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Būdami bibliotekos vartotoju galėsite: 
Nuotoliniu būdu užsisakyti/rezervuoti leidinius e-kataloguose, juos pasiskolinti, prasitęsti, 
grąžinti 

Naudotis informacijos centro atviru fondu, kompiuterizuotomis darbo vietomis 

Kopijuoti, skenuoti, spausdinti, asmeniniam naudojimui fotografuoti dokumentus, įsirašyti 
informaciją į e-laikmenas, nepažeidžiant LR autorinių ir gretutinių teisių įstatymo 

Konsultuotis informacinio raštingumo, naudojimosi duomenų bazėmis, e-katalogais, 
informacijos paieškos klausimais 

Lankytis parodose, knygų pristatymuose, ekskursijose 

2021 
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Informacijos paieškos ištekliai 

Bibliotekos e-katalogas – Aleph 

Virtuali biblioteka            

Duomenų bazės 

Skaitmeninės kolekcijos         

LKA išleisti leidiniai 

2021 
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Pagalbinės priemonės 

Mokslo informacijos 
išteklių naudojimo 

mokomoji 
medžiaga 

Mokslinės 
informacijos 

tvarkymo 
programos 

2021 
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Kaip užsisakyti leidinius? (1) 

 www.lka.lt → Biblioteka / Mano LKA → Biblioteka   

 

2021 

http://www.lka.lt/
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Kaip užsisakyti leidinius? (2) 
Ieškoti leidinių elektroniniame kataloge galima ir neprisijungus 
prie savo paskyros, tačiau, norint rezervuoti, užsisakyti leidinius ir 
atlikti kitus veiksmus, būtina įvesti Mano LKA prisijungimo 
duomenis.   

Data 
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Kaip užsisakyti leidinius (3) 

2021 

→ Paieškoje suveskite norimo dokumento 

duomenis 

→ Spustelėkite ant norimo leidinio  

→ Egzemplioriai. Užsakymų pateikimas  
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Jūsų asmeninės paskyros e-kataloge 
galimybės 

Leidinių paieška 

Leidinių užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino 
pratęsimas 

Pasiskolintų leidinių sąrašo bei skolinimosi istorijos peržiūra 

Paieškos rezultatų ir užklausų išsaugojimas 

2021 
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KMILC virtualioji biblioteka  

Tai paieškos sistema, leidžianti leidinių ieškoti: 

1. Bibliotekos kataloge 

2. Mokslo publikacijose 

3. Baigiamuosiuose darbuose ir disertacijose 

4. Prenumeruojamose duomenų bazėse 

5. Lietuvos akademiniuose ištekliuose 

2021 
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1. Spustelėjus ant pagalbos laukelio, jums bus pateiktas išsamus 
VB naudotojo gidas.  

2. Prisijungimo paslaugos lange įveskite 
Mano LKA prisijungimo duomenis. 
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Prisijungę prie savo asmeninės paskyros 
VB galėsite: 
Išsaugoti asmeninius VB nustatymus, t.y., kur sistema ieškos, 
nustatytąją sąsajos kalbą, paieškos rezultato pateikimą 

Išsaugoti paieškos užklausas, surastus įrašus 

Gauti prieigą prie bibliotekos prenumeruojamų išteklių  

Naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
užsakymais, pratęsimais 

2021 
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Mobili biblioteka 

2021 

• KMILC teikia nuotolinio aptarnavimo paslaugą per Lietuvos kariuomenės 
vienetus ir kitus KAS padalinius 

• KAS bendruomenės nariai bibliotekos vartotojais nuotoliniu būdu gali tapti, 
rašydami iš savo tarnybinio el. pašto į biblioteka@lka.lt 

• Bibliotekos kataloge galite patikrinti, ar turime jus dominantį leidinį, ir 
susisiekti su bibliotekos darbuotoju el. paštu biblioteka@lka.lt arba telefonu 
8 5 2735549 

• KAS transportu gabenama tik mokymuisi ir ugdymui reikalingi leidiniai  
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