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Prisijungimas ir pagrindinis langas (paprasta paieška)

1. Prisijunkite 
įvesdami duomenis, 
kuriuos naudojate 
jungdamiesi prie 
kolegijos el. pašto.

2. Pasirinkite 
paieškos variantą

3. Paprastoje 
paieškoje galite į 
paieškos laukelį 
įrašyti tiktai žodį 
arba frazę ir 
nustatyti pagal ką 
ieškote.

4. Be VK bibliotekos 
katalogo dar galite 
rinktis papildomus 
išteklius: 
standartus, bendrą 
kolegijų katalogą 
arba mokslo 
publikacijas.

5. Paiešką galite 
susiaurinti 
pasirinkdami 
dokumento rūšį, 
kalbą bei laikotarpį.

6. Papildomai galite 
paskaityti 
informaciją, kaip 
susiaurinti, 
patikslinti paiešką.

DĖMESIO! 
Prisijungimas
reikalingas, jeigu
norite ne tik ieškoti
leidinių, bet ir juos 
susidėti į savo El. 
lentyną bei 
užsisakyti leidinį.

7. Spauskite Ieškoti.
Papildomai, kaip atlikti paiešką, galite pasiskaityti KATALOGAI: 
Vilniaus kolegijos elektroninis katalogas: Kaip atlikti paiešką. 2

https://biblioteka.viko.lt/media/uploads/sites/25/2017/03/Bibliotekos-katalogas-Nr.-1.pdf


Paieškos rezultatai
1. Gautus rezultatus galite 
rikiuoti pagal autorių, 
antraštę, metus.

2. Detalesnę informaciją apie 
dokumentą galite pažiūrėti 
paspaudę ant eilės numerio.

5. Skaičiai grafoje Saugojimo 
v., egz. parodo, kiek leidinių 
yra bibliotekoje ir kiek jų yra 
užsakyta/išduota.

3. Varnele galite pažymėti 
keletą leidinių, kuriuos norite 
išsisaugoti E. lentynoje 
ir/arba juos išsaugoti savo 
kompiuteryje arba atsisiųsti 
el. paštu. 

4. Pažymėjus varnele prie 
dokumento spauskite toliau 
norimą su tais leidiniais 
atlikti veiksmą: 
Išsisaugoti/siųsti ir/arba Į e. 
lentyną.

DĖMESIO! Išsaugojus 
dokumentus E. lentynoje, 
prisijungus kitą kartą prie 
katalogo, jie dar bus jūsų 
lentynoje (krepšelyje).
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E. Lentyna ir rezultatų atsisiuntimas

1. Kai išsirenkate 
dokumentus ir 
„sudedate“ juos į savo 
E. lentyną, spauskite E. 
lentyna.

3. Pažymėkite varnele 
tuos dokumentus, 
kuriuos norite atsisiųsti, 
pvz., į savo kompiuterį 
arba el. paštą (arba 
jeigu norite pažymėti 
visus iš karto, tai 
spauskite Pažymėti 
visus).

4. Spauskite 
Išsaugoti/siųsti.

2. Surinktus rezultatus 
galite grupuoti pagal 
dokumento rūšį, 
autorių, antraštę, 
metus paspaudę ant 
meniu juostoje esančių 
įvardinimų.
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Rezultatų išsaugojimas kompiuteryje I

1. Paspaudus 
Išsaugoti/siųsti, 
atsidarys langas, 
kuriame reikia 
užpildyti atsiradusius 
laukelius.

2. Jeigu įrašus norite 
išsisaugoti 
kompiuteryje, tai El. 
pašto adreso laukelį 
palikite tuščią.

3. Pasirinkite norimą 
įrašų pateikimo 
formą. Jų apžvalgą 
galite pamatyti 
tolimesnėje 
apžvalgoje.

4. Spauskite Vykdyti. 5



Rezultatų išsaugojimas kompiuteryje II

1. Išsisaugokite įrašų sąrašą paspaudę Saugoti ir 
pasirinkę kompiuteryje vietą.

2. Įrašų sąrašą galite atsidaryti ir Word 
programa.
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Rezultatų išsaugojimas kompiuteryje III
Įrašų pateikimo formos

Kortelės formatu

Detalus įrašas

ISO formatu
Aleph formatu

RIS formatu

DĖMESIO! Šiuos rezultatus galite panaudoti sudarydami 
literatūros sąrašus savo rašto darbuose.
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Sėkmės naudojantis Vilniaus kolegijos 
elektroniniu katalogu!

© Vilniaus kolegijos biblioteka


