
Biblioteka ir informacijos išteklių centras 

Kaip naudotis ištekliais ir paslaugomis 



Ar verta naudotis biblioteka? 
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Neklaidžiok vienas internete!  
Studijų rezultatai bus geresni, sutaupysi 

laiko ir jėgų, jei ateisi į biblioteką.  

Biblioteka siūlo puikius šaltinius, 
nuostabias erdves, išmanius įrankius ir 

naudingas konsultacijas! 



Kur rasti biblioteką? 

3 

 

Pramonės pr. 22A, Kaunas 

Studijų centras, 2 ir 3 aukštas 

http://biblioteka.kaunokolegija.lt    



Kaip nepaklysti bibliotekoje? 
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Žiūrėk bibliotekos  

interaktyviame žemėlapyje! 

Rask studijų vietas, 
kompiuterius, įrenginius, 

programas, duomenų bazes, 
knygas lentynose. 



Koks bibliotekos darbo laikas? 

5 

Pirmadienis–ketvirtadienis        
Penktadienis                                     
Šeštadienis 
 

*Paskutinis mėnesio  penktadienis 

 8–19 val. 

 8–17* val. 

 9–14 val. 
 

 8–13 val. 

 Naudokis savarankiškų studijų 302 ir 402 kambariais, kurie 
atviri ilgiau nei biblioteka. 
 

 Studijų centro durys užrakinamos darbo dienomis nuo 18 val. 
ir šeštadieniais. Tuomet įeik į biblioteką per fakultetų pastatus! 



Ką turi ir siūlo biblioteka? 
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 Tūkstančius spausdintų ir el. šaltinių 

 Išmanius paieškos portalus  

 Prenumeruojamas duomenų bazes 

 Modernias erdves ir paslaugas, internetą  

 Naujus kompiuterius ir programas studijoms 

 Tarptautinę bibliotekinę sistemą ir el. katalogą 

 Knygų skolinimo ir grąžinimo savitarnos įrenginius 

 Seminarus ir konsultacijas  

 



Kaip naudotis biblioteka? 

7 

 

 Jei nori knygas skaityti bibliotekoje, rašyti rašto darbus, 
ieškoti informacijos šaltinių, užeik ir veik. Jokio 
dokumento ar registracijos nereikia.  
 

 Jūsų duomenys jau yra bibliotekos informacinėje 
sistemoje: 
 Jei nori skolintis knygas į namus, turėk studento pažymėjimą 

arba asmens tapatybės kortelę.  
 Jei nori naudotis savo paskyra ir el. šaltiniais, žinok savo 

kolegijos el. pašto vardą ir slaptažodį.  

 
*Susipažink su bibliotekos taisyklėmis ir paslaugomis.  

 

http://biblioteka.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2016/07/Bibliotekos-taisykles-2015.pdf


Kur rasti knygas ir kitą informaciją? 
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 Bibliotekos svetainėje: http://biblioteka.kaunokolegija.lt  

 Virtualioje bibliotekoje: https://vb.kaunokolegija.lt  

 

 
 

 

http://biblioteka.kaunokolegija.lt/
https://vb.kaunokolegija.lt/


Kaip naudoti informacijos šaltinius? 

9 

 Svarbu pasirinkti patikimus ir studijoms tinkamus 
informacijos šaltinius.  

 Svarbu studijų rašto darbuose informacijos šaltinius 
naudoti tinkamai (cituoti, nurodyti šaltinius). 

 

*Plagiato prevencijai kolegijos studentų rašto darbai 
tikrinami Turnitin teksto sutapties patikros programa. 



Kaip rašyti studijų rašto darbus? 
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 Sužinosi Moodle mokymosi kurse  Akademinis raštingumas: 
https://moodle.kauko.lt/course/view.php?id=3491 

 

https://moodle.kauko.lt/course/view.php?id=3491


Kaip rasti, pasiskolinti ir grąžinti knygas? 
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 Ieškau informacijos apie knygą el. kataloge; 

 Randu knygą lentynoje pagal knygos šifrą; 

 Skolinuosi knygą savitarnos įrenginiu; 

 Seku knygos grąžinimo terminą savo paskyroje; 

 Grąžinu knygą savitarnos įrenginiu. 



Kaip rasti, pasiskolinti ir grąžinti knygas? 
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Kaip pasiskolinti knygas? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 <https://youtu.be/y-ZSnZ100iE> 

Kaip grąžinti knygas? 

 

 

 
 

 

<https://youtu.be/MGauyCdkOCk>  

*Dauguma knygų skolinamos į namus. Bibliotekoje skaitomos knygos ant 
viršelio turi žalią lipduką. 
*Pasinaudoję knygomis bibliotekoje, dėkite jas į dėžes šalia lentynų. 
Prašome nedėti knygų atgal į lentynas, nes mes fiksuojame jų panaudą. 

https://youtu.be/y-ZSnZ100iE
https://youtu.be/y-ZSnZ100iE
https://youtu.be/y-ZSnZ100iE
https://youtu.be/y-ZSnZ100iE
https://youtu.be/y-ZSnZ100iE
https://youtu.be/MGauyCdkOCk
https://youtu.be/MGauyCdkOCk
https://youtu.be/MGauyCdkOCk
https://youtu.be/MGauyCdkOCk
https://youtu.be/y-ZSnZ100iE


Kaip pratęsti knygų grąžinimo datas? 
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 Knygų skolinimo laikotarpį galite pratęsti: 
 

 savo paskyroje (bibliotekos kortelėje), prisijungę prie 
Virtualios bibliotekos  http://vb.kaunokolegija.lt 
 

 kreipiantis į bibliotekos darbuotoją. 
 

 

 Knygų skolinimo laikotarpis internetu nepratęsiamas, jeigu 
vėluojate grąžinti knygas ir semestro knygoms.  

 Knygų išdavimo laikotarpį bibliotekos darbuotojas pratęsia, 
jeigu knygos nereikalingos kitiems skaitytojams. 

http://vb.kaunokolegija.lt/


Kas nutinka pavėlavus grąžinti knygas? 
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 Pavėlavus grąžinti knygas, skaičiuojami delspinigiai 
už kiekvieną dieną ir kiekvieną knygą: 
 

 3 centai už knygą, skolinamą mėnesiui ar semestrui,  

 14 centų už knygą, skolinamą savaitei.  
 

 

 Delspinigių nereikia mokėti, kol jie neviršija 2 eurų. 

 Bibliotekoje yra nustatyta maksimali delspinigių suma, todėl visada 
klauskite bibliotekoje delspinigių sumos! 

 Jeigu grąžinate knygas ir turite virš 10 eurų delspinigių, sistema 
nebeleidžia skolintis kitų knygų. Kai sumokate delspinigius, vėl galite 
skolintis knygas. 
 



Kaip elgtis bibliotekoje? 
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 Biblioteka garsams. Prašome gerbti kitų poreikį 
susikaupti, rašyti, skaityti, atlikti studijų užduotis. 
 

 Bibliotekoje prašome nekalbėti telefonu, nevalgyti, 
netriukšmauti, laikytis tvarkos, nusirengti paltus. 

 



Būk sumanus – ateik ir klausk! 
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