


Mes esame 

• Modernus studijų ir mokslo informacijos, 
mokymosi ir ugdymo centras: 

– Informacijos išteklių atrankos, įsigijimo, sąsajų 
pateikimo ir sklaidos centras; 

– Informacijos išteklių naudojimo analizės, gerosios 
patirties ir mokymų centras; 

– Kūrybinga ir moderni erdvė studijoms ir mokslui. 



Mūsų moto 

Knygos – mūsų bendri draugai!  

Mes visada padėsime susirasti geriausių. 
 

• Biblioteka ir skaitytojai yra bendradarbiavimo tinklas su 
geriausiais ištekliais, žiniomis, mokymais, bendravimu.   

• Mes pozityvūs ir atviri komunikuoti, dalyvauti, paduoti 
knygą ar parodyti duomenų bazes, perteikti reikalingas 
žinias. Mes neįkyrūs ir esame tuomet, kai reikalingi. 

Biblioteka – naudinga ir patikima sąsaja jūsų žinių tinkle! 



Mūsų fizinės erdvės ir atvirumas 

Pagrindinė biblioteka: 
Pramonės per. 22A, Kaunas 
Atvira: I-IV 8-19 val.; V 8-17 val.; VI 9-14 val. 
  
Filialai: 
Justino Vienožinskio menų fakulteto biblioteka 
J. Mackevičiaus g. 27, Kaunas 
Atvira: I-V 8-16 val. 
 

Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centro biblioteka 
J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai 
Atvira: I-IV 8-18 val.; V 8-17 val. 
 



Mūsų virtuali erdvė 
 

http://biblioteka.kaunokolegija.lt 

http://biblioteka.kaunokolegija.lt/
http://biblioteka.kaunokolegija.lt/


Mūsų virtuali erdvė 
 

 



• Studijų centras, kuriame įsikūrusi biblioteka, 
planuotas nuo 2010 m., o pradėtas statyti 2012 m.  
 

• Oficialus atidarymas įvyko 2014 m. lapkričio 6 d.   



• Studijų centro plotas – virš 4000 kvadratinių metrų. 
 

• Pastato architektas – Rytis Vieštautas  
 

• Statybos darbus atliko UAB A. Žilinskis ir Ko  
 

• Interjero projektą parengė Inga Valentinienė 
 

• Daugumą baldų  gamino Lietuvos įmonė  Ergoline  



• Naujasis statinys suprojektuotas, pastatytas, įrengtas ir aprūpintas 
realizuojant projektą „Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra ir valdymo 
optimizavimas“ (Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-003).  

• Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos 
Respublikos biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 2 prioriteto priemonę „Kolegijų infrastruktūros 
atnaujinimas ir plėtra“.  

• Projekto vertė –  11 mln. litų.  

• Studijų centre sumontuota įrangos už daugiau kaip  1,2 mln. litų. 



• Biblioteka įsikūrusi per tris aukštus: 
– pirmame aukšte yra Informacijos išteklių formavimo 

skyrius, leidinių uždarasis fondas, bibliotekos vadovo 
kabinetas;  

– antrame ir trečiame aukšte yra atvirieji fondai, erdvės 
skaitytojams, kompiuteriai, komandinio ir individualaus 
darbo kambariai, mokslinės periodikos skaitykla ir kt. 



• Bibliotekos plotas – apie 2160 kv. m. 
 

• Leidiniams skirta 2328 metrų lentynų. 
 

• 234 vietos skaitytojams, iš jų 25 kompiuterizuotos. 
 

• Fonde apie 65 000 vnt. ir 15 000 pavadinimų leidinių: 
– atviruosiuose fonduose leidiniai užima apie 1512 metrų 

lentynų;  
– keletas tūkstančių leidinių saugomi uždaroje saugykloje, 

kurioje yra 816 metrų mobiliųjų lentynų.  



• Knygos fonduose sudėtos pagal UDK klasifikaciją ir 
autorinį knygos ženklą. 

• Bibliotekoje naudojama ALEPH bibliotekinė sistema, 
susieta su RFID fondų panaudojimo ir apsaugos 
įranga.  

• Atviruosiuose fonduose esantys visi leidiniai aprašyti 
bibliotekos el. kataloge ir su RFID lipdėmis. 



• 2 knygų skolinimosi-grąžinimo savitarnos įrenginiai; 
• knygų grąžinimo įrenginys neįėjus į biblioteką ar jai nedirbant; 
• 3 portalai bibliotekos knygų paieškai el. kataloge; 
• 5 individualaus darbo kambariais su kompiuteriais; 
• komandinio darbo kambarys su kompiuteriu ir išmaniąja lenta; 
• konsultavimo kambarys su išmaniąja lenta, mokslinė periodika; 
• 8 kompiuterių klasė su išmaniąja lenta;  
• bevielis interneto ryšys; 
• rakinamos spintelės laikinam daiktų saugojimui; 
• 2 fondų apsaugos vartai. 



Visa biblioteka Skaičiais  

Spausdintų leidinių fondas  31 991 pav.  

127 762 vnt. 

Įsigyta naujų spausdintų leidinių 1 260 pav.  

 147 vnt. 

Gauta lėšų dokumentams įsigyti 62 317 EUR 

Skaitytojai /  Studentai 7945  /  6940 

Apsilankymai 169 967 

Išduota spausdintų leidinių 107 814 

Vietos skaitytojams 311 

Kompiuteriai skaitytojams 41 

Prenumeruojamos duomenų bazės 

Viso teksto žurnalai  

Elektroninės knygos 

18 

16 862 

170 148 

Prenumeruojami spausdinti leidiniai 192 

Elektroninio katalogo įrašai 25 041 pav. 

114 669 vnt. 

Plotas kv. m.  2 432 

Lentynų metrai   (iš jų atvirame fonde) 3 050   (2 051) 

Darbuotojai  /  etatai 16  /  14,5 


