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Paieškos rūšys 
Paieškai Bibliotekos kataloge  skirti  2  meniu punktai:  

 Rodyklės A-Z (1) 

 Paieška (2), kuri  gali būti PAPRASTA,  DETALI,   KELIUOSE IŠTEKLIUOSE,   

IŠPLĖSTA ,  KOMANDINĖ  

 

 
 

 

Paprasta paieška 

Prisijungus prie katalogo, pagal nutylėjimą  atveriamas  PAPRASTOS   PAIEŠKOS (3) langas.  

Užklausos lauke  „Įveskite žodį ar frazę“ (4)  įrašykite tekstą, pagal kurį ieškosite dokumento, pvz.: 

vaikų psichologija ir Paieškos lauko (5) meniu  pasirinkite vieną iš paieškos požymių (6),  pvz.: 

tema. Paieška pradedama   vykdyti spragtelėjus   mygtuką  (7). 
Jei paieškos rezultatas - daug įrašų, naudokite  Užklausos filtrą (8), leidžiantį susiaurinti paieškos 

rezultatą pagal dokumento kalbą, rūšį, metus ar saugojimo vietą. 
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Paieškos rezultatai 

Paieškos rezultatai, jeigu įrašų buvo surasta daugiau nei vienas,  bus pateikti Paieškos rezultatų sąrašo 

lentelėje (9). Joje nurodomi pagrindiniai  dokumento duomenys: autorius, antraštė, išleidimo vieta, 

leidėjas, išleidimo metai, taip pat dokumento rūšis, UDK (Universalios dešimtainės klasifikacijos) 

indeksas, leidinių saugojimo vieta(-os) bibliotekoje ir egzempliorių skaičius,  šifras (dokumento 

saugojimo vieta lentynoje). Šalia dokumento saugojimo vietos pateiktas pirmasis skaičius žymi turimų, 

antrasis – išduotų egzempliorių skaičių (10). Spragtelėjus įrašo eilės nr. žymintį skaičių (11), bus 

atvertas  DETALUS ĮRAŠAS. 

 
 

 

Paieškos rezultatai, kai surandamas tik vienas įrašas, pateikiami atveriant surasto dokumento DETALŲ  

ĮRAŠĄ (12), kuriame nurodyti išsamūs duomenys apie dokumentą ir jo turinį. Spragtelėjus pabrauktus 

Autorius (13), Antraštes (14), Temas (15) ir kt. galima peržiūrėti susijusius įrašus, taip pat pereiti į 

Rodyklę ir peržiūrėti Autoritetinį įrašą (žr. Autoritetiniai įrašai) 

 
 



 

Paieška rodyklėse 
 

Paieškai  galima pasirinkti kitą meniu punktą -  Rodyklės A-Z. Naudodami  šį  paieškos būdą galėsite 

ieškoti Bibliotekoje saugomų dokumentų abėcėlinėse rodyklėse (16): autorių, antraščių, leidėjų, 

dalykų (temų) ir kt. 

 
 

 

 Priklausomai nuo to, kurioje rodyklėje vykdėte paiešką, Rezultatų sąrašo skiltyje Tekstas (17) Jums  

bus pateiktas abėcėlinis autorių, antraščių, leidėjų, dalykų (temų) ir kt. sąrašas, prasidedantis žodžiu, 

fraze ar raide, užrašytais  Užklausos lauke (18). Pavyzdžiui, jei autorių rodyklėje įvesite raidę a, Jums 

bus pateiktas autorių pavardžių, prasidedančių raide a, abėcėlinis  sąrašas, antraščių  rodyklėje įvedus 

žodį great – abėcėlinis antraščių, prasidedančių žodžiu great, sąrašas,  dalykų rodyklėje įvedus frazę 

socialinė rūpyba – abėcėlinis dalykų (temų), prasidedančių fraze socialinė rūpyba, sąrašas. Rezultatų 

sąrašo skiltyje Įrašų kiekis  (19) nurodomas  susijusių įrašų skaičius.  

Įrašo teksto dešinėje gali būti nuoroda į Autoritetinius įrašus (20), (žr. Autoritetiniai įrašai)  
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Autoritetiniai  įrašai   
Dalykų (temų) autoritetiniuose įrašuose pateikiamas sunormintas (21) dalyko (temos) apibūdinimas, 

taip pat alternatyvūs to paties dalyko (temos)  terminai (22), bei nuorodos (23): ,  , 

, padedančios vartotojams geriau  orientuotis mokslo ir praktinės veiklos srityse. Naudojantis 

nuorodomis, galima tiksliau pasirinkti  temą dokumentų paieškai, peržiūrėti susijusius įrašus.  

 
 

Vardų autoritetiniuose įrašuose pirmiausia nurodoma autoriaus pavardės autentiška (24) forma. Po jos – 

to paties autoriaus pavardė kitomis kalbomis ir  formomis (25) (pvz.: Shakespeare, Šekspyras, Saixper,  

Шекспир ir kt.). Autoritetinis įrašas padeda vartotojui  rasti visus vieno autoriaus kūrinius net ir 

nežinant jo autentiškos pavardės. 

 


