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VGTU virtuali biblioteka - tai integrali paieškos sistema,

leidžianti vieno langelio principu ieškoti informacinių išteklių

VGTU bibliotekos kataloge, Lietuvos akademinėje

elektroninėje bibliotekoje eLABa, VGTU prenumeruojamose

duomenų bazėse, atvirosios prieigos informacijos

šaltiniuose.



VGTU virtualią biblioteką rasite adresu: 

vb.vgtu.lt

arba VGTU bibliotekos puslapyje 

El. ištekliai – VGTU virtuali biblioteka

https://vb.vgtu.lt/primo-explore/search?vid=VGTU&lang=lt_LT






VGTU virtualios bibliotekos informaciniai ištekliai:

1. Bibliotekos katalogas

2. Mokslo publikacijos (VGTU eLABa PDB)

3. VGTU spaudoje

4. VGTU mokslo žurnalai

5. VGTU prenumeruojami užsienio žurnalai

6. Baigiamieji darbai ir disertacijos (VGTU eLABa ETD)

7. Prenumeruojamos duomenų bazės

8. EBSCO duomenų bazės

9. Lietuvos standartizacijos departamento (LST) standartų katalogas

10. Lietuvos akademiniai ištekliai

Išteklių paieškos nustatymus rasite paieškos langelio paieškoje išskleidę pasirinkimo 

variantus



VGTU virtualia biblioteka (VGTU VB) gali naudotis visi vartotojai svečio

teisėmis.

Tik registruoti vartotojai gali naudotis visomis VGTU virtualios

bibliotekos galimybėmis.

VGTU universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis gali naudotis

tik mūsų universiteto studentai ir darbuotojai. Norėdami naudotis

elektroniniais ištekliais iš savo asmeninių kompiuterių, tai galite padaryti

tik prisijungę prie VGTU virtualiojo privataus tinklo VPN.

VGTU virtualios bibliotekos paslaugos

https://www.vgtu.lt/virtualus-privatus-tinklas


VGTU VB registruoti vartotojai gali:

1. Atlikti informacijos paiešką;

2. Padėti norimą leidinį į lentyną, sukurti/pervardinti/pašalinti katalogus 

ir kt.; 

3. Rašyti komentarus, priskirti dokumentui žymes;

4. Atsisiųsti informaciją apie dokumentą į el. paštą ir ją atsispausdinti;

5. Įkelti informaciją apie leidinį ar kitą dokumentą į bibliografinės

informacijos tvarkymo įrankius EndNote, RefWorks;

6. Rasti informaciją apie tai, kaip tinkamai cituoti dokumentą;

7. Pareikšti savo nuomonę apie surastus paieškos rezultatus.



Registracija VGTU virtualioje bibliotekoje

Prisijunkite savo instituciniais duomenimis:



Asmeninė paskyra
Prisijungusiam vartotojui asmeninė
informacija pasiekiama paspaudus
nuorodą su vardu ir pavarde
puslapio viršuje. Čia galite pamatyti
savo paieškos istoriją, išsaugotus
elektroninius išteklius, valdyti
nustatymus.

Baigę darbą būtinai atsijunkite iš sistemos,
taip apsaugosite paieškos, nustatymų
privatumą.



Paprastoji paieška VGTU virtualioje bibliotekoje

Į paieškos langelį įrašykite vieną ar kelis paieškos žodžius ir paspauskite

paieškos ikonėlę.

Paieškos žodžiais gali būti: antraštė, autorius ar rengėjai, tema, ISBN ir

kt.

Jeigu nepasirinksite papildomų nustatymų, paieška bus atliekama

visuose VGTU bibliotekos ištekliuose.



Elektroninių išteklių paieška

Norėdami ieškoti elektroninių išteklių, paieškos langelyje pasirinkite Jus dominančius
elektroninius išteklius. Pavyzdžiui: Prenumeruojamos duomenų bazės ar EBSCO
duomenų bazės.



Elektroninių išteklių paieška

Galite atlikti ir paprastą paiešką, tačiau paieškose rezultatuose pasirinkite informacinius
išteklius, kurių aprašyme rasite, kad yra pateikiamas visatekstis dokumentas. Jį
atsidarysite, paspaudę ant pateikto dokumento.



Paieškos tikslinimas ieškant elektroninių išteklių

Tikslindami rezultatus, pasirinkti galimybę ieškoti tik visateksčių dokumentų. Norėdami
tikslinti paiešką, pažymėkite varnele pasirenkamą paieškos rezultatų siaurinimo
galimybę ir puslapio apačioje spauskite mygtuką TAIKYTI.



Paieškos tikslinimas ieškant tik elektroninių 

išteklių

Rezultatų tikslinimo juostoje galite pasirinkti ir pageidaujamas elektroninių išteklių
kolekcijas.



Išplėstinė paieška VGTU virtualioje bibliotekoje
Paiešką įvairiais aspektais galite tikslinti pasirinkę išplėstinę paiešką. Išplėstinė 

paieška suteikia galimybę informacijos ieškoti pagal sudėtingesnes paieškos 

užklausas, naudoti atskiras paieškos eilutes, jas apjungiant loginiais operatoriais, 

atlikti filtravimą pagal dokumento rūšį, kalbą, metus.



Paieška Virtualioje bibliotekoje

Norėdami susiaurinti paiešką, galite naudoti loginius operatorius (AND, 

OR, NOT). 

Juos rašykite didžiosiomis raidėmis. Kitaip paieškos sistema supras, kad

ieškote informacinių išteklių tokiu pavadinimu.

AND pagalba galite detalizuoti paiešką (dokumente bus ieškoma 2 ir

daugiau reikšminių žodžių);

OR – naudodami šį loginį operatorių, galite ieškoti išteklių, kuriuose yra

bent vienas iš nurodytų žodžių ar frazių;

NOT – šio loginio operatoriaus pagalba iš paieškos išbrauksite išteklius

su tam tikrais žodžiais ar frazėmis. Įrašykite NOT ir žodį ar frazę.



Paieška naudojant pakaitos simbolius

* - šis simbolis padeda surasti dokumentus, kuriuose jūsų ieškomi 

žodžiai gali būti randami įvairiomis gramatinėmis formomis. 

:



Paieška naudojant pakaitos simbolius

? - įrašydami klaustuką vietoj nežinomos reikšminio žodžio raidės, rasite

dokumentus, kuriuose bus jūsų ieškomas žodis. Tačiau klaustuku pažymėta

raidė galės būti bet kokia.



Paieška pagal frazę
Jeigu paieškos langelyje įvedate frazę, ją rašykite kabutėse, nes to nepadarius, sistema 
jums suras išteklius, kuriuose yra įrašyti atskiri žodžiai, neatsižvelgiant į žodžių tvarką.



Suasmeninta paieška
VGTU virtualioje bibliotekoje yra galimybė suasmeninti savo paiešką. Įjungę
suasmenintą paiešką, rasite Jūsų poreikius atitinkančius rezultatus. Atsidariusiame
lange, pasirinkite pageidaujamą mokslo sritį.



Paieškos rezultatai
Norėdami išsaugoti dokumentą, spauskite smeigtuko ikonėlę.

Išsaugotus paieškos rezultatus rasite atsidarę savo paskyrą.



Žymės
Žymės – tai tam tikri žodžiai ar frazės, kurias galite priskirti leidiniui, norėdami patogiau 
tvarkyti dominančius informacinius išteklius. (Pavyzdyje įdėta žymė engineering). Žymės 
yra viešos, kiti vartotojai gali matyti Jūsų žymes ir jas naudoti. 



Žymės
Žymes – galite įdėti, paspaudę ant leidinio ir atsidarius išsamios informacijos langui, 
apačioje rasite laukelį ,,Žymės“, kuriame galėsite įrašyti norimą žodį ar frazę.



Informacijos apie e-knygas ir e- žurnalus paieška

Norėdami rasti virtualioje bibliotekoje esančių e-knygų ir e-žurnalų
pavadinimus, pasirinkite E. žurnalai arba E. knygos.



Informacijos apie e-knygas ir e-žurnalus paieška
Pavyzdžiui, norėdami rasti VGTU leidyklos „Technika“ leidžiamas e-knygas, pasirinkite

VGTU leidykla „Technika“ ir IEŠKOTI. Jums pateiks šios leidyklos išleistų knygų

pavadinimus. Tokią informaciją galite rasti ir apie kitų leidyklų e-knygas, kurias galite rasti

VGTU virtualioje bibliotekoje.



Leidinių citavimas 
VGTU bibliotekoje yra galimybė pasinaudoti literatūros šaltinių citavimo galimybe. Tai 
galite padaryti paspaudę ant dominančio leidinio. Atsidarius langui su išsamia leidinio 
informacija, spauskite mygtuką ,,citavimas“.  



Kitos VGTU virtualios bibliotekos 

galimybės
Išsamios informacijos apie konkretų leidinį lange, rasite ir kitas virtualios bibliotekos 
teikiamas paslaugas ir galimybes: importuoti leidinio informaciją į bibliografinės 
informacijos tvarkymo įrankius ENDNOTE, REFWORKS, galimybę suteikti nekintančią 
nuorodą, informaciją parsisiųsti el. paštu, spausdinti informaciją ir t.t.



Iškilo klausimų?

Visi atsakymai į Jūsų klausimus

El. paštu infokonsultantai@vgtu.lt
Siųskite žinutę VGTU bibliotekos Facebook 
paskyroje

mailto:infokonsultantai@vgtu.lt
https://www.facebook.com/vgtubiblioteka/

