Skaitytojo paskyra

_____________________________________________________
Skaitytojo paskyroje galite matyti savo veiklos bibliotekoje eigą, rezultatus, istoriją.
Kur surasti?
Paskyrą rasite viršutiniame virtualiosios bibliotekos meniu, prisijungę prie jos.

Kaip prisijungti?
VDU studentai ir darbuotojai jungiasi naudodami Universiteto el. pašto prisijungimo duomenis:
Naudotojo vardas vardas.pavardė
Slaptažodis
el. pašto slaptažodis

_____________________________________________________
Galimybės:
• peržiūrėti ir tvarkyti užsisakytų leidinių sąrašą;
• peržiūrėti pasiskolintų leidinių sąrašą ir grąžinimo datas;
• pratęsti pasiskolintų leidinių grąžinimo terminą;
• peržiūrėti leidinių skolinimosi istoriją;
• eksportuoti paieškos rezultatus į bibliografinės informacijos tvarkymo programą „Refworks“;
• tvarkyti paieškos istoriją bei gautų rezultatų sąrašą adresyne.

• Peržiūrėti ir tvarkyti užsisakytų leidinių sąrašą.

Šiame lange matote, kokius leidinius esate užsisakę ir užsakymų vykdymo eigą:

o UŽSAKYMAS. Užsakymų lentynoje iki 2022 03 17: Jūsų užsakymas įvykdytas, iki
nurodytos dienos leidinį reikia pasiimti tame bibliotekos padalinyje, kuriame jis
laikomas.
o UŽSAKYMAS. Vykdoma: Jūs užsisakėte laisvą leidinį ir užsakymas pradedamas
vykdyti – netrukus bus išsiųstas laiškas apie užsakymo įvykdymą, o leidinys perkeltas į
užsakytų dokumentų lentyną.
o UŽSAKYMAS. Neprasidėjo. Vieta eilėje: 1, 2 ir t. t.: Jūs užsisakėte kito skaitytojo
paimtą leidinį, kurį pasiskolinti galėsite tada, kai leidinys bus grąžintas. Jeigu nenorite
laukti eilėje, ištrinkite pažymėto leidinio užsakymą.

• Peržiūrėti pasiskolintų leidinių sąrašą ir grąžinimo datas.
Šis leidinių sąrašas primins jums, kokius dokumentus esate pasiskolinę ir kada turite juos grąžinti.

• Pratęsti pasiskolintų leidinių grąžinimo terminą.
Grąžinimo terminą galima pratęsti pasiskolintų leidinių sąraše. Pažymėkite leidinius ir pasirinkite
vieną iš dviejų galimybių – pratęsti pažymėtus arba pratęsti visus.

! Termino pratęsti nepavyks, jeigu vėluojate grąžinti leidinį arba jo laukia kitas vartotojas.
• Peržiūrėti leidinių skolinimo istoriją.
Skaitytojo paskyroje išsaugoma informacija apie anksčiau pasiskolintus leidinius, kuriuos jau
grąžinote į biblioteką.

• Išsiųsti paieškos rezultatus į bibliografinės informacijos tvarkymo programą
„Refworks“.
Pasirinkę šią programą galėsite:
• eksportuoti leidinių įrašus iš virtualios bibliotekos bei duomenų bazių ;
• dalintis gautais įrašais su kitais vartotojais;
• saugoti įrašus sukurtuose aplankuose;
• atrinkti vienodus įrašus;
• sukurti savo įrašams žymes ir atlikti paiešką pagal jas;
• parsisiųsti tiesioginio citavimo rašant „Word“ dokumentuose įrankį į savo asmeninį
kompiuterį;
• pasirinkus atitinkamą citavimo stilių, sukurti literatūros sąrašą.

• Adresyne tvarkyti paieškos istoriją bei gautų rezultatų sąrašą.

Šioje paskyros vietoje galite peržvelgti savo paieškos istoriją, ją koreguoti,
matyti išsaugotas paieškas, paieškų istoriją, užsisakyti naujienlaiškius.

Spustelėję šalia išsaugotų įrašų esančius specialius simbolius, galite:

•

gauti nuolatinę nekintančią įrašo nuorodą
darbuose;

•

pateikti leidinio aprašą savo darbe, pasirinkus tinkamą citavimo stilių

•

pašalinti įrašą iš adresyno

•

atverti daugiau galimybių
- atsispausdinti įrašą, siųsti jį el. paštu arba eksportuoti į
pasirinktas bibliografinės informacijos tvarkymo programas (žr. Refworks):

, nusikopijuoti ją, išsisaugoti ir naudoti rašto

Adresyne galite peržiūrėti išsaugotas temines paieškas ir valdyti jas:

•
•

peržvelgti pasirinktos paieškos rezultatus, paspaudę reikiamos užklausos antraštę;
gauti informaciją apie pasikeitimus išsaugotų paieškų rezultatuose naudojantis RSS paslauga
;

•

pašalinti pažymėtą vieną paiešką arba visą paieškų grupę

•

užsisakyti naujienų pranešimus į savo el. paštą

;

.

Paieškų istorijoje galite matyti ir valdyti visų savo realiuoju laiku atliktų paieškų sąrašą:

•

išsaugoti pasirinktas paieškas

•

pašalinti nereikalingas

;
.

______________________________________________
Reikia pagalbos? Turite klausimų?
Rašykite mums el. paštu info@bibl.vdu.lt, skambinkite telefonu arba ateikite į bet kurį bibliotekos
padalinį.

