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INTERAKTYVI BIBLIOTEKA – BIBLIOTEKŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PORTALAS
Leidinių paieškai pravers Lietuvos bibliotekų elektroninių paslaugų portalas ibiblioteka.lt.
Portalas vienija daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų, valstybinių ir nacionalinę biblioteką ir atveria galimybes
pasiekti reikalingą informaciją „vieno langelio“ principu.

Pagrindiniame puslapyje meniu eilutėje spauskite Paieška, galite rinktis paprastą arba išplėstinę.
Suradę reikiamą leidinį matysite užrašą Yra bibliotekose, jį paspaudę atsiversite bibliotekų, kuriose yra
leidinys, sąrašą, o viršuje bus nuoroda Užsakyti. Užsakydami matysite tik tas bibliotekas, kurių
skaitytojas esate.
Spauskite nuorodą Prisijunkite, suveskite savo duomenis. Viršutinėje portalo eilutėje (virš meniu)
atsivers jūsų paskyros duomenys. Rinkitės eilutę Užsakymai, po to Dokumentai. Matysite bibliotekas,
iš kurių skolinotės knygų, fondus, užsakymo būsenas, grąžinimo terminus, galimybes pratęsti.
Daugiau apie šią ir kitas paslaugas – skiltyje Pagalba. Pasirinkite Paslaugos > Dokumentų paieška ;
Paslaugos > Dokumentų užsakymas.
Čia taip pat rasite informaciją apie galimybę šiame portale pasiskolinti ir skaityti elektronines knygas.
Norint skaityti elektronines knygas reikės atlikti šiuos veiksmus:
*Jei esate LIBIS bibliotekos skaitytojas, turintis skaitytojo pažymėjimą, turėtumėte jungtis su savo
skaitytojo pažymėjimo numeriu prie portalo www.ibiblioteka.lt . Neturintiesiems LIBIS skaitytojo
pažymėjimo reikėtų registruotis ir patvirtinti tapatybę per e. valdžios vartus;
*Atlikti paiešką;
*Pasirinkti elektroninę knygą;
*Pasiskolinti (spausti Pasiskolinti; vienu metu galite skaityti 2 elektronines knygas; negalėsite skolintis,
jei knyga tuo metu skaitoma ir nebėra laisvų licencijų).
Pasiskolintas elektronines knygas rasite savo paskyroje paspaudę meniu punktą Užsakymai >
El. knygos.
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Atsivėrusiame papildomame meniu matysite pasiskolintų ir rezervuotų knygų sąrašą, prie kiekvienos
knygos skolinimosi duomenis: kada pasiskolinta, kiek dienų liko skaityti, veiksmų piktogramas.
Paspaudę pažymėtą piktogramą, atversite skaityti elektroninę knygą. Sistema įsimena vietą, kurioje
baigėte skaityti, tad sekantį kartą įsijungus elektroninę knygą, bus rodomas tas puslapis, kurį skaitėte
paskutinį.
Taip pat galėsite grąžinti elektroninę knygą ar pratęsti jos skaitymo laiką. Jei dokumento neperskaitėte
per numatytą laikotarpį ir neturėjote galimybės pratęsti jo skaitymo laiką, sistema nustatytą dieną
automatiškai atliks elektroninio dokumento grąžinimą.
Išsamią informaciją rasite: Pagalba > Paslaugos > El. dokumentų (knygų) skolinimas ir rezervavimas.
Prireikus papildomos pagalbos žiūrėkite vaizdo įrašą „Elektroninių leidinių skolinimosi skaityti
paslauga“.

LNB KATALOGAS – KAS TAI YRA IR KAIP JĮ PASIEKTI?
Jeigu jums patogiau naudotis konkrečios bibliotekos elektroniniu katalogu ir norite sužinoti tik apie
Nacionalinėje bibliotekoje esančius leidinius, paiešką pradėkite nuo LNB elektroninio katalogo. Jame
rasite informaciją apie lietuviškas knygas, knygas užsienio kalbomis, natas, žemėlapius, periodinius ir
tęstinius leidinius, vaizdo ir garso įrašus, elektroninius išteklius. Katalogas nuolat pildomas naujai gautų
ir rekataloguojamų bibliotekos dokumentų įrašais (perkeliama informacija iš kortelių vaizdų katalogo).
Katalogą rasite interneto puslapyje https://www.lnb.lt/ paspaudę ATRADIMAI › KATALOGAI ir
atsidariusiame puslapyje pasirinkę LNB elektroninis katalogas arba savo interneto naršyklėje įvedę
adresą: https://www.lnb.lt/atradimai/katalogai/lnb-elektroninis-katalogas.
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Leidinio paieška kataloge
Pagrindiniame elektroninio katalogo lange pasirinkite Paieška. Ji skirta atlikti įvairią paiešką: paprastą,
išplėstinę ir kt. Pradėkite nuo Paprastos paieškos.
Paprasta paieška skirta atlikti visų tipų dokumentų paiešką pagal vieną arba kelis parametrus:
Asmenvardis; Kolektyvas; Antraštė; Bet koks žodis; Filtrai; Kalba; Išleidimo šalis; Katalogo dalis /
kolekcija.
Įvedimo lauke Asmenvardis rašykite ieškomo leidinio autorių, jeigu jo nežinote – lauke Antraštė rašykite
knygos pavadinimą arba rinkitės lauką Bet koks žodis, galite naudoti lango apačioje esantį Filtrą leidinio
tipui pasirinkti, tačiau neprivaloma užpildyti visų laukų. Įrašykite mažiau, bet tikslesnės informacijos.
Paiešką pagal laukus Asmenvardis; Kolektyvas; Apie asmenį; Antraštė; Serija; Dalykas; UDK indeksas;
ISBN, ISSN, ISMN; Leidėjas; Išleidimo vieta; Išleidimo metai; Bet koks žodis; Visatekstis dokumentas;
Filtrai; Kalba; Katalogo dalis / kolekcija vykdykite pasirinkę meniu punktą Išplėstinė paieška.

Paieškų tipai
Prireikus naudokitės Pagalba.
Radote dominantį leidinį LNB elektroniniame kataloge ir norite jį užsisakyti neatvykę į biblioteką –
spustelėkite Užsakyti leidinį. Programa paprašys jūsų prisistatyti – įveskite savo vartotojo pažymėjimo
numerį ir slaptažodį (slaptažodis, jei nesate pasikeitę, yra jūsų pavardė, rašoma lietuviškais
rašmenimis). Spustelėkite Registruotis. Langelyje Užsakymo data pasirinkite pageidaujamą datą.
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Skiltyje Egzempliorių duomenys rodoma, kuriuose bibliotekos fonduose ir skaityklose yra jus
dominantis dokumentas, – pažymėkite, iš kurio fondo norėtumėte gauti leidinį, ir spustelėkite Užsakyti.
Internetu užsakyti galima tik saugyklose saugomus dokumentus (Bendruosiuose fonduose, Retų knygų
ir rankraščių, Vaikų ir jaunimo literatūros ir kt.).
Periodinių leidinių internetu užsakyti negalima, reikia atvykti į biblioteką, užpildyti popierinį užsakymų
lapelį ir perduoti užsakymą darbuotojams, dirbantiems prie Registracijos ir informacijos stalo 2-ame
aukšte.
Užsakyti iš Bendrųjų
fondų

Skaityklose esantys dokumentai nėra užsakomi, juos rasite lentynose.
Atvirose bibliotekos erdvėse yra Laisvalaikio skaitiniai į namus. Šias knygas galima imti iš lentynų ir
skaityti bibliotekoje arba skolintis į namus (tokių leidinių šifras prasideda raidėmis LS). Tam būtinas
skaitytojo pažymėjimas. Savitarnos aparatus, kuriais galima skolintis ir grąžinti knygas, rasite 2ame bibliotekos aukšte.
Daugiau informacijos apie skaityklas čia>>.
Informaciją apie visus savo užsakymus, pasiskolintas knygas galite pasitikslinti pagrindiniame
elektroninio katalogo lange suaktyvinę užsklandą Mano sritis. Programa paprašys jūsų prisistatyti –
įveskite skaitytojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį.
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Užsiregistravę matysite 6 asmeninio naudojimo sritis: Mano užsakymai; Mano kolekcijos; Išsaugotos
užklausos; Užklausų istorija; Mano nustatymai; Slaptažodžio keitimas.
Srityje Mano užsakymai matysite visus užsakytus dokumentus, užsakymų būseną, grąžinimo terminus,
galimybes pratęsti.

LNB KORTELIŲ VAIZDŲ KATALOGAS – KODĖL VERTA JĮ NAUDOTI?
Jeigu išbandėte visas paieškos galimybes, bet leidinio LNB elektroniniame kataloge neradote, o jis
išleistas iki 1998 m. rusų ar kita užsienio kalba, paiešką tęskite LNB kortelių vaizdų kataloge. Jį rasite
interneto puslapyje https://www.lnb.lt/ paspaudę ATRADIMAI › KATALOGAI ir atsidariusiame
puslapyje pasirinkę LNB kortelių vaizdų katalogas arba savo interneto naršyklėje įvedę adresą:
https://www.lnb.lt/atradimai/katalogai/lnb-korteliu-vaizdu-katalogas

Tai abėcėlinis kortelių katalogas – leidinių ieškokite pagal autoriaus pavardę, o jei autoriaus nėra – pagal
knygos pavadinimą. Prireikus pasitelkite paieškos kataloge Pagalbą.
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Knygų, rastų šiame kataloge, užsakyti internetu negalima, būtina atvykti į biblioteką, užpildyti popierinį
užsakymo lapelį ir pateikti jį 2-ame aukšte prie Registracijos ir informacijos stalo.

LIBIS SUVESTINIS KATALOGAS – KĄ RASITE JAME
Jeigu reikalingo dokumento neradote Lietuvos nacionalinės bibliotekos kataloguose, ieškokite LIBIS
suvestiniame kataloge, – gal leidinį turi kita Lietuvos biblioteka. LIBIS sistemoje pateikiama informacija
apie aštuoniasdešimties Lietuvos bibliotekų saugomus dokumentus: spaudinius, mikrodokumentus
(mikrofilmus, mikrofišas), vaizdo ir garso įrašus, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius
darbus ir kt. Katalogą rasite interneto puslapyje https://www.lnb.lt/ paspaudę ATRADIMAI ›
KATALOGAI. Atsidariusiame lange pasirinkite LIBIS suvestinis katalogas arba savo interneto naršyklėje
įveskite adresą: https://www.lnb.lt/atradimai/katalogai/libis-suvestinis-katalogas.
Paieška LIBIS Suvestiniame kataloge analogiška kaip LNB elektroniniame kataloge, tačiau po surasto
dokumento įrašu matysite bibliotekų, turinčių šį dokumentą, sąrašą. Rinkitės biblioteką, kurios
skaitytojas esate. Sistema nukreips į katalogą, iš kurio galėsite užsakyti.
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Rinkitės tą
biblioteką,
kurios
skaitytojas
esate

O GAL TIK PLANUOJAMA IŠLEISTI?
Jeigu Lietuvoje išleisto dokumento nepavyko rasti ir kitose bibliotekose, galbūt jis dar tik planuojamas
išleisti – tada siūlome naudotis Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB). Jame rasite ne tik
Lietuvoje išleistas knygas, brošiūras, natas, dailės albumus, plakatus, portretus, reprodukcijas,
atvirukus, žemėlapius, serialinius leidinius, garso bei vaizdo įrašus, elektroninius išteklius, leidinius
Brailio raštu ir šių dokumentų sudėtines dalis, užsienyje išleistus ir su Lietuva kalba, autoryste ar
tematika susijusius dokumentus, bet ir tuos dokumentus, kurie yra numatyti išleisti. Ieškokite pagal
numatytą leisti antraštę, autorių ar leidėją. Daugiau informacijos apie NBDB rasite čia ».
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Planuojamų išleisti leidinių sąrašą rasite portale www.ibiblioteka.lt . Meniu eilutėje spauskite
PLANUOJAMA IŠLEISTI.

E. PAVELDAS – KAS SLEPIASI PO ŠIUO ŽODŽIU?
E. paveldas – tai vieningas bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų
bankas ir bendras portalas, kuriame yra per 3 mln. puslapių itin vertingų senųjų knygų, išeivijos ir
Lietuvos periodinių, kartografijos leidinių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų, garso įrašų.
Lietuvių literatūros klasikos kūriniai kaupiami e. klasikos kolekcijoje. Čia esančias elektronines knygas
galima skaityti įvairiu formatu.
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Daugiau informacijos apie portalą rasite čia ».
Prašymą dėl pagalbos informacijos paieškos klausimais galima pateikti paspaudus nuorodą „Klausk
bibliotekininko“ arba klausk@lnb.lt.
Nacionalinė biblioteka siūlo pasitelkti socialinių ir humanitarinių mokslų informacijos paieškos
konsultantus. Užsisakykite individualią konsultaciją, kurios metu supažindinsime su biblioteka ir jos
paslaugomis, padėsime susigaudyti informacijos šaltinių gausoje, patarsime, kaip ieškoti dominančios
informacijos, atsakysime į jūsų klausimus.
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