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IEŠKOTE INFORMACIJOS? NUO KO PRADĖTI? KAIP RASTI IR UŽSAKYTI LEIDINĮ?
Suformuluokite tikslą – kokios informacijos ieškosite ir kam ji bus naudojama.
Norėdami sužinoti apie Nacionalinėje bibliotekoje esančius leidinius, paiešką pradėkite nuo LNB elektroninio
katalogo. Jame rasite informaciją apie lietuviškas knygas, knygas užsienio kalbomis, natas, žemėlapius,
periodinius ir tęstinius leidinius, vaizdo ir garso įrašus, elektroninius išteklius. Katalogas nuolat pildomas
naujai gautų ir rekataloguotų bibliotekos dokumentų įrašais, perkeliant informaciją iš kortelių vaizdų
katalogo. Daugiau apie katalogą skaitykite čia ». Prireikus naudokitės Pagalba.
Radote jus dominantį leidinį LNB elektroniniame kataloge ir norite jį užsisakyti dar neatvykę į biblioteką –
spustelėkite mygtuką Užsakyti leidinį. Į atitinkamus langelius įrašykite savo vartotojo pažymėjimo numerį ir
slaptažodį (slaptažodis, jei nesate pasikeitę, yra jūsų pavardė, rašoma lietuviškais rašmenimis). Spustelėkite
mygtuką Registruotis. Langelyje Užsakymo data pasirinkite pageidaujamą datą. Skiltyje Egzempliorių
duomenys rodoma, kuriuose bibliotekos fonduose ir skaityklose yra jus dominantis dokumentas, –
pažymėkite, iš kurio fondo norėtumėte gauti leidinį, ir spustelėkite Užsakyti. Jei užsakymas priimtas,
pateikiamas sąrašas Užsakyti dokumentai, kuriame galite pasitikrinti, ar dokumentas tikrai užsakytas.
Informaciją apie visus savo užsakymus galite pasitikslinti elektroninio katalogo viršutinėje meniu eilutėje
suaktyvinę nuorodas Mano sritis » Mano užsakymai. Internetu galima užsakyti tik Bendruosiuose fonduose,
Meno, Muzikos ir Retų knygų ir rankraščių skaityklose saugomus leidinius. Kitose skaityklose esančius
dokumentus rasite atviruosiuose skaityklų fonduose.
Jeigu išbandėte visas paieškos galimybes, bet leidinio šiame kataloge neradote, o jis išleistas iki 1998 m. rusų
ar kitomis užsienio kalbomis, paiešką tęskite LNB kortelių vaizdų kataloge. Tai abėcėlinis kortelių katalogas –
leidinių ieškokite pagal autoriaus pavardę, o jei autoriaus nėra – pagal knygos pavadinimą. Prireikus
pasitelkite paieškos kataloge Pagalbą.
Knygų, rastų šiame kataloge, užsakyti internetu negalima, reikia atvykti į biblioteką ir užpildyti užsakymo
lapelį.
Jeigu norimo dokumento neradote Lietuvos nacionalinės bibliotekos kataloguose, ieškokite LIBIS
suvestiniame kataloge, gal leidinį turi kita Lietuvos biblioteka. LIBIS sistema jungia į bendrą visumą
informaciją apie aštuoniasdešimties Lietuvos bibliotekų saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus,
mikrofišas, vaizdo ir garso įrašus, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kt.
Jeigu Lietuvoje išleisto dokumento nepavyko rasti ir kitose bibliotekose, galbūt jis dar tik planuojamas
išleisti – tada siūlome naudotis Nacionalinės bibliografijos duomenų banku (NBDB). Jame, be Lietuvoje
išleistų knygų, brošiūrų, natų, dailės albumų, plakatų, portretų, reprodukcijų, atvirukų, žemėlapių, serialinių
leidinių, garso bei vaizdo įrašų, elektroninių išteklių, leidinių Brailio raštu ir šių dokumentų sudėtinių dalių,
rasite užsienyje išleistų ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių dokumentų, taip pat tuos
dokumentus, kurie yra numatyti išleisti. Paieškos lange atvėrę skiltį Katalogo sritis rasite ne tik pagrindinį
katalogą, bet ir daug unikalių NDBD esančių kolekcijų. Daugiau informacijos apie NBDB rasite čia ».
E. paveldas – tai bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kuriame jau
yra per 3 mln. puslapių itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų.
Lietuvių literatūros klasikos kūriniai telkiami atskiroje e. klasikos kolekcijoje. Čia esančias elektronines knygas
galima skaityti įvairiu formatu. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia ».
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LNB kortelių Vaizdų katalogas. Personalijų kartoteka
Kartotekoje sukaupta 1947–1996 m. Lietuvos periodinės spaudos publikacijų informacija apie žymius
Lietuvos asmenis – mokslininkus, rašytojus, menininkus, valstybės, visuomenės, bažnyčios, kultūros veikėjus,
taip pat įvairių mokslo ir veiklos sričių pradininkus. Čia rasite informacijos ir apie kitų šalių žymius asmenis, jų
įnašą į Lietuvos mokslo, valstybės, visuomenės, švietimo, bažnyčios ir kitų sričių vystymąsi.
LNB kortelių Vaizdų katalogas. Vietovių kartoteka
Kartotekoje sukaupta informacija apie Lietuvos vietoves: miestus, miestelius, didžiąsias upes, ežerus, taip pat
apie Lietuvos etninių žemių (Mažosios Lietuvos, Suvalkų krašto ir kt.) vietoves: Karaliaučių, Tilžę, Naugarduką,
Krėvą, Gardiną, Punską, Seinus ir kt. Į kartoteką įtrauktos 1945–1996 m. Lietuvos periodinės spaudos
publikacijos. Tarpukario periodinės spaudos (1918–1940) turinys atskleistas tik epizodiškai. Lietuvoje leistų
knygų turinys analiziniais aprašais sistemingai pradėtas atskleisti nuo 1964 m., o nuo 1990 m. kartoteka
pildoma analiziniais aprašais iš lietuvių išeivijos žurnalų, straipsnių rinkinių, monografijų, kai kurių žurnalų.
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