
VGTU biblioteka – 
TAVO BIBLIOTEKA!

VISĄ PARĄ VEIKIANTI VGTU BIBLIOTEKA IR PROFESIONALŪS 
DARBUOTOJAI PASIRENGĘ BŪTI TAVO STUDIJŲ PAGALBININKAIS. 
Ateik – susipažink!
Laukiame Tavęs Centrinėje bibliotekoje (Saulėtekio al. 14), atsinešk LSP arba asmens dokumentą ir užsiregistruok. 

Būk savarankiškas!
Atviri leidinių fondai,  savitarnos įrenginiai – viskas Tavo patogumui. Knygų ieškok ir užsakyk bibliotekos el. kataloge , jas pasiimk Leidinių http://vgtu.library.lt
skolinimo ir saugojimo skyriuje (Saulėtekio al. 14, 101). Leidinių grąžinimo terminą tikrink arba prasitęsk el. kataloge prisijungęs prie „Mano paskyra“
Nevėluok grąžinti leidinių! Kilus klausimams, skambink telefonu (8 5) 274 4900 arba rašyk  biblioteka@vgtu.lt

Skubi? 
Knygas bet kuriuo paros metu grąžink į savitarnos įrenginį, esantį šalia įėjimo į Centrinę biblioteką. Užsisakyk leidinio dalies elektroninę kopiją. El. kataloge 
spausk „Užsakyti kopiją“ ir mes tau ją atsiųsime el. Paštu.

Nepasiklysk mokslinės informacijos gausoje! 
Naudokis bibliotekos elektronine paslauga „Biblioteka-Universitetas-Studentas“ (BUS) . Būtent čia rasi studijoms rekomenduojamą dėstytojų http://bus.vgtu.lt
literatūrą  su nuorodomis į leidinių saugojimo vietas ar pilną tekstą. 
Pasinaudok bibliotekos organizuojamais mokymais ir konsultacijomis, išnaudok virtualios pagalbos galimybes http://moodle.vgtu.lt/
Kyla klausimų? Susisiek  telefonu (8 5) 251 2254 arba el. paštu . infokonsultantai@vgtu.lt

Elektroninė informacija studijoms – 24/7! 
Ieškok elektroninių leidinių (knygų, žurnalų, straipsnių ir kt.) prenumeruojamose, atviros prieigos ir bibliotekos kuriamose . Juos taip pat rasi duomenų bazėse
virtualioje VGTU bibliotekoje https://vb.vgtu.lt
Prisijungęs prie belaidžio interneto ryšio, galėsi visa tai skaityti savo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Iš namų prisijungti prie šios informacijos „Eduroam“ 
gali naudodamasis VPN paslauga

Būk išmanus!
Naudokis bibliotekos kompiuteriuose esančia programine įranga , braižyk, programuok, kurk. Skenavimo, kopijavimo ir spausdinimo http://studsoft.vgtu.lt
paslaugos Centrinėje bibliotekoje veikia visą parą. 

Apsilankyk bibliotekoje! 
Atrask įkvepiančias erdves studijoms ir susitikimams su draugais. Rezervuok darbo kambarius individualiam ar grupiniam darbui. Mokslams prispaudus, galėsi 
atsipūsti parodų . Galerijoje A

KADA IR KUR SUSITINKAME?

*Nakties metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis įėjimas į biblioteką tik su studento pažymėjimu.
Liepos-rugpjūčio mėn. biblioteka dirba I–IV 9–16.45 val., V 9–15.30 val.
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Centrinė biblioteka
Saulėtekio al. 14, tel. (8 5) 274 4900

Bendroji skaitykla 
Aktyvaus mokymosi erdvė
Skaitykla 24/7
Galerija skaitykla 
Darbo kambariai

Architektūros fakulteto skaitykla
Pylimo g. 26/1, AR-I 1.10, tel. (8-5) 274 50 61

Elektronikos fakulteto skaitykla
Naugarduko g. 41, ER-I 409-410, tel. (8-5) 274 49 09

Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų skaitykla
Basanavičiaus g. 28, MR-I 108, tel. (8-5) 274 49 07

Technologijos ir vadybos mokslų skaitykla
Saulėtekio al. 11, SRC, C03, tel. (8-5) 274 49 06
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