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TERMINŲ ŽODYNAS
LEU – Lietuvos edukologijos universitetas.
ISBN – tarptautinis standartinis knygos numeris (International Standard Book Number), knygos
identifikatorius (nurodomas knygos antraštinio lapo kitos pusės apatiniame kairiame kampe), kurį sudaro
santrumpa ISBN ir 10 arabiškų skaitmenų, brūkšneliais ir tarpais suskirstytų į 4 grupes: pirmoji skaitmenų
grupė identifikuoja šalį, antroji – leidėją, trečioji – konkrečią knygą, ketvirtoji – kontrolinį skaičių
(Lietuvoje identifikatorių suteikia Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir
knygotyros centre esanti ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra).
ISSN – tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (International Standard Serial
Number), laikraščio, žurnalo, tęstinio leidinio, metraščio identifikatorius (nurodomas kiekvieno leidinio,
išskyrus laikraštį, numerio viršelio ar antraštinio lapo viršuje, dešinėje pusėje), kurį sudaro santrumpa
ISSN ir 8 arabiški skaitmenys, padalyti į 2 grupes: pirmieji 7 skaičiai identifikuoja antraštę, o aštuntasis
yra kontrolinis (Lietuvoje identifikatorių suteikia Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
Bibliografijos ir knygotyros centre esanti ISSN Lietuvos agentūra).

PRISIJUNGIMAS
Knygų užsakymo formą rasite adresu http://www.leu.lt/biblioteka/uzsakymas/. Norėdami užsakyti
knygą, turite prisijungti. Prisijungimo duomenys atitinka LEU svetainės prisijungimo prie intraneto
duomenis. Vartotojo vardas yra LEU el. pašto adresas. Slaptažodis – aštuoni asmens kodo skaičiai,
skaičiuojant iš kairės, jeigu nesate jo pasikeitę (žr. 1 pav.).

1 pav. Prisijungimo langas

3

KNYGŲ UŽSAKYMAS
SVARBU: prieš rekomenduodami bibliotekai užsakyti knygą, patikrinkite, ar jos nėra LEU
bibliotekoje: http://leu.library.lt.
Prisijungę matysite knygų užsakymo formą. Laukus, pažymėtus „*“ simboliu, užpildyti
privaloma. Forma sudaryta iš keturių blokų:
 Užsakomos knygos (leidinio) duomenys;
 Knygą rekomenduoju skirti į;
 Knyga skirta;
 Užsakymą pateikusio asmens duomenys.

Blokas „Užsakomos knygos (leidinio) duomenys“
Užsakomos knygos (leidinio) duomenų blokas pavaizduotas 2 paveikslėlyje.

2 pav. Blokas „Užsakomos knygos (leidinio) duomenys“
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Duomenų įrašymo formatai ir pavyzdžiai surašyti lentelėje.

Lauko pavadinimas
Autorius
Pavadinimas
Leidykla
Leidimo metai
ISBN ar ISSN
Preliminari kaina Lt pagal užsakymo
dienos kursą (tik užsienio leidyklos
knygoms)

Formatas
Vardo pirmoji raidė, taškas ir
pavardė.
Knygos pavadinimas (be jokių
trumpinimų)
Leidyklos pavadinimas
Leidimo metai
ISBN arba ISSN numeris
Kaina skaičiais

Pavyzdys
L. Klimka
Lietuviškų tradicijų skrynelė
Didakta
2013
978-609-442-050-4
64,90

Blokas „Knygą rekomenduoju skirti į“
Knygos skyrimo rekomendacijos blokas leidžia nurodyti užsakomų knygų kiekį vienetais. Būtinai
turite nurodyti, kuriai bibliotekai / skaityklai / abonementui skiriate užsakomas knygas, įrašydami
atitinkamus kiekius. Jeigu knyga skiriama tik vienam ar keliems padaliniams, užsakomų vienetų skaičių
įrašykite tik tuose laukeliuose. Visų laukelių pildyti nebūtina – jei į kurį nors padalinį knygos neužsakote,
tą laukelį palikite tuščią. Laukelis „Reikalingas egzempliorių skaičius“ yra užpildomas automatiškai
susumavus Jūsų įvestus duomenis. Blokas pavaizduotas 3 paveikslėlyje.

3 pav. Blokas „Knygą rekomenduoju skirti į“
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Blokas „Knyga skirta“
Knygų užsakymo formoje galite pasirinkti, kam skiriate knygą: bakalauro, magistrantūros,
doktorantūros studijoms, mokslui ar valdymui. Prieš paspausdami mygtuką „Siųsti“, būtinai turite
pasirinkti bent vieną užsakomos knygos paskirtį:
 jei knyga skirta studijoms, pasirinkite studijas, bent vieną iš studijų programų, ir būtinai
pažymėkite dėstomąjį dalyką (-us), kuriam (-iems) bus skirta knyga;
 jei knyga skirta mokslui, pasirinkite fakultetą (-us), katedrą (-as) ir mokslinių tyrimų temą
(-as);
 jei knyga skirta valdymui, pasirinkite bent vieną valdymo sritį.
SVARBU: studijų programų, dėstomųjų dalykų, mokslinių tyrimų, valdymo sričių skaičius
neribojamas – pažymėkite viską, kas tinka užsakomai knygai.
Blokas pavaizduotas 4 paveikslėlyje.

4 pav. Blokas „Knyga skirta“
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Blokas „Užsakymą pateikusio asmens duomenys“
Prisijungimas prie knygų užsakymo formos yra autorizuotas. Dauguma šio bloko eilučių yra
užpildomos automatiškai. Užpildykite trūkstamus laukus – įrašykite telefono numerį ir pasirinkite iš
sąrašo, kas Jūs esate. Blokas pavaizduotas 5 paveikslėlyje.

5 pav. Blokas „Užsakymą pateikusio asmens duomenys“
Užpildę visus laukus, spauskite „Siųsti“. Jeigu būsite nepažymėję privalomų užpildyti laukų
(pažymėtų *), sistema užsakymo nepriims ir pateiks pranešimą „Laukas negali būti tuščias“. Patvirtinkite
pranešimą, pateikite trūkstamą informaciją, ir dar kartą spauskite „Siųsti“. Jeigu sėkmingai pateikėte
knygos užsakymą, Jums el. paštu bus automatiškai išsiųstas laiškas su informacija apie pateiktą užsakymą.
Norėdamai užsakyti kitą knygą, pakartokite visus išvardytus veiksmus. Norėdami baigti darbą,
spauskite „Atsijungti“.
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