
Mokslinės publikacijos registravimas eLABa sistemoje

Prisijungimas1
www.elaba.lt

Naujo dokumento registravimas2



Mokslinės publikacijos registravimas eLABa sistemoje

Išskleisdami meniu, pasirinkite 
smulkiausią publikacijos tipą
Spauskite „pasirinkti“

3 Žingsnis 1

Būtinai nurodykite mokslo 
kryptį. Galite rinktis daugiausia 
3 mokslo kryptis iš 2-jų sričių.

Būtinai nurodykite institucinius 
klasifikatorius: VGTU mokslinių 
tyrimų prioritetinės kryptys ir 
tematikos ir Lietuvos 
sumaniąsias specializacijas (tik 
po vieną reikšmę).

Jei straipsnis buvo rengtas 
bendradarbiaujant su 
kompetencijos/atviros prieigos 
centru – pasirinkite.

Pasirinkite publikacijos kalbą
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Žingsnis 2

Pridėkite publikacijos 
antraštę, santrauką ir ne 
mažiau nei 3 reikšminius 
žodžius didžiąja raide, 
atskirdami kabliataškiu. 

Jeigu publikaciją rašė keli 
autoriai, pridėkite visus 
publikacijoje nurodytus  
autorius.

Jeigu rengiant publikaciją, 
bendradarbiavote su 
verslu – įveskite įmonės 
duomenis.

5 Žingsnis 3

Jeigu registravote straipsnį,
pateikiate duomenis apie šaltinį,
pvz. žurnalą

Jeigu registravote knygą, pateikiate 
duomenis apie ją
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Jeigu registravote straipsnį:

Šaltinio (pvz. žurnalo) – antraštė, leidykla, 
kiti duomenys 

Jeigu registravote knygą:

Knygos puslapių skaičius, 
kiti knygos laidos duomenys 

Šaltinio antraštė 

Leidykla

2018

T. 1

Nr. 3 (anglų k. no.3 arba iss. 3)

art. no. 1

1234-5678

1234-5678

1234567891234

15                       22

100 p.

Vilnius

Technika

2018

1234567891234

4321987654321

4321987654321



6 Žingsnis 4
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Pridėkite savo straipsnį 
.pdf formatu ar knygos 
puslapius, kuriuose yra 
leidybiniai duomenys 
(viršelis, antraštinis lapas, 
antraštinio lapo kita pusė) 
.pdf, .jpg, .png, .ar gif 
formatu.

Bendra bylų talpa negali 
viršyti 200 MB.

Jeigu publikacija nebus 
laisvai prieinama, 
nurodykite laikotarpį iki 
kada

Pridėkite internetinę 
nuorodą į publikaciją

Pridėkite DOI

„Kiti licencijų duomenys“ – nepildoma.

Galite įrašyti pastabą bibliotekininkui

Apie publikacijos būseną būsite 
informuojami el. paštu. Jeigu 
publikacijos būsena „Autoriaus 
tikslinamas“ – prisijunkite prie įrašo, 
skaitykite pastabų lauką, papildykite 
įrašą reikiamais duomenimis ir siųskite 
bibliotekininkui tvirtinti. Jeigu 
publikacijos būsena „Patvirtintas“ –
įrašą galite peržiūrėti, bet ne 
redaguoti. 

Pasirinkę dokumento būseną, 
spauskite „Išsaugoti“.
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