
 

BIBLIOTEKOS 
ATMINTINĖ 2022 

 
 
KUR RASTI BIBLIOTEKĄ? 

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 219 k. 
kaupa.lt/biblioteka  

 

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI? 

Tel. (8 37) 32 7667 
El. paštu: biblioteka@kaupa.lt 

 

KOKS BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS? 
Pirmadieniais–ketvirtadieniais   8–17 val. 
Penktadieniais                    8–15:45 val. 
Švenčių dienomis nedirbame. 
 

KĄ SIŪLO BIBLIOTEKA? 
Mokslo erdvę; 
Atrinktus spausdintus ir el. išteklius; 
Kompiuterių vietas ir interneto ryšį; 
Konsultacijas ir mokymus. 
 

KAIP NAUDOTIS BIBLIOTEKA? 

Norėdami skolintis knygas į namus, turėkite 
mokinio pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę. 

Norėdami naudotis bibliotekos el. paslaugomis ir 
ištekliais, žinokite savo mokyklos el. paštą ir 
slaptažodį. 

 
KAIP PRISIJUNGTI PRIE BIBLIOTEKOS 
PASKYROS? 

Bibliotekos svetainėje - kaupa.lt/biblioteka 

spauskite www.biblioteka.kaupa.lt ir prisijunkite su 
savo mokyklos el. paštu ir slaptažodžiu. 

 

KAIP RASTI IR UŽSAKYTI BIBLIOTEKOS 
KNYGAS? 

El. bibliotekos katalogo www.biblioteka.kaupa.lt  
paieškoje suraskite knygą ir paspauskite ant jos 
pavadinimo. Rezervuokitės knygą internetu 
paspaudę Pateikti rezervaciją. Rezervuotos knygos 
saugomos 3 darbo dienas. 

Taip pat užsisakyti knygas galite atvykus į 
biblioteką, elektroninėmis ir kitomis ryšio 
priemonėmis 

Lentynoje susiraskite knygą pagal temas ant 
lentynos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAIP PASISKOLINTI KNYGAS? 

• turėkite mokinio pažymėjimą arba asmens 
tapatybės kortelę; 

• pažymėkite knygą pas bibliotekos   
  darbuotoją. 

 
Ieškodami knygų el. bibliotekos kataloge  arba 
skolindamiesi knygas, iš anksto pažiūrėkite knygų 

grąžinimo laiką. Knygos gali būti paskolintos 
mokslo metams, mėnesiui. 

 

KAIP GRĄŽINTI KNYGAS? 
Pristatykite knygas į biblioteką ir pažymėkite jas 
pas bibliotekos  darbuotoją. 

 

KADA GRĄŽINTI KNYGAS? 

Knygas grąžinkite savo bibliotekos paskyroje 
nurodytu laiku. Vėluojant grąžinti knygas, kitos 
knygos skolininkui neišduodamos tol, kol 
neatsiskaitoma su biblioteka. 
 

KAIP SUŽINOTI KNYGŲ GRĄŽINIMO LAIKĄ? 

• atverkite www.biblioteka.kaupa.lt  
• prisijunkite prie savo paskyros; 

• prisijunkite prie paskyros su mokyklos el.   
  paštu  ir slaptažodžiu; 
• spauskite ant Jūsų apžvalga ir peržiūrėkite knygų 

grąžinimo laiką. 

 

KAIP PRATĘSTI KNYGŲ GRĄŽINIMO 

LAIKĄ? 

Knygų grąžinimo terminą prasitęskite savo 

bibliotekos paskyroje arba el. paštu: 
biblioteka@kaupa.lt,  tel. (8 37) 32 7667. 

Naudokitės mokyklos el. paštu ir skaitykite 

bibliotekos priminimus! 

KAIP RASTI EL. IŠTEKLIUS? 

Prenumeruojamos ir kitos duomenų bazės: 

• atverkite kaupa.lt/biblioteka 
• pasirinkite EL. IŠTEKLIAI. 

 

KAIP ATVERTI EL. IŠTEKLIUS? 
• Prenumeruojamus ar mokyklos el. išteklius 

galite atverti mokyklos tinkle prisijungę su 

mokyklos el. paštu ir slaptažodžiu. 

 

KARALIAUS MINDAUGO PMC 
BIBLIOTEKA   

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
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