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Įvadas 

 
Aprašas skirtas supažindinti vartotojus su posistemės “Bibliofondas” 

dokumentų paieškos aplinkomis LGT bibliotekos bei Geologinio fondo, toliau 
bibliofondo, kompiuteriniuose kataloguose, asmeninių katalogų sudarymo ir darbo su 
jais funkcijomis. Paieška gali naudotis bet kuris LGT darbuotojas, taip pat ir kiti, 
neregistruoti Geologijos informacinėje sistemoje asmenys, besilankantys LGT 
internetinėje svetainėje. Paieškai prieinami  bibliotekos katalogo įrašai ir  jau pradėto 
kaupti Geologijos fondo dokumentų katalogo įrašai. 

Paieška atliekama pasirinktame (arba visame bibliofondo) kataloge pagal  
paieškos sąlygas, kurios nurodomos paieškos laukuose, prisilaikant tam tikrų 
reikalavimų. Paieška galima tik pagal vieną iš pagrindinių paieškos požymių: autorių, 
antraštės duomenis, rubriką, vietovę, kitus (neklasifikuojamus) duomenis. Jei norima 
atrinkti dokumentus pagal skirtingus požymius, reikia: 

• atrinkti pagal vieną iš jų; 
• išsaugoti asmeniniame kataloge; 
• atlikti paiešką asmeniniame kataloge pagal kitą požymį. 

Atliekant paiešką pagal antraštės duomenis, paieškos laukuose vienu metu 
galima nurodyti kelias išrinkimo sąlygas. 
Pagrindinės dokumentų paieškos funkcijos: 

• dokumentų paieška; 
• asmeninio katalogo formavimas ir jame esančių dokumentų 

(leidinių) sąrašų spausdinimas. 
Dokumentų paieška gali būti atliekama: 

• visuose kompiuteriniuose kataloguose; 
• bibliotekos ir Lietuvos geologijos bibliografijos kataloge; 
• Geologijos fondo dokumentų kataloge; 
• asmeniniame naudotojo kataloge; 

 Paieška atliekama pagal paieškos žodį ar dokumento požymį, nurodytus 
atitinkamuose laukuose. Paieška pagal klasifikuojamas aprašo reikšmes vyksta dviem 
etapais: 

• randama klasifikatoriaus reikšmė; 
• randami dokumentai. 

 
Sulyginant paieškos žodį ir aprašo reikšmę, yra svarbu tokie niuansai kaip 

pav.: tarpų skaičius, didžiųjų-mažųjų raidžių naudojimas.Todėl įvedant paieškos žodį 
reikia stengtis naudoti klasifikatorių reikšmes. 

Bet koks tekstas, vedamas paieškos laukuose, turi būti vedamas lotyniškomis 
raidėmis. Jei ieškomas dokumentas yra parašytas rusų kalba, nurodydami paieškos 
sąlygas : antraštę, autorių – vietoje rusiškų rašmenų turite naudoti atitinkamus 
lietuviškus rašmenis: 

ж - ž    ъ – \ 
й – j     ь – ‘          
х – ch   э - ė 
ц – c   ю - ju 
ч – č    я - ja 
щ – šč   ё – jo. 
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Dokumentų paieška 
 

 
 Pagrindinis dokumentų paieškos langas skirtas pagrindinių paieškos funkcijų 

ir paieškos požymių  pasirinkimui. 
 

          Ekranas 1 
Pagrindinio meniu funkcijos: 

 
 
Naudotojas gali rinktis:  

“Ieškoti LGT kataloguose”  - jei ieško dokumentų bendrame kataloge. 
Pasirinkus šį meniu punktą, sekančiame meniu galima rinktis dokumentų katalogą. 

“Ieškoti asmeniniame kataloge” – jei nori atlikti papildomą dokumentų 
išrinkimą tarp anksčiau atrinktų ir savo sukurtame kataloge išsaugotų dokumentų. 
 “Peržiūrėti asmeninį katalogą” – jei nori peržiūrėti ar spausdinti savo 
kataloge išsaugotų dokumentų aprašus. 
 
Katalogo pasirinkimas: 

 
 
Naudotojas gali atlikti paiešką: 
 jei pažymėta “Visuose kataloguose” –  visuose bendruose kataloguose; 
 jei pažymėta “Bibliotekos ir LG bibliogr. kataloguose” – tik tarp bibliotekos 
kataloge bei Lietuvos geologijos bibliografijos kataloge užregistruotų dokumentų. 
 jei pažymėta “Geolog. fondo kataloge” – tik tarp Geologijos fondo kataloge 
užregistruotų dokumentų. 
 Išrinkimas pagal požymius: 
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Dokumentų požymiai: 
“Autorius” – iškviečiamas ekranas, kuriame nurodoma išrinkimo sąlyga ir 

atliekamas išrinkimas pagal dokumento, leidinio autorių ar kolektyvo pavadinimą. 
“Antraštė” - iškviečiamas ekranas, kuriame nurodoma išrinkimo sąlyga ir 

atliekamas išrinkimas pagal dokumento, leidinio trumpo aprašo duomenis: 
dokumento rūšį, dokumento pagrindinę antraštę, kalbą, leidimo metus, įrašo kataloge 
suformavimo datą, registracijos Geologijos fonde Nr. (tik fondo dokumentams), 
geologinį objektą (tik fondo dokumentams). 

“Kiti” - iškviečiamas ekranas, kuriame nurodoma išrinkimo sąlyga ir 
atliekamas išrinkimas pagal dokumento, leidinio aprašo elementus, kurių įvedimui 
nenaudojami klasifikatoriai: ISBN, ISSN, leidinių serijos antraštė, leidimo vieta, 
leidykla. Pagal kokių aprašo elementų reikšmes galima paieška, nurodoma 
klasifikatoriuje “Aprašo elementai”. 

“Rubrika” - iškviečiamas ekranas, kuriame nurodoma išrinkimo sąlyga ir 
atliekamas išrinkimas pagal dokumento, leidinio tematiką. 

“Vietovė” - iškviečiamas ekranas, kuriame nurodoma išrinkimo sąlyga ir 
atliekamas išrinkimas pagal dokumento, leidinio apraše nurodytą dokumento 
nagrinėjamą, aprašomą teritoriją. 

 
Pastaba: Išrinkimo sąlygos pagal dokumento požymius formavimas nepriklauso nuo 
pasirinkto dokumentų katalogo. 
 

Paieška pagal autorių 
 
Iškviečiama paspaudus mygtuką  dokumentų paieškos požymių sąraše. 
Skirta surasti dokumentus, kurio autorių sąraše įrašytas pasirinktas asmuo ar 
kolektyvas. 

 

           Ekranas 2 
Ekrano laukai skirti nurodyti: 
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1 – ar naudotoją dominantis autorius yra asmuo ar kolektyvas. Paieškos sąlyga 
parenkama iš reikšmių sąrašo. 

2 – kaip lyginti autoriaus pavardę (kolektyvo pavadinimą) su paieškos žodžiu, 
nurodomu 3 lauke. Galimi keturi variantai: “Prasideda”, ”Turi  viduje”, “Baigiasi”, 
“Lygu”. 

3 – paieškos žodžiui: t.y. arba tikslią autoriaus pavardę (kolektyvo 
pavadinimą) ir 2 lauke nurodyti “Lygu”, arba pavardės (pavadinimo) fragmentą.  

 
Paieškos žodžio 3 lauke galima ir nenurodyti. Tuomet  ekrane bus pateiktas 

visas asmenų ar kolektyvų sąrašas. 
Nurodžius paieškos žodį, reikia paspausti klavišą <Enter> (ar jį atitinkantį 

klaviatūros klavišą). Iš autorių sąrašo į ekraną išrenkami nurodytas sąlygas 

tenkinantys įrašai arba pasirodys pranešimas . 
 
 

Ekranas 3 
 
Paspaudus pele ant bet kurio sąrašo elemento (ekrane – “Lietuvos geologijos 

institutas”), parodoma, kiek pasirinkto autoriaus dokumentų rasta nurodytame 
kataloge. Dvigubas pelės paspaudimas, kursoriui stovint ant autorių sąrašo elemento,  
kuriam yra surastų dokumentų, iškviečia ekraną atrinktų to autoriaus dokumentų 
sąrašo peržiūrėjimui (žr. skyrių “Išrinktų dokumentų sąrašas”). 
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Paieška pagal antraštę 
 
 

Iškviečiama paspaudus mygtuką  dokumentų paieškos požymių 
sąraše. 

Skirta surasti dokumentus pagal trumpo dokumento, leidinio aprašo 
duomenis: įrašo kompiuteriniame kataloge numerį, datą, dokumento rūšį, dokumento 
pagrindinę antraštę, kalbą, leidimo metus ir kt. Jei prie paieškos lauko yra prierašas 
“<sąr.>”, paieškos žodžio įvedimui tokiame lauke galima naudoti reikšmių sąrašą, 
kuris iškviečiamas dvigubu pelės paspaudimu paieškos lauke. 

 

Ekranas 4 
Ekrano laukai skirti nurodyti paieškos sąlygoms pagal: 
“Įr.kodas” - įrašo kompiuteriniame kataloge numerį; 
“Įrašų datą” - įrašo kompiuteriniame kataloge datą. Galima nurodyti periodą 

arba tik vieną iš sąlygos datų. 
“Rūšis” – dokumentų rūšį. 
“Antraštė” – pagal dokumento pagrindinę antraštę. Jei žinoma antraštės 

pradžia, paieškos žodį reikia rašyti prieš ženklą ‘%’, jei pabaiga – po ženklo ‘%’. Jei 
ieškote pagal pavadinimo viduje esantį teksto fragmentą, ženklas ‘%’ turi būti ir 
prieš, ir po paieškos žodžio: pvz. ‘%vandens%’. 

“Metai” – dokumento leidimo (Geologijos fondo dokumentams - 
patvirtinimo) metus. Galima nurodyti pilnus metus, pvz. “1998”, arba tik fragmentą, 
pvz.“199”.Pirmu atveju bus išrinkti dokumentai, kurių leidimo metai 1998, antruoju – 
dokumentai išleisti (patvirtinti) nuo 1990 m. iki 1999 m. imtinai. 

“Kalba” – dokumento kalbą. 
“Šaltinis” – straipsnių, dokumento priedų ir pan. paieška pagal fizinio 

dokumento antraštę.  
“Naudojimo apribojimai”  - pagal dokumentų naudojimo apribojimus. 
“Fondo Nr “ – pagal dokumento registracijos Geologijos fonde numerį. Turi 

prasmę tik atliekant paiešką visame kataloge arba fondo kataloge. 
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“Geolog. objektas” – pagal geologinį objektą. Turi prasmę tik atliekant 
paiešką visame kataloge arba fondo kataloge, nes bibliotekoje registruojamiems 
leidiniams nenurodoma. 

 
Šiame ekrane galima nurodyti ne vieną paieškos žodį ir vienu metu atlikti 

paiešką pagal kelias išrinkimo sąlygas. Nurodžius išrinkimo sąlygas, paieškos 

vykdymui spauskite mygtuką  (“Paieška”). Bus vykdoma dokumentų paieška 
pagal nurodytas sąlygas. Jei paieška bus sėkminga, bus iškviestas ekranas atrinktų 
dokumentų sąrašo peržiūrėjimui (žr. skyrių “Išrinktų dokumentų sąrašas”). Priešingu 

atveju, ekrane pasirodys pranešimas . 
Norint atsisakyti ekrane nurodytų išrinkimo sąlygų (ištrinti paieškos žodžius), 

spauskite mygtuką  (“Ištrinti paieškos sąlygą”). 
 
 
 
 

Paieška pagal laisvu tekstu vedamus aprašo duomenis 
 

Iškviečiama paspaudus mygtuką  dokumentų paieškos požymių 
sąraše. 

Skirta surasti dokumentus pagal aprašo elementus, kurių reikšmių įvedimui 
nenaudojami klasifikatoriai.  

  

Ekranas 5 
 
Ekrane pateikiamas sąrašas aprašo elementų, kurie priklauso aprašo elementų 

grupei “Kiti “ ir kuriems įvesta atžyma  aprašo elementų klasifikatoriuje lauke 
‘Atž’. Paspaudus du kartus pele ant bet kurio sąrašo elemento, parodomas tam aprašo 
elementui įvestų reikšmių sąrašas, t.y. pagal tokias reikšmes galima atlikti paiešką. 
Pasirinkus aprašo reikšmę ir paspaudus <OK>, reikšmė perkeliama į paieškos žodžio 
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lauką (ekrane pažymėta 2 numeriu). Paieškos žodį laukelyje 2 galima įvesti ir 
paprasčiausiai surenkant tekstą.  

Laukelis 1 skirtas nurodyti paieškos žodžio ir aprašo reikšmės sulyginimo 
sąlygai: ar reikšmė turi prasidėti (“Prasideda”), ar baigtis (“Baigiasi”), ar sutapti 
fragmentas (“Turi viduje”), ar pilnai sutapti (“Lygu”) su nurodytu tekstu. Kadangi  
reikšmės šiems dokumento aprašo elementams vedamos laisvu tekstu, o paieškoje yra 
svarbu tokie niuansai kaip pav.: tarpų skaičius, didžiųjų-mažųjų raidžių naudojimas, 
sutrumpinimai - paieška bus sėkmingesnė, naudojant paieškos žodyje teksto 
fragmentą. 

Išrinkimas vykdomas paspaudus klavišą <Enter>. Kursorius turi stovėti 2 
laukelyje. Jei paieška bus sėkminga, bus iškviestas atrinktų dokumentų sąrašo 
peržiūrėjimo ekranas (žr. skyrių “Išrinktų dokumentų sąrašas”). Priešingu atveju, 

ekrane pasirodys pranešimas .  
 
 

 
Paieška pagal rubrikas 

 
 

Iškviečiama paspaudus mygtuką  dokumentų paieškos požymių 
sąraše. 

Skirta surasti dokumentus pagal nagrinėjamą  tematiką (rubrikas). 
 

 
Ekranas 6 

Ekrano laukai skirti nurodyti: 
1 – kaip lyginti rubriką  su paieškos žodžiu, nurodomu 2 lauke. Galimi keturi 

variantai: “Prasideda”, ”Turi  viduje”, “Baigiasi”, “Lygu”. 
2 – rubrikos paieškos žodžiui: t.y. arba tikslią rubriką ir 1 lauke nurodyti 

“Lygu”, arba rubrikos teksto fragmentą.  
Paieškos žodžio 2 lauke galima ir nenurodyti. Tuomet į ekraną bus pateiktas 

visas, išrūšiuotas abėcėlės tvarka, rubrikų sąrašas. Nurodžius paieškos žodį, reikia 
paspausti klavišą <Enter> (ar jį atitinkantį klaviatūros klavišą). Iš rubrikų sąrašo į 
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ekraną išrenkami nurodytas sąlygas tenkinantys įrašai arba pasirodys pranešimas 

. 
 
Paspaudus pele ant bet kurio rubrikų sąrašo elemento, parodoma, kiek 

pasirinktai tematikai priklausančių dokumentų rasta nurodytame kataloge. 
Dvigubas pelės paspaudimas, kursoriui stovint ant rubrikų sąrašo elemento, 

iškviečia ekraną atrinktų tos tematikos dokumentų sąrašo peržiūrėjimui (žr. skyrių 
“Išrinktų dokumentų sąrašas”). 

 
 

 
Paieška pagal dokumento teritoriją 

 
Iškviečiama paspaudus mygtuką  dokumentų paieškos požymių 

sąraše. 
Skirta surasti dokumentus pagal juose nagrinėjamą teritoriją. 
 

 
Ekranas 7 

Ekrano laukai skirti nurodyti: 
“Išrinkti pagal paieškos žodį”  – kaip lyginti teritorijos pavadinimą  su 

paieškos žodžiu. Galimi keturi variantai: “Prasideda”, ”Turi  viduje”, “Baigiasi”, 
“Lygu”. Paieškos žodis nurodomas lauke “Vietovės pavadinimas”. 

“Adresą” skirtas teritorijos paieškai pagal administracinį pavaldumą 
specialiame teritorijos paieškos ekrane. 

“Teritorijos pavadinimas” – dominančios vietovės (teritorijos) tikslaus 
pavadinimo paieškos teritorijų klasifikatoriuje sąlygos žodis: t.y. lauke nurodomas 
arba tikslus vietovės ar administr. vieneto pavadinimas  arba pavadinimo fragmentas. 
Paspausti <Enter> ir, atsidariusiame teritorijų sąraše, išrinkti tikslų vietovės 
pavadinimą (atkreipti dėmesį į vietovės administracinį pavaldumą, jei yra kelios 
vietovės tuo pačiu pavadinimu). Teritoriją pasirenkant specialiame teritorijos 
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paieškos ekrane (laukas “Išrinkti pagal adresą”), atkeliamas tikslus teritorijos 
pavadinimas. 

“Išrinkti dokumentus, kuriuose nurodyta teritorija:” –  nurodyti 
pasirinktos teritorijos ir dokumente aprašomų teritorijų administracinio pavaldumo 
santykį. Galimi pasirinkimo variantai: 

• “sutampa su pasirinkta teritorija” - jei domina dokumentai, kurių apraše  
nurodyta pasirinkta teritorija ; 

• “įeina į pasirinktos teritorijos sudėtį” – jei domina dokumentai, kurie 
aprašo teritorijas, pavaldžias pasirinktai teritorijai (žr. “Ekranas 7”); 

• “apima pasirinktą teritoriją” - jei domina dokumentai, aprašantys  
teritorijas, į kurių sudėtį pagal hierarchinį pavaldumą įeina pasirinkta 
teritorija; 

• “visi atvejai” - jei domina visi dokumentai, susiję su pasirinkta teritorija. 
 
Nurodžius paieškos sąlygas, reikia paspausti mygtuką . Iš 

teritorijų sąrašo į ekraną išrenkami nurodytas sąlygas tenkinantys įrašai arba 

pasirodys pranešimas . 
Paspaudus pele ant bet kurio sąrašo elemento (ekrane – “Vilniaus r.sav.”), 

parodoma, kiek pasirinktą teritoriją nagrinėjančių dokumentų rasta nurodytame 
kataloge. Dvigubas pelės paspaudimas, kursoriui stovint ant sąrašo elemento, 
iškviečia ekraną atrinktų dokumentų sąrašo peržiūrėjimui (žr. skyrių “Išrinktų 
dokumentų sąrašas”). 
 
 

Išrinktų dokumentų sąrašas 
 

Iškviečiama  iš dokumentų paieškos sąlygų įvedimo ekranų. 
Skirta dokumentų sąrašo, sudaryto pagal išrinkimo sąlygą, peržiūrėjimui. 

 

 
Ekranas 8 
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Sąrašo dokumentai gali būti išrūšiuoti pagal : 
• pavadinimą; 
• leidimo (patvirtinimo) metus; 
• šaltinį. 
Ekrano lauke “Paieškos žodis” nurodomas sąlygos įvedimo ekrane įvestas 

paieškos žodis, pagal kurį buvo atrinkti leidiniai(dokumentai). 
 
 

Papildomi ekrano mygtukai: 
 

Mygtukas  skirtas išsaugoti išrinktus dokumentus asmeniniame 
kataloge. 

 Mygtukas  uždaro dokumentų sąrašo ekraną ir grąžina į 
ankstesnįjį ekraną. 

 Mygtukas  iškviečia pilno dokumento aprašo peržiūrėjimo 
ekraną. Pateikiamas dokumento, ant kurio stovi kursorius, pilnas aprašas. 

 Mygtukas  skirtas parodyti dokumentų grupei priklausančių 
dokumentų sąrašą. Mygtukas yra aktyvus, t.y. galima jį paspausti, tik tuomet, jei 
pasirinktas dokumentas yra dokumentų grupė. Jei  dokumentų grupei dar neaprašyti 
ją sudarantys dokumentai, ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas. Jei yra aprašytų 
dokumentų, bus pateiktas jų sąrašas: 
 

 
Ekranas 9 

 

Šio ekrano mygtukai  ir  analogiški pagrindinio dokumentų 
sąrašo peržiūros ekrano mygtukams. 
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Darbas su asmeniniu katalogu 
 
 Kiekvienas posistemės naudotojas gali sukurti savo asmeninį katalogą, ar net 
kelis katalogus. Sukurtas asmeninis katalogas kompiuterinėje duomenų bazėje 
saugomas iki 30 kalendorinių dienų, po to ištrinamas. Savo asmeniniame kataloge jūs 
galite išsaugoti pasirinktus leidinius, dokumentus, papildyti katalogą, pašalinti iš jo, 
atlikti papildomą dokumentų atrinkimą. 
          Pagrindinis asmeninių katalogų registracijos ekranas kviečiamas iš pagrindinio 
paieškos lango, pasirinkus “Ieškoti asmeniniame kataloge” ar  “Peržiūrėti asmeninį 
katalogą”, arba iš atrinktų dokumentų sąrašo peržiūrėjimo ekrano, paspaudus 

mygtuką . 
  

 
Ekranas 10  

 Norint išsaugoti atrinktus dokumentus, reikia: 
• pasirinkti jau esantį arba sukurti naują katalogą; 

• paspausti mygtuką , kuris tuomet 
matomas vietoj mygtuko “Panaikinti/palikti įrašus kataloge”. 

 
Norint peržiūrėti atrinktus dokumentus, reikia : 

pasirinkti katalogą; 
dvigubu pelės paspaudimu iškviesti “Išrinktų dokumentų sąrašo” 

peržiūrėjimo ekraną, kuriame matysis visi nurodytame kataloge saugomi 
dokumentai. 
 
Papildomą paiešką asmeninio katalogo dokumentų tarpe galima atlikti dviem 

būdais. 
1 variantas: 

• pasirinkti katalogą; 
• paspausti mygtuką  (atsidariusio pagrindinio paieškos 

ekrano viršuje atsiras pranešimas apie pasirinktą katalogą: 

); 
• atlikti dokumentų paiešką kaip ir pagrindiniame kataloge; 
• paieškos rezultatus išsaugoti naujame kataloge. 
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2 variantas: 
• pasirinkti katalogą; 

• paspausti mygtuką . 
• atsidariusiame ekrane pasirinkti, kokio tipo  dokumentus ištrinti 

(pašalinti bus pažymėto tipo dokumentai) ; 

• paspausti mygtuką . 
 

Tam, kad pašalinti iš asmeninio katalogo kažkokiam dokumentų tipui (tipams) 
priklausančius dokumentus, reikia tą tipą pažymėti   šiame ekrane: 

 

 
Ekranas 11 

Norint spausdinti atrinktų dokumentų sąrašą, reikia : 
• pasirinkti katalogą (ekranas 10); 

• paspausti mygtuką ; 
• atsidariusiame ekrane pasirinkti aprašo tipą (“Trumpas”,”Pilnas”) ir kaip 

rūšiuoti dokumentus spausdinant: 
 

 
Ekranas 12 

Pastaba:  suformuotą tekstą galima peržiūrėti ekrane, atspausdinti. Koreguoti 
negalima. 
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