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

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

1. PRISIJUNGIMAS
Tik prisijungę vartotojai gali:





Išsaugoti asmeninius nustatymus, nustatyti sistemoje vartojamą kalbą;
Išsaugoti paieškos rezultatų pateikimą, išsaugoti paieškos užklausas;
Gauti prieigą prie prenumeruojamų išteklių;
Naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, pvz. užsakymais, pratęsimais ir kt.

LSMU Bibliotekos ir informacijos centro vartotojai prisijungia LSMU informacijos sistemų
vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Prisijunkite norėdami matyti pilną paieškos rezultatų sąrašą ir
užsakyti leidinius.
Norėdami išsaugoti asmeninių duomenų saugumą, nepamirškite atsijungti.

PAPRASTA PAIEŠKA
Paieškos lauke įveskite vieną ar kelis paieškos žodžius, spragtelėkite mygtuką „Ieškoti“ (padidinamojo
stiklo simbolį). Jeigu ieškote tikslios frazės, tai paieškos žodžius rašykite kabutėse. Paieškoje galima
naudoti ir neapibrėžtumo simbolius: ? – naudojamas paieškoje nurodyti vieną praleistą simbolį. Ieškant
pagal žodį wom?n, rasite woman, women, ir t. t. Simbolis * naudojamas paieškoje nurodyti daugiau
nei vieną simbolį. Įrašę asthma*, rasite asthma, asthmatics ir pan.
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Paieškos rezultatų sąraše pateikiama: leidinio rūšis (knyga, straipsnis
ir pan.), knygos antraštė
(spragtelėjus galima atlikti daugiau veiksmų ir pamatyti daugiau informacijos apie leidinį), leidinio
užsakymo ar išdavimo sąlygos, siuntimo į išorines paslaugas nuorodos (informaciją apie leidinį galima
siųsti el. paštu ir t.t.), rezultatų tikslinimo meniu (rikiuoti pagal atitiktį, pasiekiamumą, dokumentų
rūšį, metus, kalbą, temas, duomenų bazes ir kt.). Rezultatų tikslinimo meniu taip pat galima nustatyti,
kad sistema rodytų daugiau paieškos rezultatų.
Detaliame leidinio įraše matome atskiras sekcijas: Siųsti į (nuorodos, kuriomis galima įrašą išsaugoti,
išsiųsti el. paštu, nusiųsti į citavimo aprašo sudarymo programą ir pan.), Žiūrėti internete (jeigu
leidinio tekstas prieinamas internete), Gauti (leidiniams užsakyti), Išsamiau (daugiau bibliografinės
informacijos), Paslaugos, Nuorodos, Virtuali lentyna, Žymės (leidiniui priskirtos žymės, žymę
galima įrašyti ar ištrinti) ir kt.

Nuotolinei prieigai prie visateksčių duomenų bazių naudokitės VPN ar EZproxy

Leidiniai užsakomi tik prisijungus. Pasirinkite laisvą egzempliorių ir aktyvuokite “Užsakyti”.
Patvirtinkite užsakymą nuoroda “Užsakyti”.

Paieška rodyklėse
Paieškai rodyklėse pasirinkite pagrindiniame meniu punktą „Paieška rodyklėse“. Tokia
paieška leidžia lokaliuose ištekliuose pagal autorių, pavadinimą arbą temą (dalyką)
atrinkti pageidaujamus rezultatus pagal jų grupes.

ADRESYNAS IR IŠSAUGOTŲ ĮRAŠŲ VALDYMAS
Adresynas pasiekiamas per meniu ar pasirenkant lango viršuje smeigtuko mygtuką.
Adresyną sudaro:
 Išsaugoti įrašai – surastų ir išsaugotų įrašų peržiūra ir valdymas;
 Išsaugotos paieškos – išsaugotos paieškos užklausos, jų valdymas ir kt.;
 Paieškų istorija – einamosios sesijos paieškų istorija.

Smeigtuko mygtuku išsaugome paieškos užklausą ar įrašus.

Jeigu naršyklėje įdiegta RSS skaityklė, tai informaciją apie pasikeitimus išsaugotų paieškų rezultatuose
suteikia RSS paslauga.
Taip pat galima nustatyti, kad apie išsaugotos paieškos rezultatų pasikeitimus sistema informuotų el.
paštu.

Paieškai nustatyti perspėjimą

Paieškai nustatyti RSS

LSMU VB informacijos šaltiniais galite naudotis ir savo mobiliuose įrenginiuose

EL. ŽURNALŲ IR EL. KNYGŲ PAIEŠKA

Į paieškos langelį įrašykite paieškos žodžius ar pasinaudokite temine paieška (pvz. Temos / Health
Sciences / Anesthesiology).

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

Nuotolinei prieigai prie visateksčių duomenų bazių naudokitės VPN ar EZproxy

MANO BIBLIOTEKOS KORTELĖ
Naudodami funkciją „Mano bibliotekos kortelė“, galėsite pratęsti jums išduotų leidinių išdavimo
terminus, atšaukti užsakymus, susipažinti su jums paliktomis bibliotekos darbuotojų žinutėmis,
pasikeisti asmeninius nustatymus ir kt.

„Mano bibliotekos kortelėje“ rasite:
 Išdavimai – šiuo metu jums išduotų leidinių sąrašą arba jums išduotų leidinių istoriją;
 Užsakymai – užsakytus, bet kol kas jums neišduotus leidinius;
 Baudos ir mokesčiai – baudas ir mokesčius už laiku negrąžintus leidinius;
 Blokavimai ir pranešimai – bibliotekinėje sistemoje jums paliktus pranešimus;
 Asmens duomenys – informaciją apie jūsų bibliotekos kortelės galiojimą, galimybę pasikeisti
nustatytąją sąsajos kalbą ar kt.

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 bibliotekos kortelė / Išdavimai.
Jei leidinių negrąžinsite laiku, sistema pradės skaičiuoti delspinigius - už kiekvieną
pavėluotą dieną po 0,14 Eur už kiekvieną leidinį.
Leidiniai neskolinami, jeigu surinkta delspinigių suma bus didesnė nei 11,58 Eur.
Delspinigius galima mokėti dalimis. Įmokos priimamos bibliotekos kasoje arba galite mokėti
internetu.

Pasinaudokite išsamiu VB vadovu...

LSMU VB informacijos šaltiniais galite naudotis ir savo mobiliuose įrenginiuose

