės higienos taisyklių; 

 Erdvėse laikykitės saugaus atstumo tarp asmenų. 

Centrinės bibliotekos (Saulėtekio al. 14) darbo laikas:  

Vartotojų aptarnavimo 
skyrius 

Pirmadieniais-
penktadieniais 

9.00-21.00 

 Šeštadieniais 10.00-17.00 

Komandinio darbo 
erdvė* 

Pirmadieniais-
sekmadieniais 

Visą parą 

Aktyvaus mokymosi 
erdvė* 

Pirmadieniais-
sekmadieniais 

Visą parą 

Galerija skaitykla* 
Pirmadieniais-
sekmadieniais 

Visą parą 

Skaitykla 24/7* 
Pirmadieniais-
sekmadieniais 

Visą parą 

Darbo kambariai 
Pirmadieniais-
sekmadieniais 

Visą parą 



Svarbu! Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus naujas pandemijos valdymo priemones, 

nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. kontaktinės paslaugos bibliotekoje bus teikiamos tik 

asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Galimybių pasą galima turėti tais atvejais, kai 

duomenys apie vakcinavimą, persirgimą ar testo rezultatą yra E. sveikatos sistemoje. Nuo rugsėjo 13 

d. asmenims, neturintiems Galimybių paso, bus teikiamos tik knygų pasiėmimo ir grąžinimo paslaugos.    

Plačiau apie pandemijos valdymo reikalavimus skaitykite >>> 

 

Skolinkitės spausdintus leidinius ar užsisakykite leidinio dalies kopiją į namus per VILNIUS TECH 

virtualią biblioteką. 

Gavę pranešimą apie paruoštą užsakymą, atvykite pasiimti leidinių į nurodytą vietą: Centrinę biblioteką 

(I a. 101 kab.) ar skaityklą fakultete. 

 

Grąžinkite leidinius tik per Centrinės bibliotekos pastato išorėje esantį leidinių grąžinimo įrenginį. 

Primename, už pavėluotai grąžinamus leidinius yra skaičiuojami delspinigiai. Leidinių grąžinimo terminą 

galite pratęsti virtualioje bibliotekoje, prisijungę prie „Mano paskyra“, telefonu (8-5) 274 49 00 arba 

biblioteka@vilniustech.lt 

Dėmesio! Jeigu negalite atvykti į biblioteką, leidinius grąžinkite paštu, siųsdami adresu: 

VILNIUS TECH Biblioteka, Saulėtekio al. 14, LT-10223 Vilnius 

 

Jei Jums pasireiškia karščiavimas ar turite ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, saugiai naudokitės 

VILNIUS TECH Bibliotekos elektroniniais ištekliais bei dėstytojų rekomenduojama literatūra studijų 

dalykui iš namų. Elektroninius leidinius skaitykite, naudojantis nuotolinės prieigos paslauga per VPN  

Kilus klausimams kviečiame kreiptis: biblioteka@vilniustech.lt arba telefonu (8 5) 274 4900. 

 

Spausdinimo ir leidinio dalies kopijos užsakymo paslaugos 

 

Universiteto bendruomenei teikiame spausdintų leidinių skolinimosi į namus ir savitarnos spausdinimo, 

kopijavimo bei skenavimo paslaugas. Atsiskaityti už mokamas paslaugas rekomenduojama bankinėmis 

kortelėmis. 

Primename, kad biblioteka suteikia galimybę užsisakyti leidinio dalies kopiją elektroniniu formatu ir gauti 

ją į savo el. paštą. 

Paslaugą užsisakyti galite, prisijungus prie Virtualios bibliotekos profilio, pasirinkite reikalingą leidinį ir 

paspauskite „Užsakyti kopiją“. Paslauga yra mokama. 

 

Prašome atkreipti dėmesį, kad galite užsakyti leidinio dalies (15%), o ne viso leidinio kopiją. Prie leidinio 

aprašymo rasite nuorodą į leidinio turinį, todėl galėsite pasirinkti jums reikalingus leidinio puslapius. 

 

Siūlomi el. ištekliai jūsų studijoms ir mokslinėms reikmėms 

 

VILNIUS TECH bendruomenės mokslo bei studijų poreikiams prenumeruojamos 29 įvairių mokslo sričių 

elektroninių knygų, el. žurnalų bei statistinės duomenų bazės, suteikiama prieiga prie daugiau nei 50 

tūkst. pavadinimų elektroninių LST bei STR standartų. Su visais VILNIUS TECH Bibliotekos el. ištekliais 

susipažinti galite čia. 

 

Nemokami elektroniniai ištekliai COVID -19 laikotarpiu 

 

Reaguodami į iššūkius, kuriuos sukėlė pasaulinė COVID-19 visuomenės sveikatos krizė, akademiniai 

bei komerciniai leidėjai įvairiose platformose, laikinai, atveria sukauptą mokslinį turinį. Su VILNIUS 

TECH Bibliotekos specialistų atrinktais informaciniais ištekliais susipažinti galite čia. 

 

Svarbu! Visi bibliotekos prenumeruojami elektroniniai ištekliai yra prieinami ne tik iš universiteto tinklo 

kompiuterių, bet ir iš namų, naudojantis nuotolinės prieigos VPN paslauga. 

 

 

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://vb.vilniustech.lt/
https://vb.vilniustech.lt/
mailto:biblioteka@vilniustech.lt
https://www.vgtu.lt/virtualus-privatus-tinklas?lang=1
mailto:biblioteka@vilniustech.lt
https://vb.vilniustech.lt/
https://vilniustech.lt/biblioteka/elistekliai/duomenu-bazes/286201?lang=1
https://vilniustech.lt/biblioteka/elistekliai/duomenu-bazes/nemokami-istekliai-covid-19-laikotarpiu/318302
https://www.vgtu.lt/virtualus-privatus-tinklas?lang=1


Programinė įranga nuotoliniu būdu 

 

VILNIUS TECH debesyje „Studsoft“ esančią programinę įrangą  rasite adresu: mano.vgtu.lt  – 

Programinė įranga 

 

Laikinos prieigos duomenų bazės 

 

Kviečiame susipažinti ir naudotis laikinos prieigos duomenų baze.  

 

The PLAN Journal  (iki 2021 12 31) 

 

Elektroninis recenzuojamas architektūros, dizaino ir urbanistikos žurnalas. 

Prisijungimo instrukcija >>> 

Prieiga galima tik iš VILNIUS TECH kompiuterių tinklo. Naudojantis VPN paslauga prie šios duomenų 

bazės galima prisijungti iš namų. 

 

The Lyell Collection (iki 2021 12 31) 

 

Kolekciją sudaro Londono geologijos draugijos (The Geological Society of London) leidžiami žurnalai, 

publikacijos ir konferencijų medžiaga. 

Prieiga galima tik iš VILNIUS TECH kompiuterių tinklo. Naudojantis VPN paslauga prie šios duomenų 

bazės galima prisijungti iš namų. 

 

 

Internetiniai seminarai 

 

Taylor & Francis internetinis seminaras jauniesiems mokslininkams „Publishing in academic 

journals“ 

 

Publishing is an integral element of the researcher process with most academics required to publish 

at least once in their professional career. Researchers must also navigate a publishing landscape that 

is constantly evolving.  This workshop is designed for early career researchers who have limited 

publishing experience.  It will provide a basic overview of the current state of academic publishing to 

enable a better understanding of the process and as well as offer guidance to help researchers 

succeed. 

  

The workshop will cover the following topics: 

•    Publishing cycle: basic overview of the publishing landscape and process 

•    Assessing journals: what to look for when choosing where to publish 

•    Open access benefits and challenges 

•    Preparing your manuscript for publication 

•    Peer review basics: overview with recommendations on how to respond to reviewer comments 

•    Typical reasons for rejection and how to avoid them 

  

The session will be followed by a Q&A, where you'll have the chance to ask questions on any of the 

topics covered. 

 

10th November 11:00am - 12:30am 

REGISTER HERE 

 

 

 

 

https://sso.vgtu.lt/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_2e4510f33e0f09d21d7636ce0443b7d52884872ee1%3Ahttps%3A%2F%2Fsso.vgtu.lt%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fmano.vgtu.lt%252Fsso2%252Fmodule.php%252Fsaml%252Fsp%252Fmetadata.php%252Fdefault-sp%26cookieTime%3D1584951188%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Fmano.vgtu.lt%252F
http://www.theplanjournal.com/
https://vilniustech.lt/files/4114/205/10/17_0/The_PLAN_Journal_prisijungimas.pdf
https://vilniustech.lt/virtualus-privatus-tinklas?lang=1
https://www.lyellcollection.org/
https://vilniustech.lt/virtualus-privatus-tinklas?lang=1
https://go.taylorandfrancis.com/l/111042/2021-09-21/71fxfj


Ebsco Publishing duomenų bazės nuotoliniai mokymai 

 

Micro session: working with full text on EBSCOhost platform 
Date: 2021 11 09 
Time: 12:30-12:50 pm EEST (20 minutes) 
REGISTER 
 
In this training, we will show you how to work with full text on the EBSCOhost platform. We will look at 
the options for downloading, printing, sending to the "cloud" using a private Google drive. We will 
show how academic teachers can find a publication in EBSCO databases and then use permanent 
links to make it available to students. 
 
EBSCO databases available through the national license in Latvia and Lithuania  
Date: 2021 11 10 
Time: 1:00-2:00 pm EEST (60 minutes) 
REGISTER  
 
During the session, we will review the EBSCO databases available for institutions through the national 
license in Latvia and Lithuania. The end users have access to EBSCO Open Dissertations ™ - an 
international database of diploma theses and dissertations, and many extensive scientific databases. 
The Academic Search ™ Complete and Business Source® Complete databases, included partly in 
the package, are among the most frequently used scientific resources in the world. 
 
How to find useful training materials from EBSCO? 
Date: 2021 11 17 
Time: 12:30-1:00 pm EEST (30 minutes) 
REGISTER 
 
During this session we will overview the most important pages and services where end users and 
librarians can find additional training materials from EBSCO. We will speak about EBSCO Connect, 
our YouTube Channel, EBSCO Academy and much more. 
 

 

 

Lapkričio mėn. bibliotekos mokymai 

 

1 TEMA: „Mokslinės informacijos paieška rašto darbams“ - apie informacijos paieškos etapus, 

paieškos įrankius ir būdus, paieškos rezultatų analizę ir paieškos galimybes duomenų bazėse ar 

kituose informacijos šaltiniuose. 

 

Mokslinės informacijos paieška rašto darbams - lapkričio 19 d. 10.00 val. (Nuotoliniai mokymai) 
 
2 TEMA: „Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Mendeley“ - apie galimybes naudojantis 

šiuo įrankiu, ką, kodėl ir kaip įsidiegti bei apžvelgsime įrankio naudojimo prasmę studijų metu. 

 
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Mendeley - lapkričio 16 d. 10.00 val. (Saulėtekio al. 14) 
Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Mendeley - lapkričio 23 d. 15.00 val. (Nuotoliniai mokymai) 
 
3 TEMA: „Informacijos šaltinių citavimas, literatūros sąrašo sudarymas. APA citavimo stilius“ - 

apie citavimą ir citavimo taisykles, plagiatą, dažniausiai naudojamus citavimo stilius. Plačiau bus 

apžvelgiamas APA citavimo stilius, pateikiami pavyzdžiai pagal naujausią 7-ąjį leidimą.  

 
Informacijos šaltinių citavimas, literatūros sąrašo sudarymas. APA citavimo stilius - lapkričio 18 d. 10.00 
val. (Nuotoliniai mokymai) 
Informacijos šaltinių citavimas, literatūros sąrašo sudarymas. APA citavimo stilius - lapkričio 22 d. 15.00 
val. (Nuotoliniai mokymai) 
 
4 TEMA: „Autorių teisės. Plagiatas" – apie autorių teises, jų objektus, skirstymą, taip pat mokslinę 
etiką, plagiato sampratą bei kūrybinių bendrijų licencijas ir jų tipus. 

https://ebsco-polish.zoom.us/webinar/register/WN_TKJUjuBdQKqLpUWhgY-j3w
https://ebsco-polish.zoom.us/webinar/register/WN_3QKIhK7MQj-dpoDk81Toxw
https://ebsco-polish.zoom.us/webinar/register/WN_47_kDyrJSNKBO9JniqnM6Q


 
Autorių teisės. Plagiatas - lapkričio 25 d. 15.00 val. (Nuotoliniai mokymai) 

 
Registracija į mokymus  

 

 

VILNIUS TECH SKAITO LAISVALAIKIS 

 

Knygų skaitytojus galima būtų suskirstyti į dvi kategorijas: pirmieji pasineria į knygą, išjaučia, susikuria 

savo įsivaizduojamą pasaulį, ir tik po to – žiūri knygos ekranizaciją. Kiti, atvirkščiai, – peržiūri filmą, 

kad galėtų po to, skaitydami knygą, kritiškai įvertinti – ar režisieriui pavyko tiksliai perteikti knygos 

autoriaus pagrindinę mintį. 

 

Lois Lowry – amerikiečių rašytoja, du kartus pelniusi John‘o Newbery medalius už išskirtinį indelį 

amerikiečių vaikų literatūrai. 2000-aisiais nominuota Hanso Kristiano Anderseno apdovanojimui – tai 

aukščiausias tarptautinis apdovanojimas, skiriamas vaikų rašytojams ir knygų iliustratoriams. 

  

Jos knygos sulaukė tarptautinio pripažinimo. Romanas „Siuntėjas“, kuris yra išverstas ir į lietuvių 

kalbą, buvo parduotas daugiau nei 10 mln. kopijų visame pasaulyje. Romanas apie tobulai sutvarkytą 

ateities visuomenę išpopuliarėjo taip, kad autorei šią istoriją teko praplėsti ir išleisti dar tris dalis – 

„Mėlyna sruoga“, „Žinianešys“ ir „Sūnus“. O 2014 metais „Siuntėjo“ gerbėjus pasiekė režisieriaus 

Phillip'o Noyce ekranizuota romano versija tokiu pat pavadinimu. 

  

Ar matėte šį filmą? Ar vis dėlto teikėte pirmenybę žymiajam romanui? Pasidalinkite savo 

patirtimi VILNIUS TECH SKAITO projekto skiltyje.  

 

VILNIUS TECH Statybos inžinerijos studentas Gediminas Lukinskas savo interviu rašo, kad šį 

romaną rekomenduotų, nes jis „priverčia susimąstyti apie žmonijos dabartį ir ateitį, jos nuopolius bei 

laimėjimus“.  

 

VILNIUS TECH bendruomenės interviu ir rekomenduojamas knygas rasite čia >>>  
 
 
 

Daugiau naujienų apie biblioteką: https://vilniustech.lt/biblioteka 

 
Informaciją parengė: dr. Raminta Pranckutė, Orinta Sajetienė 

tel.: (8 5) 251 2250, vietinis 9250, (8 5) 251 2254,vietinis 9254 

                                                                           el. paštas: raminta.pranckute@vilniustech.lt 

orinta.sajetiene@vilniustech.lt  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckPGIhRz8oMIzwb0vr0mu4-XB26HB_IFZya24TR4R2xS5lMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Dmf_IcLowXfvZItwTxciCv-xrZbHDSky4ZcU9tcWzRf0UQ/viewform?c=0&w=1
https://vilniustech.lt/biblioteka/biblioteka/vilnius-tech-skaito/mini-interviu/-si-knyga-privercia-susimastyti-apie-zmonijos-dabarti-ir-ateiti-jos-nuopolius-bei-laimejimus/224288?nid=331219
https://cutt.ly/bkhNI36
https://vilniustech.lt/biblioteka
mailto:raminta.pranckute@vilniustech.lt
mailto:orinta.sajetiene@vilniustech.lt

