
Nepasiklyskime: bibliotekos planai ir taisyklės

         Infogidas

Bibliotekoje esančiuose informacijos terminaluose ir adresu infogidas.mb.vu.lt galėsite:

• atlikti paiešką virtualioje bibliotekoje; 

• rezervuoti darbo vietą; 

• prisijungti prie VU e. tapatybių valdymo sistemos. 

         Pagalba

Informacija apie paslaugas teikiama visą parą el, p. adresu infostalas@mb.vu.lt arba darbo valandomis tel. (8 5) 219 5051.

Bendrais bibliotekos teikiamų paslaugų klausimais pagelbės informacijos stalo darbuotojai. 

         Dalyko bibliotekininkai konsultuoja, skaito paskaitas, kaip ir kur rasti patikimą mokslinę informaciją (el. ištekliai, duomenų bazės) ir kaip etiškai ja naudotis. Savo fakulteto dalyko bibliotekininko skiltį rasite Mokslui ir studijoms. 

         Leidinių paieška, skolinimasis ir grąžinimas

• Virtualioje bibliotekoje (virtualibiblioteka.vu.lt) susiraskite reikiamą leidinį, įsidėmėkite skaityklą ir leidinio šifrą (pvz., Komunikacijos skaitykla, 028/Au14). 

• Leidinius, pažymėtus žaliu lipduku, galima skolintis į namus naudojantis savitarnos įrenginiais. Leidiniai skolinami laikotarpiui nuo 1 dienos iki pusės metų. Mėnesiui išduotus leidinius vieną kartą galite prasitęsti savarankiškai savo paskyroje 
virtualioje bibliotekoje

• Vadovėlių fondas. MKIC antrame požeminiame (-2) aukšte esantis Vadovėlių fondas atviras kasdien nuo 8 iki 18 val. Visus leidinius galima skolintis į namus semestrui. Leidinius galima skolintis tik savitarnos įrenginiais, esančiais prie įėjimo į 
Vadovėlių fondą. 

         Prisijungimas prie kompiuterių

Prie bibliotekos kompiuterių junkitės įvesdami savo VU ID numerį (pvz. 1234567) ir susikurtą slaptažodį. Įsigijusiems bibliotekos pažymėjimą – prisijungimo vardas yra pažymėjimo numeris (pvz. mb123456).

         Belaidis internetas

VU bendruomenės nariai gali jungtis prie EDUROAM. Sukonfigūruokite savo įrenginį pagal instrukcijas, kurias rasite Informacinių technologijų paslaugų centro puslapyje. Kiti vartotojai, turintys VU bibliotekos išduotus pažymėjimus, gali jungtis prie 
belaidžio tinklo sukonfigūravę įrenginį pagal instrukcijas. 

         Kopijavimas, spausdinimas, skenavimas

Skaityklose galite nemokamai skenuoti standartiniais skeneriais. Bibliotekoje rasite daugiafunkcius įrenginius, kuriais galite kopijuoti, spausdinti arba skenuoti už mokestį. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į informacijos stalo 
darbuotojus. 

         Rezervuojamos darbo vietos 

Individualaus darbo vietos ir grupinio darbo kambariai rezervuojami tik VU bendruomenės nariams. Rezervuoti galite naudodamiesi Infogidu (infogidas.mb.vu.lt). Seminarų kambariai visiems vartotojams yra nuomojami už mokestį. 

         Poilsio vietos

Vietos diskusijoms ir pokalbiams telefonu: poilsio kambarys, kavinė, grupinio darbo kambariai. Maloniai prašome netriukšmauti skaityklose. 

         Valgymo ir užkandžių vietos

Skaityklose (išskyrus specialiųjų rinkinių skaityklas) galima gerti arbatą, kavą ir kitus nealkoholinius gėrimus, valgyti lengvus užkandžius, bet draudžiama valgyti valgius, skleidžiančius kvapą, reikalaujančius papildomų stalo įrankių. Jiems yra skirta 
kavinė, poilsio kambarys. 

         Rūbinė ir rakinamos spintelės

Prašome paltus, striukes, didelius krepšius, skėčius ir kitus daiktus palikti rūbinėje arba rakinamose spintelėse. 

Centrinė biblioteka Universiteto g. 3, Vilnius
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC) Saulėtekio al. 5, Vilnius
Išsami informacija apie paslaugas: biblioteka.vu.lt, el. p. infostalas@mb.vu.lt, tel. 8 5 219 5051
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Nutolusiuose universiteto padaliniuose veikia Fakultetų ir centrų skaityklos.
Daugiau informacijos bibliotekos internetinėje svetainėje, skiltyje Vietos.
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Centrinė biblioteka
I-3 Istorijos šaltinių skaitykla, J. Lelevelio salė, B3, Lituanistikos skaitykla, J. Lebedžio kambarys
I-4 Baltoji salė
I-5 Orientalistikos skaitykla, A. Binderio kambarys

II-1 P. Smuglevičiaus salė, Č. Milošo skaitykla
II-2 Filologijos skaitykla, Retų spaudinių skaitykla, Rankraščių skaitykla, Grafikos kabinetas
II-3 Profesorių skaitykla, Filosofijos skaitykla, B4

III-2 Žurnalistikos ir medijų skaitykla, Periodikos skaitykla, B1, B2
III-3 Komunikacijos erdvė
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A2 Komunikacijos skaitykla
A3 Teisės skaitykla
A4 Ekonomikos skaitykla
A5 Verslo skaitykla

B1 Laisvalaikio skaitykla
B2 Fizinių mokslų skaitykla
B3 Technologijos mokslų skaitykla
B4 Gyvybės mokslų skaitykla

-2 Vadovėlių fondas 
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Individualaus darbo kambarys

Tėvų su mažyliais kambarys

Kopijavimo kambarys

Aklųjų / silpnaregių darbo vieta

Poilsio zona

Kavinė / Poilsio kambarys

Kavos automatas

Vandens automatas

Rūbinė / spintelės

Tualetai

Liftas

Laiptai su neįgaliųjų keltuvu

Mokslinės komunikacijos
ir informacijos centras

Nutolusiuose universiteto padaliniuose veikia Fakultetų ir centrų skaityklos.
Daugiau informacijos bibliotekos internetinėje svetainėje, skiltyje Vietos.


