
KAIP IEŠKOTI LSMU BIBLIOTEKOJE? 

LSMU biblioteka yra informacinė sistema, teikianti spausdintinį, elektroninį ir skaitmeninį turinį iš LSMU 

bibliotekos išteklių, licencijuotų duomenų bazių ir atviros prieigos išteklių. 

Tik prisijungęs vartotojas gali išsaugoti asmeninius nustatymus, gauti prieigą prie prenumeruojamų 

šaltinių, naudotis teikiamomis paslaugomis: užsakymais, pratęsimais, išsaugoti paieškos užklausas, 

surastus įrašus, perkelti paieškos rezultatus į citavimo įrankius ir kt. 

Prisijungti gali visi universiteto bendruomenės nariai tuo pačiu vardu ir slaptažodžiu, kuriuo jungiasi 

prie kitų universiteto informacijos sistemų.  

 

Pasirinkite reikiamą kalbą iš kalbų sąrašo bei pageidaujamą paieškos išteklių. 

 

Paieškos lauke įvedus vieną ar kelis kelis žodžius, bus surasti ir pateikti rezultatai, kuriuose yra paminėti 

visi paieškos žodžiai.  

Pageidaujant ieškoti tikslios frazės (žodžiai greta ir tokiu pat eiliškumu), paieškos žodžius rašykite kabutėse. 

Tikslios frazės ir atskirų žodžių paieškos gali būti kombinuojamos loginiais operatoriais. Loginių paieškos 

operatorių reikšmės: 

 AND – paieškos žodžiai turi būti tame pačiame dokumente;  

OR – dokumente turi būti bent vienas užklausoje įrašytas žodis;  

NOT – dokumente neturi būti žodžių, kurie nurodyti po šio jungtuko.  

Loginiai paieškos operatoriai OR, AND, NOT gali būti kombinuojami.  

Naudojant paieškoje daugiau kaip vieno tipo loginį operatorių, tikslinga skliausteliais nurodyti paieškos žodžių 

ir loginių operatorių apdorojimo eiliškumą: „Shakespeare AND (tragedy OR sonnet)“. Nenurodžius paieškos 

eiliškumo, LSMU biblioteka paiešką traktuos kaip „(Shakespeare AND tragedy) OR sonnet“ - suras Šekspyro 



tragedijas ir bet kokius sonetus. Jei skliausteliai nėra naudojami, NOT operatorius turi būti naudojamas 

paskutinis.  

Paieškos žodžių viduryje arba gale gali būti naudojami neapibrėžtumo simboliai ? ir *.  

? – naudojamas paieškoje nurodyti vieną praleistą simbolį (wom?n - woman, women) 

 * – naudojamas paieškoje nurodyti daugiau kaip vieną simbolį (asthma*, rasite asthma, asthmatics ir pan). 

 

 

IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA 
 
Naudojant Išplėstinę paiešką, galima ieškoti sudėtingesnių užklausų rezultatų, naudoti atskiras paieškos 

eilutes apjungiant jas loginiais operatoriais, pasirinkti leidimo metus, temą, kalbą ir pan. Paieškos išteklius 

nurodomas bendras visoms paieškos eilutėms. Papildomi filtrai galioja visai paieškai.  

Papildomai kiekvienai paieškos eilutei galima pasirinkti: Lauką – galima siaurinti paiešką, nurodant kuriuose 

įrašo laukuose (antraštės, temos) bus atliekama paieška; Paieškos tipą – galima siaurinti paiešką nurodant kaip 

bus traktuojami įvesti paieškos žodžiai (bet kurie žodžiai, tiksli frazė ar antraštės pradžia); Loginį operatorių – 

pasirenkamos paieškos eilučių sujungimo sąlygos (AND, OR, NOT). 

 



Rezultatų tikslinimo meniu: rezultatus galima rikiuoti (pagal atitiktį, datą – naujausia, antraštę, autorių ir kt.), 

suteikiama galimybė paieškos rezultatus atrinkti pagal numatytas grupes (filtrus): straipsniai, knygos ir pan. 

Paieškos filtrus galima aktyvuoti visai darbo sesijai (filtras užrakinamas).  

Galima suasmeninti paieškos rezultatus, smeigtuko mygtuku išsaugoti paieškos užklausą ar rezultatus. 

 

 

 

Spragtelėjus antraštę galima pamatyti daugiau informacijos: užsakymo ar išdavimo sąlygas, el. ištekliaus 

aktyvią nuorodą, siuntimo į išorines paslaugas nuorodas (informaciją galima siųsti el. paštu, generuoti leidinio 

citavimo aprašą ir kt.). 

 

 



Paieška rodyklėse. Tokia paieška leidžia ieškoti vietiniuose ištekliuose pagal autorių, antraštę , seriją, šifrą ir 

kt., atrinkti pageidaujamus rezultatus pagal jų grupes. 

 

Žymės  tai žodžiai arba trumpos frazės, kurias naudotojai gali pridėti prie surastų įrašų, kad lengviau juos prisimintų. 

  

Rasti šaltinį (Citavimų sąsaja) 

Leidžiama nurodyti konkrečios knygos, straipsnio ar žurnalo metaduomenis (pavadinimą, ISSN, ISBN ir kt.), 

kad būtų galima gauti prieinamas paslaugas (visą tekstą ir pan.) 

 

 



 

 

Mano adresynas pasiekiamas pasirenkant lango viršuje smeigtuko mygtuką ar Meniu > Adresynas.  

Mano adresyną sudaro: Išsaugoti įrašai – išsaugotų įrašų peržiūra ir valdymas; Išsaugotos paieškos – 

išsaugotos paieškos užklausos, jų valdymas, RSS paslaugos užsakymas, jei pasikeičia išsaugotos užklausos 

surandamų įrašų kiekis; Paieškų istorija – einamosios sesijos paieškų istorija. 

Registruotiems naudotojams suteikiama galimybė įrašui priskirti etiketę (-es). Etiketės leidžia grupuoti įrašus į 

teminius sąrašus. Išsaugotam įrašui galima priskirti kelias etiketes. 

 

 

 

Naudodami Skaitytojo paskyra > Mano skaitytojo paskyra, galėsite pratęsti jums išduotų leidinių išdavimo 

terminus, atšaukti užsakymus, susipažinti su jums paliktomis bibliotekos darbuotojų žinutėmis, pasikeisti 

asmeninius nustatymus ir kt. 

Išdavimai – šiuo metu jums išduotų leidinių sąrašą arba jums išduotų leidinių istoriją; Užsakymai – užsakytus, bet 

kol kas neišduotus leidinius; Baudos ir mokesčiai – baudas ir mokesčius už laiku negrąžintus leidinius; Blokavimai ir 



pranešimai – jums paliktus pranešimus; Asmens duomenys – informacija apie paskyros galiojimą, galimybę 

pasikeisti kalbą ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


