LEIDINIŲ UŽSAKYMAS INTERNETU
http://ku.library.lt
1. Užsiregistruokite sistemoje.
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7. Paieškos rezultatai pateikiami lentelėje. Stulpeliuose nurodomi pagrindiniai leidinių
duomenys: autorius, dokumento rūšis, antraštė, išleidimo metai, saugojimo vieta, UDK, šifras.
8. Spragtelėjus leidinio eilės numerį, pvz.: 4 , atveriamas detalus leidinio įrašas. Jame nurodyti
išsamūs duomenys apie knygą ir jos turinį.
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Registruojantis įveskite asmeninius prisijungimo duomenis
(Vartotojas – studentai naudoja Akademinėje informacinėje sistemoje
nurodytą penkiaženklį vartotojo numerį (šį numerį taip pat galite
sužinoti bet kuriame Bibliotekos padalinyje);
Universiteto darbuotojai – tabelio numerį;
Kiti vartotojai – Bibliotekos vartotojo pažymėjimo numerį.
Slaptažodis – paskutiniai keturi asmens kodo skaičiai, pvz.: 0000
(slaptažodžius galite pasikeisti meniu skyrelyje, skirtame
prisiregistravusiam vartotojui „Vartotojas“)
2. Dokumentų paieška atliekama pasirinkus Paieška.
3. Lauke “Įveskite žodį arba frazę” įrašomas užklausos tekstas.
4. Lauke “Paieškos laukas" pasirinkite vieną iš paieškos požymių.
Paiešką galima atlikti pagal įvairius požymius: reikšminį įrašo žodį,
knygos antraštę, autorių, temą, dalyką ir kt.
5. Užklausos formulavimui galite naudoti filtrus.
6. Spragtelėkite „Ieškoti“.

9

9. Suradus norimą leidinį
spragtelėkite jo eilės numerį arba
filialo nuorodą, kur saugomas
pasirinktas dokumentas ir kur
norėtumėte jį pasiimti.
Pirmasis skaičius skliaustuose rodo,
kiek filiale yra egzempliorių, antras –
kiek egzempliorių paimta.

10. Detalaus įrašo lange spragtelėkite
„Egzemplioriai. Užsakymų
pateikimas“.
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11. Atsivėrusiame lange spragtelėkite
„Užsakyti“.
12. Atkreipkite dėmesį kuriam
laikotarpiui leidinys išduodamas.
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13. Jeigu stulpelyje „Išduota iki“ įrašyta
data – leidinys jau išduotas kitam
skaitytojui.
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14. Pasitikrinkite užsakomo leidinio informaciją ir
spragtelkite mygtuką „Užsakyti“.
15. Patvirtinkite užsakymą spragtelėjus mygtuką
„Užsakyti“.

14

Pastaba:
1. Užsakytus leidinius pasiimkite per 1darbo dieną,
neatvykus Jūsų užsakymas panaikinamas.
2. Išduotus leidinius reikia grąžinti iki grąžinimo termino
pabaigos. Už kiekvieną laiku negrąžintą leidinį
skaičiuojami delspinigiai.

Pavardė Vardas
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16. Užsakymas priimtas, jei gausite tai patvirtinantį
pranešimą
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Leidinio užsakymo atšaukti internetu negalima.
Norėdami atšaukti leidinio užsakymą, kreipkitės į
leidinį saugantį padalinį.

