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EL. BIBLIOTEKOS KATALOGAS  

El. bibliotekos katalogas - paieškos sistema, kurioje galėsite susipažinti su bibliotekos fondu, 

pamatyti dokumentų išdavimo istoriją, valdyti dokumentų išdavimo laiką, užsisakyti norimą 

dokumentą. 

KALBOS PAKEITIMAS EL. BIBLIOTEKOS KATALOGE 

Įsijungus el. bibliotekos katalogą www.biblioteka.kaupa.lt, gali būti įjungta anglų kalba. Ją pakeisti 

galima taip: 

1. Pasirinkite funkciją „Languages“; 

 

2. Pasirinkite kalbą: „Lietuvių“. 

 

PRISIJUNGIMAS PRIE EL. BIBLIOTEKOS KATALOGO 

Norėdami prisijungti prie el. bibliotekos katalogo www.biblioteka.kaupa.lt, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Pasirinkite funkciją „Prisijunkite prie savo paskyros“; 

 

2. Nurodykite savo vartotojo vardą (el. paštas); 

3. Nurodykite savo prisijungimo slaptažodį; 
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4. Pasirinkite funkciją „Prisijungti“. 

Pirmą kartą jungiantis prie el. bibliotekos katalogo reikia sutikti su Karaliaus Mindaugo PMC 

bibliotekos paslaugų naudojimosi bendrosiomis taisyklėmis. 

! Pastaba. Visi bibliotekos paslaugų vartotojai turi būti nors kartą prisijungę prie el. bibliotekos 

katalogo (aktyvavę asmeninę paskyrą) dėl bibliotekos dokumentų (knygų, vaizdinių leidinių, 

žemėlapių, garsinių, elektroninių išteklių, nepriklausomai nuo jų rūšies ar laikmenos) skolinimo 

(išdavimo) funkcijos. 

SUTIKIMAS SU BIBLIOTEKOS TAISYKLĖMIS 

Pirmą kartą prisijungus prie el. bibliotekos katalogo, turite susipažinti ir sutikti su Karaliaus 

Mindaugo PMC bibliotekos paslaugų naudojimosi bendrosiomis taisyklėmis. Nesutikus su 

taisyklėmis, naudotis el. bibliotekos katalogu negalėsite. 

1. Prisijungus prie savo paskyros, būsite nukreipti į „Jūsų sutikimai“ skiltį; 

2. Paspauskite ant „Karaliaus Mindaugo PMC bibliotekos paslaugų naudojimosi 

bendrąsias taisykles“ ir susipažinkite su taisyklėmis; 

3. Pasirinkite mygtuką „Taip, aš sutinku“; 

4. Paspauskite funkciją „Išsaugoti“. 
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ASMENINĖS PASKYROS INFORMACIJA 

Norint matyti šiuo metu pasiskolintus dokumentus  

1. Savo paskyroje pasirinkite mygtuką „Jūsų apžvalga“ 

 

2. Čia matysite: 

a. Pasiskolintus dokumentus; 

b. Jų grąžinimo terminą; 

c. Galimybę pratęsti (1 kartą) pasiskolinto dokumento grąžinimo terminą. 

 

Norint matyti savo asmeninę informaciją bei ją koreguoti 

1. Savo paskyroje pasirinkite funkciją „Jūsų asmeniniai duomenys“ 

2. Svarbiausi laukai: 

a. Tapatybė → Pavardė; 

b. Tapatybė → Vardas; 
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c. Pagrindinis adresas → Adresas (turi būti nurodyta Darbuotojai arba Mokinio 

grupė); 

d. Kontaktinė informacija → Pirminis telefonas; 

e. Kontaktinė informacija → Pirminis el. paštas (jums suteiktas Karaliaus Mindaugo 

PMC el. pašto adresas). 
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Norint matyti visus šiuo metu pasiskolintus bei jau grąžintus 

dokumentus 

1. Savo paskyroje pasirinkite funkciją „Jūsų skolinimosi istorija“; 

 

 

2. Matomas 50 paskutinių pasiskolintų dokumentų sąrašas. 

c

. 

d

. 

e

. 

1

. 

Vardenis Pavardenis 



 

Norint grįžti į savo paskyrą 

1. Pasirinkite funkciją „Sveiki, Vardenis Pavardenis“; 

 

2. Paspauskite ant funkcijos „Jūsų paskyra“. 

Norint atsijungti nuo savo paskyros 

1. Pasirinkite funkciją „Sveiki, Vardenis Pavardenis“; 

 

2. Paspauskite ant funkcijos „Atsijungti“. 
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DARBAS SU EL. BIBLIOTEKOS KATALOGO PAIEŠKOS 

SISTEMA 

Dokumento paieška 

1. Paieškos laukelyje įrašykite ieškomo dokumento pavadinimą, jo dalį ar raktinį žodį; 

 

2. Pasirinkite funkciją „Ieškoti“; 

3. Pamatysite sąrašą dokumentų, kurie atitinka jūsų paieškos kriterijų; 

4. Pasirinkite dokumentą, kuris jus domina ir paspauskite ant jo; 

5. Pamatysite dokumento informaciją: 

a. „Užsakymai“ – matomas viso turimų dokumentų skaičius; 

b. „Dabartinė biblioteka“ – nurodyta Karaliaus Mindaugo PMC biblioteka, kurioje 

yra šis dokumentas; 

c. „Statusas“ – matoma, ar jus dominantis dokumentas šiuo metu yra laisvas 

(„Prieinama“), ar paimtas kito vartotojo („Išduota“). 
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DARBAS SU DOKUMENTO REZERVACIJOMIS 

Norėdami rezervuoti dokumentą bibliotekoje  

1. Atlikite reikalingo dokumento paiešką; 

 

2. Pasirinkite iš paieškos rezultatų sąrašo reikalingą dokumentą; 

3. Pasirinkite funkciją „Pateikite rezervaciją“; 

 

4. Patvirtinkite rezervaciją. 
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Norėdami atšaukti dokumento rezervaciją 

1. Įsijunkite savo paskyrą; 

2. Pasirinkite „Jūsų apžvalga“; 

 

3. Nueikite į sąrašą „Rezervacijos“;  

4. Pasirinkite dokumentą, kurio rezervaciją norite atšaukti;  

 

5. Paspauskite mygtuką „Atšaukti“; 

6. Patvirtinkite rezervacijos atšaukimą „Taip, atšaukti rezervaciją“. 

 

DOKUMENTO GRĄŽINIMO DATOS PRATĘSIMAS 

1. Savo paskyroje įsijunkite „Jūsų apžvalga“; 
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2. Sąraše suraskite dokumentą, kurį norite pratęsti; 

3. Paspauskite varnelę prie „Pratęsti“; 

 

4. Pasirikite funkciją „Pratęsti pažymėtus“. 

! Pastaba. Pasiskolintų dokumentų prasitęsti negalima, jei dokumento skolinimo terminas baigėsi. 

SKAITYTO DOKUMENTO ĮVERTINIMAS 

1. Įsijunkite savo paskyrą; 

2. Pasirinkite „Jūsų apžvalga“ arba „Jūsų skolinimosi istorija“; 
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3. Suraskite dokumentą, kurį norite įvertinti; 

4. Paspauskite ant tiek žvaigždučių, kiek norite duoti dokumentui (1 žvaigždutė – labai 

nepatiko, 5 žvaigždutės – labai patiko). 

 

EL. BIBLIOTEKOS KATALOGO DOKUMENTŲ SĄRAŠAI 

El. bibliotekos kataloge galite rasti kitų vartotojų sukurtus ir rekomenduojamus viešus dokumentų 

sąrašus. Taip pat turite galimybę sukurti savo dokumentų sąrašą – privatų ar viešą. 
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Viešo sąrašo paieška 

1. Pasirinkite funkciją „Sąrašai“ – matysite jau esančius sąrašus (viešus ir privačius); 

 

2. Pasirinkus funkciją „Žiūrėti visus“, matysite visus esančius viešus sąrašus; 

 

 

3. Paspaudus ant sąrašo, matysite jame esančius dokumentus. 
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Norint sukurti naują sąrašą 

1. Pasirinkite funkciją „Sąrašai“; 

 

2. Paspauskite ant funkcijos „Naujas sąrašas“; 

 

3. Norint sukurti privatų sąrašą, „Leisti keisti turini iš:“ pasirinkite „Tik savininkas“; 

 

4. Norint sukurti viešą sąrašą, „Leisti keisti turinį iš:“ pasirinkite „Visi, kas mato šį sąrašą“; 

 

5. Įvedus pavadinimą ir pasirinkus, kokio tipo sąrašą kuriate, pasirinkite funkciją „Išsaugoti“. 

Norint pasiekti savo sąrašus 

Pasiekti savo sąrašus galima dviem būdais: 

1. Pasirinkus funkciją „Sąrašai“; 
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2. Savo paskyroje pasirinkus funkciją „Jūsų sąrašas“. 

 

Norint pridėti dokumentą į sąrašą 

1. Per paieškos sistemą suraskite norimą dokumentą; 

2. Įeikite į dokumento informacijos puslapį; 

3. „Naršyti rezultatuose“ pasirinkite funkciją „Išsaugokite savo sąrašuose“; 

  

4. Iššokusiame lange pasirinkite sąrašą, į kurį norite pridėti dokumentą; 
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5. Pasirinkite funkciją „Išsaugoti“. 

 

 

 

SĖKMINGO NAUDOJIMOSI! 
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