LSMU BIBLIOTEKA IR INFORMACIJOS CENTRAS
ELEKTRONINIS KATALOGAS ALEPH
KUR RASTI KATALOGĄ?
http://kmu.library.lt
LSMU tinklalapyje http://lsmuni.lt/ > Biblioteka > Informacijos ištekliai > Katalogai ir duomenų bazės >
LSMU bibliotekos ir informacijos centro e.katalogas.
KĄ GALITE RASTI KATALOGE?
Informaciją apie:
•
•
•

vadovėlius ir mokomąją literatūrą
periodinius leidinius
kitus bibliotekoje esančius leidinius

Pasirinkus nuorodą Ištekliai, pereisite į kitus katalogus, duomenų bazes, visateksčius dokumentus.
KAIP UŽSIREGISTRUOTI INFORMACINĖJE SISTEMOJE ALEPH?

Spragtelėkite mygtuką

(Registruotis sistemoje) ir registruokitės:

Vartotojas - 0 ir asmens kodas arba kitas institucijoje naudojamas identifikatorius.
Slaptažodis - 5 paskutiniai asmens kodo skaičiai.
KAIP IEŠKOTI KATALOGE?







Pasirinkite vieną iš paieškų – paprastą, išplėstą.
Paieškos lauke pasirinkite paieškos kriterijų: antraštė, autoriaus pavardė, leidėjas, ISBN ar kt.
Laukelyje įrašykite paieškai numatytus žodžius ar frazę.
Laukelyje Paieškos išteklius pasirinkite išteklių, pvz.: LSMU bibliotekos ir informacijos centro
katalogas.
Spragtelėkite komandą „Vykdyti“.

Pasirinkite reikiamą leidinį gautame paieškos rezultatų sąraše. Pilną įrašo vaizdą galima peržiūrėti
spragtelėjus pabrauktą įrašo numerį.

Detalaus įrašo lange paspaudus nuorodą Egzemplioriai, pamatysite pilną informaciją apie juos.

Rodyklės A—Ž peržiūros funkcija leidžia peržvelgti abėcėlinę autorių, dalykų, antraščių ir kitas rodykles.
Sistema pateiks abėcėlės tvarka parengtą sąrašą, kurio pradžioje bus užklausos įrašas.
Peržiūros funkcija patogu naudotis, kai nežinote tikslios pavardės ar tikslaus pavadinimo.
Kiekvienos paieškos lango apačioje pateikti trumpi patarimai bei papildomos taisyklės visų rūšių
paieškai.
KAIP UŽSISAKYTI NORIMĄ LEIDINĮ?
Susiradus norimą leidinį elektroniniame kataloge Aleph,atsiverskite jo Detalųjį įrašą, spragtelėkite
Egzemplioriai.Užsakyti (jei yra), pasirinkite komandą „Užsakyti“.

Informaciją apie užsakymo eigą galima patikrinti e.kataloge, spragtelėjus meniu mygtuką
(Informacija apie skaitytoją)>Skaitytojo formuliaras>Išduoti leidiniai.

Baigus užsakymą, iš meniu būtina pasirinkti poziciją Iš naujo (meniu mygtukas
). Taip jūs užversite
savo duomenų langus ir informacija apie Jūsų paimtus leidinius taps neprieinama kitiems vartotojams.
Užsakytus leidinius galima pasiimti abonemente antrame aukšte.
KAIP GRĄŽINTI AR PRASITĘSTI LEIDINĮ?
Skaitytojai visus iš bibliotekos paimtus leidinius privalo grąžinti:




pasibaigus terminui, kuris nurodytas kataloge - meniu (Informacija apie skaitytoją),
išeinant akademinių atostogų,
laikinai ar visiškai nutraukus darbą ar studijas.

Jei leidiniai nėra užsakyti kito skaitytojo, leidinių grąžinimo terminą 4 kartus galima prasitęsti patiems
internetu.
Grąžinamus leidinius skaitytojai gali atiduoti naudodamiesi grąžinimo aparatu 1- ame aukšte arba
grąžinti aptarnavimo postuose.
Jei leidinių negrąžinsite laiku, sistema pradės skaičiuoti delspinigius – už kiekvieną pavėluotą dieną po
0, 50 Lt už kiekvieną leidinį.

