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Prisijungimas ir pagrindinis langas (paprasta paieška)

2. Atsidariusiame lange 
prisijunkite įvesdami 
duomenis, kuriuos 
naudojate jungdamiesi 
prie kolegijos el. pašto. 
Išsamiau apie prisijungimą 
Bibliotekos interneto puslapyje 
skyrelyje Katalogai.

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

1. Paspauskite Prisijungti.

4. Be VK bibliotekos 
išteklių dar galite rinktis 
papildomus išteklius: 
standartus, EBSCOhost el. 
knygų katalogą, 
Gutenbergo projekto el. 
knygų katalogą ir kt.

5. Paiešką galite 
susiaurinti 
pasirinkdami 
dokumento rūšį
ir kitus 
kriterijus.

6. Spauskite Ieškoti.



1. Suradę, pvz., konkretų 
leidinį savo bibliotekoje, 
iš karto galite matyti visus 
tos knygos skirtingų metų 
leidimus.

2. Išsirinkus fakulteto 
biblioteką, bus galima 
pamatyti, kurie leidimai 
yra pastarojoje.

Paieškos rezultatai I

3. Arba paspaudus prie 
konkretaus leidinio 
Vietos, galima matyti, 
kokiuose fakultetų 
bibliotekose tas leidinys 
yra.



Paieškos rezultatai II

1. Paspaudę Rikiuoti 
pagal, rūšiuokite surastus 
leidinius pagal datą, 
populiarumą, autorių, 
antraštę.

2. Paspaudę Siųsti/Cituoti,
įkelkite leidinį į savo E. 
lentyną, siųskite el. paštu, 
spausdinkite įrašą, 
siųskite į RefWorks ir kitas 
įrašų tvarkymo 
programas.



1. Paspaudus Išplėstinė paieška, 
atsidaro langas su papildomais 
paieškos parametrais.

2. Paiešką galite detalizuoti 
pasirinkdami keletą paieškos 
frazių ar žodžių pagal skirtingus 
kriterijus.

3. Paieškos rezultatus galima 
susiaurinti pasirinkus tam tikrus 
metus, dokumento rūšį, kalbą ir 
kt.

4. Sistema parodo, kiek iš viso 
rasta dokumentų.

Išplėstinė paieška

5. T.p. galima atrinkti tik tuos 
leidinius, kurie bibliotekoje yra 
laisvi, kurie iš jų yra internete, 
kurie - recenzuojamuose 
žurnaluose.



Paieškos rezultatų individualizavimas
1. Rezultatų lango kairėje paiešką galima 
individualizuoti ir filtruoti.

3. Surastų leidinių sąrašą, esantį viename 
puslapyje, iš karto galima įkelti į E. lentyną.

4. Galima atrinkti tik tuos leidinius, kurie 
bibliotekoje yra laisvi, kurie iš jų yra 
internete, kurie - recenzuojamuose 
žurnaluose.

2. Išsaugokite visą užklausą (vienu metu 
rastus dokumentus) paspaudę Išsaugoti 
užklausą ir ji atsiras Jūsų E. lentynoje (ten 
reikės pasirinkti Užklausos.

5. Tikslinkite pasirinkdami biblioteką.

6. Tikslinkite pasirinkdami konkretų 
išteklių.

7. Išsirinkite dokumentus pagal temas.

8. Konkretizuoti galima ir pagal autorius.

9. Pasirinkite konkretų laikotarpį.

10. Išsirinkite dokumentų rūšį, kalbą.



Paieška duomenų bazėseDĖMESIO! Dokumentai 
duomenų bazėse 
pateikiami tik tie, kurie 
yra tik kai kuriose VK 
prenumeruojamose arba 
laisvos prieigos duomenų 
bazėse.

1. Paiešką galima 
individualizuoti taip, kaip 
ir ieškant bendruose 
bibliotekos ištekliuose, tik 
papildomai yra filtravimo 
galimybė pagal duomenų 
bazes ir žurnalų 
pavadinimus.

2. Iš katalogo galima 
pereiti tiesiai į 
dokumentą su pilnu 
tekstu paspaudus Žiūrėti 
internete (Atidaryti 
naujame lange) ir/arba 
Išsamiau: Nuorodos. 

3. Sistema gali parodyti 
skaitomiausius 
straipsnius paspaudus 
rodyklytę.

4. Dokumentą galite 
komentuoti sistemos 
ribose.

3. Atkreipkite dėmesį į 
dokumento tipą.



Paieška kituose ištekliuose
1. Paieška Kituose ištekliuose leidžia dokumentų ieškoti 
ir visų kolegijų bibliotekose ir visuose Konsorciumui 
priklausančiose bibliotekose.

2. Spauskite Daugiau pasirinkimų prie Ištekliai arba 
Bibliotekų filialai, kad galėtumėte išsirinkti bibliotekas 
ir atsijoti tas, kurių nenorite įtraukti į paiešką.

DĖMESIO! Naudotis dokumentais kitose (ne mūsų kolegijos) bibliotekose galite pagal tose institucijose 
nustatytas sąlygas ir apribojimus, skirtus nesantiems tos bibliotekos skaitytojams.



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

2. Pažymėkite varnele 
tuos dokumentus, 
kuriuos norite atsisiųsti, 
pvz., į savo el. paštą 
(arba jeigu norite 
pažymėti visus iš karto, 
tai uždėkite varnelę prie 
Tipas), arba siųsti į 
bibliografinių įrašų 
tvarkymo programą, 
arba spausdinti.



Sėkmės naudojantis Vilniaus kolegijos 
elektroniniu katalogu!
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