LLA pradeda pildyti Lietuvos autorių teisių katalogą ©LITHUANIANBOOKS. Leidyklų autorių teisės, kontaktai ir autorių
aprašymai bus pristatomi tarptautinėse knygų mugėse, tarptautinių projektų partnerių, užsienio leidėjų asociacijų renginiuose.

Autorių teisių katalogą ©LITHUANIANBOOKS rasite internetiniu adresu www.ltbooks.nkpk.lt.
KAIP NAUDOTIS ©LITHUANIANBOOKS:
1. ©LITHUANIANBOOKS pildymas prisijungus prie Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK).
 Atsiųskite laisvos formos prašymą el. pašto adresu: mantas@lla.lt, nurodydami savo organizaciją ir
kontaktinio asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Jums bus sugeneruoti ir atsiųsti prisijungimo prie
NKPK duomenys.
 Prisijunkite prie NKPK duomenų bazės:
 Internetinės naršyklės adresų juostoje įveskite www.katalogas.nkpk.lt.
 Atsidariusiame lange įveskite Jums priskirtus Naudotojo vardą ir slaptažodį.
 Jei Jūsų organizacija anksčiau nebuvo registruota, patvirtinkite leidėjo NKPK naudojimo sutartį.
 Norint į NKPK įvesti naują įrašą arba redaguoti esamo įrašo duomenis, žiūrėkite „Naudotojo vadovą“.
 Įvedę reikiamą informaciją, leidinio įrašo meniu pasirinkite „Autorių teisių katalogas“ ir užpildykite laukelius:
 „Pavadinimas (anglų k.)”. Įveskite leidinio pavadinimą (laukelis privalomas).
 „Trumpas aprašymas (anglų k.)“. Įkelkite trumpą leidinio aprašymą anglų kalba (laukelis neprivalomas).
 „Anotacija (anglų k.)“. Įkelkite išsamesnį leidinio aprašymą anglų kalba (laukelis neprivalomas).
 „Ištrauka“. Įkelkite kūrinio ištrauką anglų kalba (laukelis neprivalomas).
 „Kontaktinis asmuo“. Pasirinkite asmenį arba leidyklą, kas atsakingas už leidinio autorių teises. Įveskite
kontaktinio asmens vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį (laukelis privalomas).
 „Teisės parduotos“. Pažymėkite, kuriose šalyse šio leidinio teisės jau yra parduotos (laukelis neprivalomas).
 Varnele pažymėkite laukelį „Publikuoti autorių teisių kataloge“.
 Viską atlikus spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
 Jūsų leidinio įrašas jau įtrauktas į autorių teisių katalogą, kurį rasite internetiniu adresu www.ltbooks.nkpk.lt.
2. ©LITHUANIANBOOKS pildymas atsiuntus autorių teisių duomenis el. pašto adresu mantas@lla.lt.
 Atsiųskite norimo įkelti leidinio pavadinimą, trumpą leidinio aprašymą ir anotaciją anglų kalba. Jei aprašymų
anglų kalba neturite, atsiųskite lietuviškus – IŠVERSIME Į ANGLŲ KALBĄ NEMOKAMAI.
 Nurodykite norimo įkelti leidinio autorių teisių turėtoją, kontaktinio asmens vardą, pavardę, el. pašto adresą ir
telefono numerį.
 Nurodykite, kuriose šalyse šio leidinio autorių teisės jau yra parduotos.
 Jūsų leidinio įrašas bus įtrauktas į autorių teisių katalogą, kurį rasite internetiniu adresu www.ltbooks.nkpk.lt.

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams kreipkitės el. pašto adresais mantas@lla.lt ir nkpk@lla.lt.
©LITHUANIANBOOKS YRA:




Internetinis autorių teisių katalogas susietas su Nacionalinio knygų prekyboje katalogo (NKPK) duomenimis, skirtas
Lietuvos autorių ir lietuviškų knygų sklaidai ir populiarinimui pasaulyje.
Išsami lietuviškų literatūros kūrinių, leidėjų ir autorių teisių duomenų bazė.
Platforma, skirta užsienio leidėjams, literatūros agentams ir vertėjams, besidomintiems lietuvių literatūros vertimu ir
leidyba.
Projektą iš dalies finansuoja:

Čia lietuviškų knygų erdvė – prisijunk!

