LSMU VIRTUALIOJI BIBLIOTEKA
http://lsmu.lvb.lt/

Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti LSMU bibliotekos ištekliuose, Lietuvos
akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa, prenumeruojamose ir kitose duomenų bazėse.

1. PRISIJUNGIMAS.
Tik registruoti vartotojai gali užsakyti bibliotekoje saugomus leidinius ar naudotis kitomis bibliotekos
paslaugomis, priskirti žymes paieškos rezultatams ir komentuoti išteklius, nustatyti automatinį naujienų
siuntimą e. paštu, įkelti į e. lentyną gautus paieškos rezultatus ar pateiktas užklausas ir kt.

LSMU Bibliotekos ir informacijos centro vartotojai prisijungia LSMU informacijos
sistemų vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Paieškai ir gautų rezultatų peržiūrai prisijungti
nebūtina.

Prisijungti. Prisijungusiam vartotojui

suteikiamos galimybes:

 užsisakyti norimą dokumentą ar pratęsti jo grąžinimo terminus;
 pasidėti norimą leidinį į e.lentyną, sukurti/pervardinti/pašalinti katalogus ir kt.;
 parašyti komentarus, priskirti dokumentui žymas;
 pasiųsti informaciją apie dokumentą el.paštu ar atspausdinti jį;
 įkelti informaciją apie dokumentą į informacijos tvarkymo programas EndNote, RefWorks;
 kita.

2. PAIEŠKA.
http://lsmu.lvb.lt/ arba iš LSMU svetainės http://www.lsmuni.lt/
> Biblioteka > paieškos langelis Paieška LSMU VB-oje.
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Į paieškos langelį įrašykite paieškos žodžius. Bus ieškoma tik LSMU bibliotekos ištekliuose.
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Naujai paieškai galite pasirinkti ir kitus informacijos išteklius.
Paieškos žodžiais gali būti: antraštė, autorius ar rengėjai, dalykas, ISBN ir kt.
Paieškos rezultatais gali būti: knygos, žurnalai, straipsniai ir kt.
Paieškos rezultatus galima tikslinti: pasirinkti vietą, autorius, konkretinti temą ir kt.
Informacija apie dokumentą.

Kokybiškam darbui pasinaudokite LSMU VB Pagalba.

Nuotolinei prieigai prie visateksčių duomenų bazių naudokitės VPN ar EZproxy

El. žurnalų ir el. knygų paieška

Į paieškos langelį įrašykite paieškos žodžius ar pasinaudokite temine paieška.

Pasirinkite prenumeruojamą duomenų bazę (tiekėją) ir įrašykite paieškos žodžius.

Nuotolinei prieigai prie visateksčių duomenų bazių naudokitės VPN ar EZproxy

3. PASLAUGOS.
Užsisakyti – galimybė registruotam vartotojui užsisakyti norimą dokumentą. Informaciją apie
užsakymo eigą vartotojas sistemoje tikrinasi pats.

Dokumento buvimo vieta ir šifras.
Spragtelėkite Vietos / Pasirinkti / Vykdyti, jei norite užsisakyti dokumentą.

Vietos – nurodomas bibliotekos skyrius (filialas), dokumento šriftas, aprašymas, statusas.
Išsamiau – išsamesnė informacija apie dokumentą ir nuorodos į galimus jo buvimo šaltinius.
Komentarai ir žymės – galimybė paskelbti komentarą, pridėti žymą.

Mano paskyra. Prisijungusiam vartotojui asmeninė informacija pasiekiama paspaudus
nuorodą Mano paskyra puslapio viršuje.
Mano paskyra leidžia matyti paimtus dokumentus, suteikia galimybes pratęsti leidinių
grąžinimo terminus, atšaukti užsakymus, sužinoti delspinigių sumą už pavėluotų leidinių
grąžinimą, valdyti asmeninius LSMU VB nustatymus (sąsajos kalbą, rezultatų skaičių
puslapyje ir pan.).
Leidinių grąžinimo terminus 9 kartus galima prasitęsti patiems, jeigu jų nepageidauja kiti
vartotojai. Žaliais lipdukais pažymėtus leidinius galite prasitęsti 2 kartus. Būtina
prisijungti prie sistemos, pasirinkti Mano paskyra / Išdavimai.

LSMU VB informacijos šaltiniais galite naudotis ir savo mobiliuose įrenginiuose

Mano paskyra / Baudos ir įmokos leidžia sužinoti delspinigių sumą už pavėluotų leidinių
grąžinimą.

Jei leidinių negrąžinsite laiku, sistema pradės skaičiuoti delspinigius - už kiekvieną
pavėluotą dieną po 0,14 Eur už kiekvieną leidinį.
Delspinigių sumai pasiekus 11,58 Eur ribą, stabdomas kitų leidinių skolinimas.

LSMU VB informacijos šaltiniais galite naudotis ir savo mobiliuose įrenginiuose

