Kaip registruoti publikaciją eLABa talpykloje
Prisijunkite adresu https://talpykla.elaba.lt/
Įveskite MRU informacinėje sistemoje naudojamą vartotojo vardą ir slaptažodį:

Patikrinkite, ar publikacija nebuvo užregistruota anksčiau. Norint registruoti naują darbą, kairiajame meniu pasirinkite
Mano dokumentai ir spauskite Naujas dokumentas:

Publikacijos registravimui pasirinkite PDB (Publikacijų duomenų bazė):

Pasirinkite registruojamos publikacijos tipą (rūšį):

Klasifikatoriuje išskleiskite pasirinktos tipų grupės reikšmes ir pasirinkite atitinkamą rūšį dešinėje. Jei nežinote rūšies,
pasirinkite tą, kokia jums atrodo tinkama. Bibliotekininkas, redaguodamas įrašą, patikslins informaciją apie leidinį ir pagal
tai pakoreguos rūšį.

Į kitus registravimo žingsnius pereikite nuspaudus mygtuką
1 žingsnyje priskirkite mokslo kryptį/-is:

.

Išskleiskite pasirinktą mokslo sritį kairėje ir priskirkite reikiamą kryptį pelės paspaudimu dešinėje. Tarpdisciplininei
publikacijai galima priskirti iki 3 mokslo krypčių:

Svarbu ! Publikacijai priskiriama mokslo kryptis turi atliepti tyrimo tematiką ir atitikti realią mokslinę temą, nagrinėjamą
publikacijos tekste, o ne fakulteto/instituto/katedros ar doktorantūros programą, kuriai priklauso autorius. Netiksliai
publikacijai priskirta ar "pritemta" mokslo kryptis LMT mokslo vertinime laikoma klaida, ir toks darbas išbraukiamas iš
mokslo vertinimo, dėl ko Universitetas negauna finansavimo.

Jei publikacija buvo parengta MRU Laboratorijoje, instituciniame klasifikatoriuje įkelkite jos pavadinimą:

2 žingsnyje pridėkite publikacijos antraštę, santrauką, reikšminius žodžius. Jei publikacija turi antraštę ir santrauką kita
kalba, jos pavadinimą pridėkite taip pat, dar kartą nuspaudus mygtuką Pridėti.

Pasirinkite publikacijos teksto kalbą; įrašykite arba įkopijuokite antraštę; santrauką, jei yra; ir mažiausiai 3 reikšminius
žodžius, atskirtus kabliataškiu. Išsaugokite informaciją, nuspaudę mygtuką Patvirtinti. Nuspaudus Uždaryti, užpildyta
informacija nebus išsaugota:

Lauke Autoriai įkeliami bendraautoriai. Registruojantis autorius sistemoje jau būna įkeltas. Jei yra, pridėkite papildomas
autoriaus prieskyras skiltyje Veiksmai nuspaudus mygtuką Redagavimas. Kiti autoriai pridedami nuspaudus Pridėti autorių:

Lietuvos mokslo/studijų institucijų autoriai įkeliami paieškos langelyje įvedus pilną pavardę ir pasirinkus iš gauto sąrašo.
Ne mokslo institucijų ar užsienio bendraautoriai, ar autoriai, nerandami sąraše, įrašomi pasirinkus mygtuką Įvesti ranka:

Bendraautorių įvedimas nėra privalomas, jei viso teksto publikacija pateikta kokybiškoje, įskaitomoje kopijoje.

Įkėlus autorių, reikia pridėti prieskyrą (afiliaciją) – autorių instituciją, nurodytą publikacijoje:

Jei publikacijoje nurodyta prieskyra nėra Lietuvos mokslo/studijų institucija ir jos nerandate siūlomame sąraše, prieskyrą
įrašykite pasirinkus mygtuką Įvesti ranka:

Svarbu! Prieskyra institucijai (afiliacija) – tai publikacijos tekste prie autoriaus pavardės įrašytas institucijos pavadinimas.
Jis nekeičiamas ir publikacijos įraše registruojant darbą. Prieskyra institucijai nebūtinai yra darbovietės atitikmuo.
Publikacijos tekste gali būti nurodytos kelios prieskyros, kurias visas būtina įrašyti. Jei mokslo publikacijos tekste nėra
nurodyta jokios institucijos, rekomenduojama užpildyti ir pasirašyti priskyrimo Universitetui deklaraciją:
https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/biblioteka/wordiniai_dokumentai/lmt_deklaracija.doc
Pasirašytą nuskenuotą deklaracijos PDF reikia prikabinti registracijos formoje arba atsiųsti publikacijos@mruni.eu.
Registruojant straipsnį (knygos dalį, tezę) 3 žingsnio lauke Leidinyje įrašykite leidinio (žurnalo), kuriame išspausdintas
registruojamas straipsnis pavadinimą ir pagrindinius duomenis. Galite užpildyti tik privalomus polaukius, pažymėtus
žvaigždute. Periodinio leidinio, iš kurio straipsniai jau buvo registruoti anksčiau, aprašo duomenis galite įsikelti
pasinaudojus Leidinio paieška:

Užpildykite lauką Finansavimo šaltiniai, jei publikacija buvo parengta pagal projektą:

4 žingsnyje įkelkite publikacijos kopiją viename PDF dokumente:

Skenuotą kopiją turi sudaryti šie lapai:
Registruojant straipsnį (knygos skyrių, tezę) - viso straipsnio teksto ir leidinio, kuriame jis paskelbtas, antraštinių lapų
abiejų pusių su leidimo ir recenzavimo duomenimis bei turinio lapų vieno dokumento PDF kopija.
Registruojant knygą - titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais ir recenzavimo duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir
literatūros sąrašo lapų bei teksto pirmo ir paskutinio puslapių PDF kopija. Jei yra galimybė – pilno knygos teksto PDF
kopija.
Po įrašo redagavimo PDF kopija išimama, jei nėra pateiktos sutarties su leidėju arba CC licenzijos. Ji reikalinga tik aprašui
sudaryti ir LMT mokslo vertinimui.

Kopija nebūtina, jei viso teksto leidinys yra atvirai prieinamas internete. Tada būtinai įkelkite publikacijos nuorodą lauke
URL adresai ir DOI.

5 žingsnyje laukų pildyti nebūtina. Jei turite, galite įrašyti savo pastabas apie registruojamą publikaciją.

Registraciją užbaikite būtinai pasirinkę Perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti ir nuspaudę mygtuką Išsaugoti.
Bibliotekininkui peržiūrėjus duomenis Jūsų publikacijos įrašas taps prieinamas per eLABa paieškos portalą
https://elaba.lvb.lt, įtrauktas į sąrašines ataskaitas.

Jei pasirinksite kitaip, neperduosite publikacijos patvirtinimui, o išsaugosite formą savo eLABa juodraščiuose, kuriuos
papildyti ir registruoti publikaciją galėsite vėliau. Išsaugotų publikacijų duomenis autorius gali papildyti ir redaguoti, kol
aprašas dar nėra perduotas bibliotekininkui. Vėliau papildymus registruotai publikacijai galite siųsti el. paštu
publikacijos@mruni,eu.

Mykolo Romerio universiteto biblioteka. Mokslo duomenų formavimo grupė, publikacijos@mruni.eu

