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Knygų paieška
3. Sistema pateiks 
visas su konkrečia 
tema surastas knygas.

1. Knygų galite ieškoti tiesiog įvedę žodį ar 
frazę į (a) paieškos laukelį arba (b) 
spauskite Išplėstinė paieška ir 
konkretinkite paiešką įvesdami daugiau 
parametrų: Pavadinimą, autorių, metus ir 
kt.

2. Spauskite Paieška.

4. Galite matyti, kiek 
buvo surasta knygų 
pagal pateiktus 
paieškos kriterijus.

5. Jeigu knygą norite 
skaityti internete, 
spauskite ikoną 
Skaityti knygą.

a

b

DĖMESIO! Jeigu knygą norite atsisiųsti 
į savo kompiuterį, vadovaukitės VK 
bibliotekos interneto svetainėje 
pateiktais paaiškinimais skyriuje 
Elektroninės knygos: Kaip atsisiųsti 
MRU el. knygas į kompiuterį. 2



Knygos skaitymas internete I

1. Atsivėrusiame lange 
iš karto galite skaityti 
knygą. 2. Jeigu norite grįžti į 

pradinį puslapį, 
spauskite Knygų 
lentyna.3. Įrankių juosta.
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Knygos skaitymas internete II1. Galite ieškoti konkrečių 
žodžių ir frazių (frazes rašykite 
kabutėse) knygos tekste.

2. Galite padaryti iš karto du
matomus puslapius.

3. Galite padidinti tekstą arba 
puslapį išskleisti per visą ekraną.

4. Kiekviename 
puslapyje galima uždėti 
žymeklį su Jums 
svarbiomis pastabomis.

5. Rašiklio mygtukas 
suteikia galimybę 
kopijuoti tekstą.

6. Užrašinės mygtukas 
suteikia galimybę prie 
teksto pasižymėti savo 
pastabas.

8. Puslapiai vartomi 
rodyklėlių pagalba.

7. Galite peržiūrėti turinį. 
Paspauskite ant turinio 
mygtuko ir tada ant 
konkretaus skyriaus 
pavadinimo, tuomet 
atsivers pasirinktas skyrius. 

9. Spausdinti galite 
tik vieną atverstą 
puslapį.
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Registracija ir prisijungimas
(jeigu norite susikurti savo aplanką)

1. Pagrindiniame 
lange turi būti užrašas 
Vilniaus kolegija.

2. Spauskite 
Registruotis.

3. Registracija 
reikalinga, jeigu
knygų tekstuose 
norite atlikti 
žymėjimus ir kad 
jie būtų išsaugoti 
kitą kartą Jums 
prisijungus 
Mano aplanke.

4. Užpildykite registracijai 
skirtus laukelius ir spauskite 
Registruoti. El. paštu Jums 
bus atsiųstas patvirtinimas.

5. Spauskite 
Prisijungti.
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Mano aplankas

1. Kai esate prisijungę, 
paspauskite Mano 
aplankas.

DĖMESIO! Mano aplanke
galite surasti visus savo 
pažymėjimus ir pastabas 
skaitytose knygose. Kai 
prisijungsite kitą kartą, ta 
informacija bus išsaugota.

2. Atsiveria aplankas 
pavadinimu Mano veikla, 
kuriame galite matyti savo 
parašytus komentarus, 
pastabas, padarytas tekste, 
bei pažymėtus puslapius ir 
komentarus prie 
pažymėjimų.

3. Spauskite ant puslapio 
numerio prie pastabos, 
jeigu norite skaityti tekstą, 
kuriame yra pastaba arba 
redaguoti tą pastabą.

4. Tą patį galite atlikti ir 
perėję į Profilio nustatymus.

Puslapių 
žymekliai

Teksto
žymekliai

6



Pastabų redagavimas ir tvarkymas

1. Perėję atgal į skaitomą 
knygą, galite koreguoti joje 
atliktas pastabas.

2. Norėdami pamatyti, 
kokią žinutę pasirašėte
prie puslapio žymos, 
paspauskite ant vėliavėlės.

3. Norėdami pamatyti, 
kokią žinutę pasirašėte
konkrečioje teksto vietoje, 
kelis kartus spragtelkite 
ant aplankėlio, esančio ant 
teksto.

4. Nuėję į Profilio 
nustatymus, taip pat galite 
tvarkyti savo žinutes. Jas 
visas arba tik dalį jų 
(pažymėję varnele) galite 
atsisiųsti į kompiuterį 
paspaudę ant Export to 
Excel.
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Sėkmės skaitant MRU leidyklos 
elektronines knygas!
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