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Prisijungimas
1. Paspauskite Prisijungti 2. Atsiradusiame lange įveskite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Prisijungimo duomenys:

STUDENTAMS
Prisijungimo vardas: Jūsų identifikatorius kolegijos informacinėse sistemose (pvz.: s012345)
Slaptažodis – slaptažodis, kurį naudojate jungiantis prie el. pašto, Moodle aplinkos
DARBUOTOJAMS
Prisijungimo vardas: v.pavarde
Slaptažodis – slaptažodis, kurį naudojate jungiantis prie el. pašto, Moodle aplinkos

3. Ieškokite reikiamo leidinio 
užpildę paieškos laukelius.
IŠSAMIAU apie leidinių paiešką 
skaitykite mokymo priemonėje Kaip 
atlikti paiešką.



Leidinių (egzempliorių) pasirinkimas

1. Ieškant konkrečios 
knygos sistema pateikia 
visus jos leidimus ir 
fakultetus, kuriuose ji yra

2. Paspaudus ant eilės 
numerio bus pateikta detali 
informacija apie leidinį ir 
fakultetų bibliotekų 
sąrašas, kuriose yra tas 
leidinys.

3. Taip pat galima iš karto 
pasirinkti fakulteto 
biblioteką, kuri nurodyta 
prie konkretaus leidinio.

DĖMESIO! Saugojimo 
vietų ir egzempliorių 
stulpelyje skliaustuose 
rodoma, kiek tam tikrame 
bibliotekos filiale iš viso 
yra leidinio egzempliorių ir 
kiek iš jų yra išduota arba 
užsakyta. Pvz., reikšmė
“(16/3)“ reiškia, kad tame 
filiale yra 16 leidinio 
egzempliorių, iš kurių 3 
yra išduoti arba užsakyti. 



Išsamūs duomenys apie leidinį ir užsakymo eiga 
(variantas Nr. 1)

1. Paspaudus ant eilės numerio pateikiama detali 
informacija apie leidinį.

2. Apačioje reikia paspausti ant Egzemplioriai. 
Užsakymų pateikimas ir atsivers detalus visų 
konkrečios knygos egzempliorių sąrašas visose 
fakultetų bibliotekose.

4. Spauskite Užsakyti leidinį.

3. Atkreipkite dėmesį į naudojimosi 
leidiniu terminą. Statusas Skaitykloje
rodo, kad konkretus egzempliorius į 
namus neišduodamas.



Išsamūs duomenys apie leidinį ir užsakymo eiga 
(variantas Nr. 2)

1. Pasirinkite konkrečią fakulteto biblioteką 
prie pasirinkto leidinio ir paspauskite.

2. Atsidarys langas, kuriame bus pateikti tik tie 
egzemplioriai, kurie yra konkrečioje (pasirinktoje) 
fakulteto bibliotekoje.

3. Spauskite Užsakyti leidinį.



Užsakymo ypatumai

1. Atsiveria langas, kuriame galima koreguoti 
užsakymo datą.

2. Spauskite Užsakyti

3. Atsiveria dar vienas langas su 
skaitytojo pavarde. Vėl reikia spausti 
Užsakyti.

4. Viršuje geltonomis raidėmis turi pasirodyti užrašas Užsakymas 
priimtas. 
Tokiu atveju leidinį po valandėlės galite atsiimti toje fakulteto 
bibliotekoje, kurioje jį užsakėte.
Jeigu turėsite papildomų klausimų, prašome rašyti el. paštu, 
skambinti arba ateiti į tam tikro fakulteto biblioteką.



Sėkmės naudojantis Vilniaus kolegijos 
elektroniniu katalogu!
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