Leidinių skolinimo termino pratęsimas
Leidinio skolinimo terminas gali būti pratęstas, jeigu leidinys buvo paskolintas 1-4 savaitėms (žr.
virtualiojoje bibliotekoje), leidinio neužsisakė kitas vartotojas, nevėluojama grąžinti leidinio,
neviršytas nustatytas termino pratęsimų skaičius. Jeigu leidinys yra laisvas, jo grąžinimo terminą
galima pratęsti 2/4 kartus, išskyrus vadovėlių, kurie skolinami 1 semestrui.
Leidinių grąžinimo terminą galima pratęsti savarankiškai, prisijungus prie virtualiojoje bibliotekoje
esančios vartotojo paskyros arba naudojantis savarankiško leidinių išdavimo / grąžinimo įrenginiais
bibliotekoje.

____________________________________________________
Leidinio grąžinimo termino pratęsimas virtualiojoje bibliotekoje
https://vb.vdu.lt/
Prisijunkite prie virtualiosios bibliotekos (viršutiniame meniu Prisijungti):

Prisijungus užveskite pelės žymeklį ant savo pavardės, vardo ir pasirinkite Skaitytojo paskyrą arba
mygtuką Išdavimai.
Leidinio grąžinimo terminą galima pratęsti susiradus jį išduotų leidinių sąraše (1.):

Atidarę stulpelį Išdavimai (1.), pereisite į jums paskolintų leidinių sąrašą. Jame matysite, kuriuos
leidinius esate pasiskolinę, kada juos reikia grąžinti, ir galėsite pratęsti grąžinimo terminą, jeigu yra
suteikta tokia galimybė.
Galima pratęsti vieno ar kelių pasirinktų leidinių grąžinimo terminą, pažymėjus reikiamus leidinius
(1.), arba galima pratęsti visų leidinių grąžinimo terminą vienu metu, pažymėjus visus.

Atlikus šiuos veiksmus, lange bus pateikta informacija apie pratęstus ir nepratęstus leidinių grąžinimo
terminus, nurodytas naujas terminas arba priežastys, kodėl termino negalima pratęsti:

Baigę darbą, atsijunkite nuo virtualios bibliotekos.
Paspauskite savo pavardę, vardą ir pasirinkite mygtuką

.

__________________________________________________
Leidinio grąžinimo termino pratęsimas naudojantis savarankiško leidinių išdavimo /
grąžinimo įrenginiais bibliotekoje

Norėdami savarankiškai pratęsti leidinio grąžinimo terminą per bibliotekos savitarnos įrenginius,
įrenginio ekrane paspauskite mygtuką „Pratęsti“ ir padėkite savo dokumentą (Lietuvos studento
pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę) taip, kad raudonas spindulys nuskaitytų dokumento
brūkšninį kodą.

Pažymėkite ekrane leidinį, kurį norite pratęsti, ir paspauskite mygtuką „Atlikta“:

Žaliai sąraše paryškinami leidiniai, kurių grąžinimo terminas buvo pratęstas, raudonai – nepratęstas
dėl įvairių priežasčių:

_____________________________________________________
Nepavyko pratęsti leidinio grąžinimo termino? Reikia pagalbos?
Rašykite mums el. paštu info@bibl.vdu.lt, skambinkite bibliotekos puslapyje nurodytais kontaktais
biblioteka.vdu.lt/kontaktai arba atvykite į bet kurį bibliotekos padalinį.

