
 

 

 

PASLAUGOS 

 
 

 Vartotojų aptarnavimas bibliotekos 

patalpose ir virtualioje erdvėje.  

 Individualaus ir grupinio darbo patalpos 

      http://biblioteka.vdu.lt/patalpu-uzsakymas. 

 Bibliotekos rengiami katalogai ir duomenų 

bazės http://vdu.library.lt, 

https://eltalpykla.vdu.lt ,http://www.vb.vdu.lt. 

 Studijų dalykų literatūros katalogas 

http://vdu.library.lt/ dalykai. 

 Prenumeruojamos Lietuvos ir užsienio 

mokslo duomenų bazės db@bibl.vdu.lt. 

 Interneto nuorodos pagal mokslo kryptis 

http://biblioteka.vdu.lt/pagal-mokslo-kryptis  

 Leidinių skolinimas iš kitų bibliotekų 

http://biblioteka.vdu.lt/tba-uzsakymas. 

 Vartotojų mokymai ir konsultacijos 

http://biblioteka.vdu.lt/mokymai.   

 Kompiuterizuotos darbo vietos 

http://biblioteka.vdu.lt/internetas. 

 Licencijuojamos programos. 

 Įranga lankytojams, turintiems specialiųjų 

poreikių. 

 Leidinių ir garso įrašų kopijavimas,  

įrišimas, nuskaitymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARTOTOJUS APTARNAUJANTYS 

PADALINIAI: 

 

VACLOVO BIRŽIŠKOS BIBLIOTEKA 

Humanitarinių mokslų, Menų, 

 Katalikų teologijos fakultetai ir Užsienio kalbų institutas 

K. Donelaičio g. 52–218, tel. (8 37) 327 863 
Darbo laikas: http://biblioteka.vdu.lt/darbo-laikas  

 

LEONIDO DONSKIO BIBLIOTEKA  

Ekonomikos ir vadybos, Politikos mokslų ir diplomatijos 
fakultetai 

V. Putvinskio g. 23–1 a., tel. (8 37) 327 861 
Darbo laikas: http://biblioteka.vdu.lt/darbo-laikas  

 

MYKOLO RÖMERIO BIBLIOTEKA 

Socialinių mokslų ir Teisės fakultetai 

Jonavos g. 66–106, tel. (8 37) 751 046 
Darbo laikas: http://biblioteka.vdu.lt/darbo-laikas  

 

VINCO ČEPINSKIO  BIBLIOTEKA 

Informatikos ir Gamtos mokslų fakultetai 

Vileikos g. 8, 6 a., tel. (8 37) 327 893 
I–IV: 9–17 V: 9–15.30 

 

 MUZIKOS AKADEMIJOS BIBLIOTEKA 

V. Čepinskio g. 5–429, tel. (8-37) 295 913 
I–IV: 9–17,  V: 9–15.30 

 

LEIDYBOS IR MOKSLINĖS KOMUNIKACIJOS 

SKYRIUS 

Konsultacijos: darbas su el. informacijos ištekliais 
Mokymai 

K. Donelaičio g. 52–220, tel. (8 37) 327 864 
I–IV: 8–17, V: 8–15 

 
VILNIUJE – Lietuvos edukologijos universiteto 

biblioteka 

T.Ševčenkos g. 31, tel. (8 5) 233 76 82 

I-IV: 8-17.30, V: 8-16 

 

 

 

 

 

 

Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka 

http://biblioteka.vdu.lt/ 
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Pradėjote studijas universitete – tapote 

bibliotekos lankytoju! 

Bibliotekoje registruotis nereikia, jus aptarnaus pateikus 

galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą arba asmens 

tapatybės kortelę.  
 

Sužinokite, kokius informacijos šaltinius jums 

rekomenduoja dėstytojai! 

Atlikę paiešką Studijų literatūros kataloge 

http://vdu.library.lt/ dalykai sužinosite, kokius leidinius 

privalote perskaityti, kokie rekomenduojami studijoms 

papildomai, kuriuose bibliotekos padaliniuose arba 

virtualioje erdvėje juos galima rasti. 

Susiraskite knygas lentynose! 

Dauguma bibliotekos turimų knygų yra laisvai 

prieinamos. Norėdami jas rasti lentynose, naudokitės 

leidinių išdėstymo sąrašais (juos rasite vietoje) arba 

atlikite paiešką bibliotekos kataloge http://vdu.library.lt 

ar virtualioje bibliotekoje http://vb.vdu.lt. 

Knygos išdėstytos lentynose pagal temas (UDK 

indeksą), o jų viduje – pagal šifrus (knygos vietą 

lentynoje). Susiraskite knygą ir užsirašykite šiuos 

duomenis: 

 

 

Temų pavadinimai užrašyti prie lentynų. 

 

 

Skolinkitės knygas į namus! 

Atviruose fonduose neskolinamos tik tos knygos, kurios 

pažymėtos raudonai. 

Informacijos apie tai, kurias knygas galima pasiskolinti ir 

kurias reikia užsisakyti, ieškokite bibliotekos kataloge ar 

virtualioje bibliotekoje. 

Registracijai naudokite universiteto elektroninio pašto  

prisijungimo duomenis. 
 

 

Užsakytus leidinius per 3 dienas pasiimkite 

nurodytame bibliotekos padalinyje! 

Knygas galite pasiimti ir grąžinti savarankiškai, 

naudodami bibliotekoje veikiančią knygų išdavimo / 

grąžinimo įrangą. 

K. Donelaičio g. 52 pastato sienoje įmontuotas išorinis 

visą parą veikiantis knygų grąžinimo įrenginys. 

 

Grąžinkite knygas laiku! 
Arba prasitęskite jų grąžinimo terminą. 
 

Prasitęskite grąžinimo terminą (jei leidinių neužsakė kitas 

skaitytojas) bibliotekos kataloge ar virtualioje bibliotekoje, 

naudodamiesi šia funkcija: 

 
 

 
 

Nevėluokite grąžinti leidinių, nes skaičiuojami 

delspinigiai! 
 

Delspinigių dydis – 0,03 € Lt už kiekvieną  knygą ir   

kiekvieną bibliotekos darbo dieną. 

 Delspinigiai mokami bankuose arba internetu į  

VDU sąskaitas: 

 

SEB Nr. LT047044060002848625, 

DNB Nr.LT894010042502785505, 

SWEDBANK Nr. LT797300010131135650  

Mokėjimo paskirtis – Biblioteka.Delspinigiai 

 Patvirtinimą apie sumokėtus delspinigius 

atneškite į tą padalinį, iš kurio skolinotės leidinius, arba 

atsiųskite el. paštu info@bibl.vdu.lt 
 

Skaitykite elektroninius išteklius! 

Bibliotekos svetainėje http://biblioteka.vdu.lt  raskite: 

 informacijos šaltinius licencijuojamose duomenų 

bazėse  

 

 universiteto studijų ir mokslo leidinius 

e. publikacijų talpykloje 
 

 
 

 kitus atviros prieigos informacijos šaltinius 

http://vb.vdu.lt 
 
 

  Dirbdami su informacijos ištekliais, nepažeiskite autorių 

teisių! 
 

Dirbkite individualaus ir grupinio darbo    

patalpose! 

Užsisakykite internetu (per bibliotekos svetainę) šias  

patalpas, esančias V. Biržiškos, M. Römerio,  L.Donskio, 

V. Čepinskio bibliotekose: 
 

 
 
 

Nežinote? Nerandate? 
 

Bibliotekos darbuotojai teikia asmenines  konsultacijas ir 

moko lankytojų grupes. 

Ateikite į biblioteką arba užsiregistruokite: info@bibl.vdu.lt, 

 

Daugiau apie vartotojų aptarnavimą skaitykite taisyklėse: 

http://biblioteka.vdu.lt/taisykles  
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