
KVK VIRTUALIOS    
BIBLIOTEKOS
GALIMYBĖS

VIRTUALI BIBLIOTEKA



PRIMO

Primo – tai vieno langelio principu organizuota paieškos

sistema, leidžianti ieškoti KVK bibliotekos rengiamuose kataloguose

ir duomenų bazėse, Kolegijos institucinėje talpykloje, Kolegijos

prenumeruojamose duomenų bazėse .



KVK VB IŠTEKLIŲ IR PASLAUGŲ  PRIEIGA

• LVB gali naudotis visi interneto vartotojai svečio teisėmis.

• Akademinių bibliotekų skaitytojai pris ijungę gali naudotis

papildomomis paslaugomis.

• Tarptautinėmis duomenų bazėmis gali naudotis jas   prenumeruojančių 

institucijų studentai ir darbuotojai.



KVK  VB GALIMYBĖS

• Informacijos paieška.

• Rezultatų tikslinimas.

• Siūlomi informacijos paieškos patarimai.

• Atviros prieigos ištekliai internete.

• Svečio el. lentyna (peržiūrėti informacijos paieškos užklausas, laikinai išsaugoti surastų

dokumentų aprašus, siųsti šių aprašų sąrašus el. paštu , spausdinti ar išsaugoti

informaciją).



KVK VB PASLAUGOS REGISTRUOTIESIEMS VARTOTOJAMS

• Einamojo ir būsimų seansų nustatymų pasirinkimas.

• Paieškos rezultatų ir pateiktų užklausų įkelimas į

el.lentyną.

• Leidinių užsakymas arba leidinių užsakymo atšaukimas.

• Knygų išdavimo laiko pratęsimas.

• Žymių priskyrimas paieškos rezultatams ir i š t e k l i ų

k o m e n t a v i m a s (kadangi žymės yra viešos, kiti vartotojai

gali matyti Jūsų žymes ir jas naudoti).

• Nuomonės išsakymas apie surastus rezultatus.



PRISIJUNGIMAS PRIE VIRTUALIOS BIBLIOTEKOS

JUNGTIS TAIP PAT KAIP  IR PRIE VISŲ KOLEGIJOS IT RESURSŲ.



MANO PASKYRA

Čia galite matyti Jūsų bibliotekos kortelę ir

pasinaudoti bibliotekos paslaugomis, tokiomis kaip

leidinio pratęsimas, užsakymas a r užsakymo atšaukimas .



INFORMACINIAI IŠTEKL IAI

INFORMACIJOS

IŠTEKLIAI



INFORMACINIAI IŠTEKLIAI

Lietuvos  standartizacijos departamento standartų

katalogu gali naudotis tik registruoti vartotojai.

LIETUVOS  

STANDARTIZACIJOS 

DEPARTAMENTO

STANDARTŲ
KATALOGAS 



PAPRASTA PAIEŠKA

ĮVESKITE VIEN Ą

AR KELIS ŽODŽIUS

IR P R A D Ė K I T E  

P A I E Š K Ą .



IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

IŠPLĖSTINĖ 

PAIEŠKA

PAIEŠKOS 

LANGAS



IEŠKOTI FRAZĖS

Ieškomą frazę rašykite kabutėse, nes jei frazė neišskirta kabutėmis, bus

surasti ištekliai, kuriuose yra atskiri frazės žodžiai, neatsižvelgiant, ar

šie žodžiai išdėstyti užklausoje nurodyta tvarka.

TIKSLI FRAZĖ



LOGINIAI OPERATORIAI

Ieškodami frazių loginius operatorius (AND, OR, NOT) turite rašyti

didžiosiomis raidėmis. Kitu atveju sistema supras, kad tai yra užklausos dalis.

OR (arba) – galima ieškoti išteklių, kuriuose yra bent vienas iš

nurodytų žodžių ar frazių. Tarp žodžių ar frazių įrašykite loginį

operatorių OR.

NOT (ne). – galima neįtraukti į paiešką išteklių su tam tikrais

žodžiais ar frazėmis. Įrašykite NOT ir žodį arba frazę, kurių ieškoti

nenorite.

AND (ir), detalizuoja paiešką ir užtikrina, kad 2 ar daugiau
reikšminių žodžių būtų rastame dokumente.



PAIEŠKA SU PAKAITOS SIMBOLIAIS

* – lemia dokumentų,

kuriuose reikšm iniai

žodžiai yra išreikšti

įvairiomis gramatinėmis

formomis, suradimą

paieškos rezultate .

PAIEŠKA SU 

PAIKAITOS 

SIMBOLIU



? – įrašytas vietoj nežinomos

reikšminio  žodžio raidės,

sąlygoja dokumentų, kuriuose 

bus  šis žodis, suradimą

paieškos rezultate. Klaustuku 

pažymėta raidė gali būti bet  

kokia.

PAIEŠKA SU 

PAIKAITOS 

SIMBOLIU

PAIEŠKA SU PAKAITOS  SIMBOLIAIS



REZULTATŲ  TIKSLINIMAS

REZULTATUS 

GALIMA 

PATIKSLINTI

PAGAL KAIRĖJE

EKRANO PUSĖJE

ESANČIUS 

PAIEŠKOS

FILTRUS.



DATOS ŠLIAUŽTĖ

REZULTATUS 

GALIME

SUSIAURINTI

PASIRINKUS

TIKSLŲ LAIKO

INTERVALĄ.



PAIEŠKOS REZULTATAI

IŠTEKLIAUS

TIPAS
ANTRAŠTĖ

AUTORIUS

IR DATA
VOKELIS

SEGTUKAS

Ištekliaus tipas leidinio formatas, pavyzdžiui, knyga, straipsnis ir t.t.

Antraštė priklausomai nuo institucijos nustatymų , paspaudus antraštę
rodoma leidinio informacija arba išteklius internete.

Autorius ir data leidinio autorius ir išleidimo data.

Segtuko ženklas spauskite segtuką ženklą norėdami išsaugoti leidinio aprašą.

Vokelio ženklas galite parsisiųsti leidinio informaciją į savo elektroninį paštą.



CITAVIMAS

Virtualioje bibliotekoje galite naudotis šaltinių citavimo paslauga.

Paspaudus „kabučių“ ženklą, jums bus pateiktas bibliografinis šaltinio

aprašas (APA 6 standartas).

CITAVIMAS



KNYGŲ UŽSAKYM AS

SAUGOJIMO 

VIETA

NORIMAS KNYGAS

GALIMA UŽSISAKYTI.

PASPAUDUS ANT

KNYGOS ANTRAŠTĖS.

PASIRENKATE JUMS

TINKANTĮ FAKULTETĄ

IR SPAUDŽIATE

UŽSAKYTI.


