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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.

6. Spauskite Ieškoti.



Daugiaaspektė paieška

1. Paspauskite 
Daugiaaspektė paieška

2. Jeigu žinote ar numanote 
leidinio duomenis, galite 
konkretinti paiešką 
pasirinkdami skirtingus 
kriterijus vienu metu: 
autorių, leidėją, antraštę, 
metus ir kt.

3. Užpildę visus norimus 
laukus spauskite Ieškoti.



Išplėsta paieška

1. Paspauskite Išplėsta 
paieška.

2. Suveskite visus norimus 
duomenis.

3. Spauskite Ieškoti.

4. Rezultatai bus pateikti 
stulpelyje Įrašų kiekis.



Paieška keliuose ištekliuose 
(skirtingų institucijų kataloguose)

1. Paspauskite Paieška 
keliuose ištekliuose.

2. Įveskite norimą žodį arba 
frazę, pvz., knygos antraštę.

3. Išsirinkite institucijas, 
kuriose norite atlikti 
paiešką.

4. Spauskite Ieškoti.

5. Paspaudę Ieškoti gausite 
sąrašą tų institucijų (bibliotekų), 
kuriose yra Jūsų ieškotas leidinys 
ar leidiniai.

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

Platesnį institucijų sąrašą galite 
rasti paspaudę KITI IŠTEKLIAI.



Komandinė paieška
2. Įrašų paieškai keliose 
skirtingose rodyklėse 
vienu metu galite naudoti 
Paieškos komandų kalbą 
(CCL). Jūs turite nurodyti 
žodžio kodą ir rodyklės 
indeksą, kuriuose bus 
ieškoma.

1. Paspauskite 
Komandinė paieška

PAVYZDYS: 
((wau=carlyle or ruskin or 
hegel) and (wti=cultur?)) 
not (wsu=art?)
Taip suformulavus užduotį, 
bus rasta bet kas, kas 
parašyta autorių Carlyle
arba Ruskin arba Hegel ir 
kokia antraštė prasideda 
žodžiu cultur, pvz. culture, 
cultures, cultural ir pan., su 
sąlyga, jei ši antraštė 
nebuvo priskirta temai, 
kurios pavadinimas 
prasideda žodžiu art, pvz. 
art, arts, artist, artistic ir 
pan. 

Kai kurie sutrumpinimai, 
naudojami CCL kalboje:
LCC - LC (Library of Congress) 
klasė 
LCN - LC lentyna 
DDC - Dewey kodas 
TIT - Antraštė 
AUT - Autorius 
IMP - Leidimo duomenys 
SUB - Dalykas^M
SRS - Serija 
LOC - Vieta 
WRD - Reikšminis žodis 
WTI - Žodis antraštės lauke 
WAU - Žodis autoriaus lauke 
WPU - Žodis leidėjo lauke 
WSU - Žodis dalyko lauke 
WSM - Žodis MeSH
(medicinos) dalyko lauke 
WST - Žodis būsenos lauke 
WGA - Žodis geografinės 
vietos lauke 
WYR - Žodis publikavimo metų 
lauke

NAUDINGA: į paieškos 
laukelį įvedus kodą 
wso=oapen sistema suras
visas OAPEN bibliotekos 
laisvai prieinamas el. 
knygas, wso=mruleidykla –
MRU el. knygas, 
wso=vgtuleidykla – VGTU 
el. knygas, wso=ktuleidykla
– KTU el. knygas.



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).



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.



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.



Rezultatų išsaugojimas kompiuteryje II

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

2. Įrašų sąrašą galite atsidaryti ir Word 
programa.



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.



Sėkmės naudojantis Vilniaus kolegijos 
elektroniniu katalogu!
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