Kaip naudotis nuotoline prieiga prie prenumeruojamų užsienio duomenų bazių ir ieškoti informacijos
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Kodėl man reikalinga nuotolinė prieiga?

Registruoti Nacionalinės bibliotekos vartotojai prisiregistravę vienu slaptažodžiu gali naudotis
prenumeruojamomis užsienio duomenų bazėmis ne bibliotekoje.
Duomenų bazės, kuriomis galima naudotis ne bibliotekoje, pažymėtos piktograma
Prenumeruojamas užsienio duomenų bazes rasite apsilankę Nacionalinės bibliotekos svetainėje
www.lnb.lt ir pasirinkę ATRADIMAI > Duomenų bazės > Užsienio.

Kas gali naudotis nuotoline prieiga?

Nuotoline prieiga prie prenumeruojamų užsienio duomenų bazių gali naudotis tik registruoti
Nacionalinės bibliotekos vartojai.
 Jeigu dar nesate Nacionalinės bibliotekos vartotojas, bet turite galiojantį bendrą LIBIS skaitytojo
pažymėjimą, užsiregistruoti mūsų bibliotekoje galite prisijungę prie portalo www.ibiblioteka.lt ir
atlikę šiuos veiksmus:
1. Atsivėrusiame lange įrašykite savo pažymėjimo numerį ir slaptažodį ( slaptažodis yra Jūsų pavardė,
jeigu nekeitėte kitaip).
2. Sėkmingai prisijungę pelės mygtuku paspauskite ant savo vardo ir pavardės – pateksite į langą
Mano profilis.
3. Pasirinkite eilutę Peržiūrėti bibliotekų sąrašą.
4. Atsivėrusiame lange pateikiamas bibliotekų, kuriose esate prisiregistravęs, sąrašas. Pasirinkite
nuorodą Registracija naujoje bibliotekoje.
5. Atsivėrusiame lange pažymėkite bibliotekas, kuriose norite užsiregistruoti. Konkrečiu atveju –
Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
 Jeigu dar nesate Nacionalinės bibliotekos vartotojas ir neturite LIBIS skaitytojo pažymėjimo,
daugiau informacijos apie registraciją mūsų bibliotekoje rasite čia ›.
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Kaip prisijungti?
Norėdami prisijungti prie prenumeruojamų užsienio duomenų bazių per EZproxy pasirinkite www.lnb.lt
> ATRADIMAI > Duomenų bazės > Užsienio > Naudokitės prenumeruojamomis duomenų bazėmis ne
bibliotekoje> I Prisijungti › I Naudojimo vadovas ›.
Pasirinkite nuorodą Prisijungti.
Laukelyje Vartotojo vardas/Username įrašykite savo skaitytojo bilieto numerį.
Laukelyje Slaptažodis/Password nieko nerašykite.

Spauskite Prisijungti/Login
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Kaip atlikti paiešką prenumeruojamuose užsienio duomenų bazėse?
Prisijungę matysite tokį vaizdą:

Paiešką galite atlikti kiekvienoje duomenų bazėje atskirai arba rinktis paslaugą EBSCO Discovery Service
(3 pozicija nuo viršaus). Ši paieškos sistema leidžia vieno langelio principu atlikti informacijos paiešką
visose Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamose užsienio duomenų bazėse ir atvirosios prieigos
ištekliuose. Daugiau apie tai skaitykite čia>.
Baigę darbą atsijunkite. Pasirinkite viršuje kairėje pusėje esančią nuorodą Atsijungti/Logout.

Ką daryti jei nepavyksta prisijungti per EZproxy?
Jeigu nepavyksta prisijungti prie Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamų užsienio duomenų bazių
per EZproxy, kreipkitės el. paštu e-info@lnb.lt.
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