
NAUDOJIMOSI  B IBL IOTEKOS EL .  
KATALOGU INSTRUKCIJA



KAIP IEŠKOTI BIBLIOTEKOS 
EL. KATALOGE?

(Pavyzdžiui, norime LMTA bibliotekos elektroniniame kataloge surasti  autoriaus 

Phyllis Hartnoll knygą „Teatras : trumpa istorija“)

1. Įeiname į lmta.library.lt 

(Paiešką galima atlikti pagal įvairius požymius - reikšminį įrašo žodį, knygos antraštę, autorių, temą, dalyką ir kt. )

2. Lauke „Įveskite žodį arba frazę” įrašykime knygos pavadinimą

3. Paieškos lauke pasirinkime punktą „Antraštė / Serija“ 

4. Spragtelėkime funkciją „Ieškoti”



KAIP IEŠKOTI BIBLIOTEKOS 
EL. KATALOGE?

! Lauke „Saugojimo v., egz.” matome, kokiose LMTA  bibliotekose

yra knyga 

! Skliausteliuose skaičiai rodo, kiek iš viso bibliotekoje yra egzempliorių ir 

kiek iš jų yra paimta

Paspaudę ant šios eilutės, ties „Išdavimo sąlygos“ 

matysime knygos išdavimo terminą



KAIP IEŠKOTI BIBLIOTEKOS 
EL. KATALOGE?

! Spragtelėję leidinių sąraše eilės numerį, kuris žymi norimą gauti knygą 
(šiuo atveju tai bus skaičius 3), 

gausime detalų leidinio įrašą



KAIP PRASITĘSTI LEIDINĮ 
EL. KATALOGE?

1. Įeiname į lmta.library.lt 

2. Spaudžiame „Prisijungti“

3. Prisijungus per Jūsų asmeninį LMTA elektroninį paštą, spaudžiame „Mano paskyra“



KAIP PRASITĘSTI LEIDINĮ 
E. KATALOGE?

4. Pasirinkę nuorodą „Išduoti leidiniai/pratęsimas” galėsime pamatyti detalią 

informaciją apie išduotas knygas bei prasitęsti naudojimosi jomis terminą



KAIP PRASITĘSTI LEIDINĮ 
EL. KATALOGE?

5. Pažymėję knygas, kurias norime prasitęsti, pasirinkime meniu funkciją „Pratęsti 

pasirinktus“

! Sistema neleis prasitęsti naudojimosi knyga termino,

jeigu knyga yra užsakyta kito skaitytojo



KAIP UŽSISAKYTI LEIDINĮ 
EL. KATALOGE ?

1. Įeiname į lmta.library.lt

2. Prisijungiame prie savo paskyros

3. Atliekame paiešką

4. Gavę užklausos rezultatų sąrašą, ties lauku „Saugojimo v., egz." spragtelėkime fondo nuorodą, iš kurio 

norime skolintis knygą



KAIP UŽSISAKYTI LEIDINĮ 
E. KATALOGE ?

Atsivėrusiame lange pamatysime knygos egzempliorių sąrašą, ar knyga laisva, ar 

užsakyta, kada paimtas leidinys turėtų būti grąžintas

6. Norėdami užsakyti knygą pasirinkime funkciją „Užsakyti leidinį”. 

(Vieno pavadinimo knygą galima užsakyti tik vieną kartą!)



KAIP UŽSISAKYTI LEIDINĮ 
EL. KATALOGE ?

7. Paspaudę „Užsakyti“ leidinys bus sėkmingai užsakytas!

! Jei katalogo lauke "Išduota iki" nurodyta grąžinimo data - knyga yra išduota ir ją galima 

užsakyti-rezervuoti. Šie užsakymai automatiškai statomi į užsakymų eilę.

! Informacija apie užsakymų įvykdymą ar jų panaikinimą siunčiama į Jūsų LMTA elektroninį 

paštą


