Bibliotekos pradžiamokslis

2020 m. rugsėjis

Akademijoje veikia 4 bibliotekos padaliniai
•
Centrinė biblioteka
Adresas:
Darbo laikas mokslo metais:
Telefonas:

Gedimino pr. 42, III aukštas
I-V: 9-18 val.
(8-5) 2628447

•
Muzikos fakulteto biblioteka
Adresas:
Vilniaus g. 6-2, III aukštas
Darbo laikas mokslo metais:
I-V: 9-18 val.
Telefonas:
(8-5) 262 2330

•
Teatro ir kino fakulteto biblioteka
Adresas:
Kosciuškos g. 10, III aukštas
Darbo laikas mokslo metais:
I-V: 9-18 val.
Telefonas:
(8-5) 2613841



https://www.facebook.com/lmtabiblioteka/



•
Klaipėdos fakulteto biblioteka
Adresas:
K. Donelaičio g. 4, III a., Klaipėda
Darbo laikas mokslo metais:
I-V: 9-16 val.
Telefonas:
(8 46) 24 63 40
Švaros diena
(skaitytojai neaptarnaujami): Paskutinis mėnesio penktadienis
Prieššventinę dieną biblioteka vieną valandą dirba trumpiau!

El. pašto adresas:
biblioteka@lmta.lt

Internetinis puslapis:
https://biblioteka.lmta.lt/

Bendra bibliotekos informacija
Bibliotekos skaitytoju tampate iš karto įstoję į akademiją!
Jūsų skaitytojo bilietas, leidžiantis naudotis bibliotekos paslaugomis:

•
•
•

Studento pažymėjimas
Asmens tapatybės kortelė
Pasas
Naudokitės Jums suteiktu LMTA el. paštu, nes tik su juo galėsite prisijungti prie:

•
•
•
•
•
•

bibliotekoje esančių kompiuterių
bevielio interneto
spausdinimo/kopijavimo/skenavimo įrenginio
LMTA prenumeruojamų duomenų bazių ir kitų el. išteklių
bibliotekos katalogo
Į LMTA el. paštą gausite priminimus apie leidinių grąžinimo laiką ir kt. bibliotekos informaciją
Prisijungimo duomenys:
vardas.pavarde@stud.lmta.lt,
Slaptažodis: Stud_xxxx (x- jūsų asmens kodo paskutiniai 4 skaičiai)

Leidinių skolinimas
Leidinį užsisakyti galite:
•
•

Atėję į biblioteką
Nuotoliniu būdu:
prisijungiant prie elektroninio katalogo https://lmta.library.lt arba
LMTA prie virtualios bibliotekos
https://lmta.lvb.lt
Prisijungę prie el. katalogo arba prie virtualios bibliotekos asmeninės paskyros:

•
•
•
•
•

Matysite pasiskolintus leidinius
Matysite jų grąžinimo terminus
Matysite sukauptus delspinigius
Galėsite prasitęsti pasiskolintų leidinių naudojimosi terminą
Užsisakyti norimą leidinį
Laiku negrąžinus leidinio, teks mokėti delspinigius!

Prenumeruojamos Duomenų bazės
LMTA biblioteka kviečia naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurios suteikia prieigą prie:
visateksčių straipsnių iš užsienio mokslo žurnalų, laikraščių, knygų, vaizdo
ir garso įrašų, bei kitos studijų procese naudingos medžiagos!
Prie duomenų bazių galima prisijungti naudojant nuotolinę prieigą Ezproxy (https://login.ezproxy.lmta.lt)
Duomenys prisijungimui:
Vartotojas - Jūsų LMTA el. paštas
Slaptažodis - Jūsų LMTA el. pašto slaptažodis

Daugiau informacijos apie duomenų bazes rasite LMTA bibliotekos tinklalapyje

Spausdinimo-kopijavimo sistema myQ
Nemokamas skenavimas į el. paštą

Spalvotas/nespalvotas kopijavimas
ir spausdinimas A4 ir A3 formatu

Dokumentų įkėlimas į sistemą
per savo asmeninę paskyrą

Spausdinimas iš LMTAkompiuterių
duomenų tinklo arba iš savo
asmeninio išmanaus įrenginio

Jūsų patogumui, spausdinimo-kopijavimo aparatą rasite šalia kiekvieno bibliotekos padalinio, tad spausdinimo
įrenginiu galėsite naudotis Jums patogiu laiku, nepriklausomai nuo bibliotekos darbo valandų!

Prisijungimui prie myQ vartotojo paskyros ( http://print.lmta.lt ) ir kopijavimo aparato naudokite savo
LMTA sistemos (LMTA el. pašto) prisijungimo duomenis!

Papildoma bibliotekos informacija
Baigus akademiją ar nutraukus studijas, būtina atsiskaityti su biblioteka, t.y. grąžinti visus paimtus leidinius,
atsiskaityti už laiku negrąžintus ar pamestus!

Daugiau informacijos apie bibliotekoje teikiamas paslaugas ir bibliotekos naujienas rasite bibliotekos tinklalapyje :
https://biblioteka.lmta.lt/
ir bibliotekos Facebook puslapyje:
https://www.facebook.com/lmtabiblioteka/

Iškilus klausimams kreipkitės nurodytais bibliotekos kontaktais, ar tiesiogiai į bibliotekos darbuotojas!

