LEIDINIO REZERVACIJOS BIBLIOTEKOJE
ATMINTINĖ SKAITYTOJUI
www.jurbarko-rvb.lt

Bibliotekos elektroniniame kataloge radę norimą leidinį, galite užsakyti, jei jo neskaito kiti skaitytojai. Tuomet
atėjus į biblioteką nereikės ieškoti lentynose ar kataloge, leidinys bus surastas ir paliktas Jums.
•
•
•

Prisijunkite prie bibliotekos interneto svetainės www.jurbarko-rvb.lt.
Meniu rasite nuorodą „Katalogas", toliau - Bibliotekos katalogas (LIBIS).
Paspauskite – atsidarys katalogo svetainė. Joje pasirinkite meniu punktą „Mano sritis" (viršuje).

Pastaba:
Rezervuoti leidinius gali tik registruoti bibliotekos lankytojai (nesvarbu kokioje bibliotekoje), turintys skaitytojo
pažymėjimą. Užsisakyti ar rezervuoti leidinį gali tik vyresni nei 14 metų amžiaus skaitytojai

1.

Užpildykite paieškos laukus (nebūtinai visus) ir spauskite IEŠKOTI.

2.

3.

Atsirinkus reikiamą leidinį jį pažymėkite ir spauskite UŽSAKYTI (dešinėje)

Įveskite skaitytojo pažymėjimo numerį bei slaptažodį (Jūsų pavardė lietuviškais rašmenimis) ir spauskite REGISTRUOTIS

4. Jei leidinių yra daugiau nei vienas, tai papildomai turite nurodyti iš kurio skyriaus norite užsisakyti leidinį (pažymėti taškeliu).
Pastaba: Jei knyga šiuo metu skaitoma, pasirinkite UŽSAKYTI. Lango apačioje nurodykite datą iki kurios galite laukti leidinio bei įveskite savo
elektroninio pašto adresą. Kai knyga bus laisva, būsite informuotas nurodytu adresu.
Dėmesio! Svarbu! Reguliariai tikrinti savo el. pašto dėžutę, nes jei leidinio neatsiimsite iki nurodytos dienos bibliotekos darbo pabaigos, leidinys
bus sugrąžintas į fondą.

Kaip atšaukti leidinio užsakymą internetu? : Elektroniniame kataloge pasirinkite kortelę MANO SRITIS. Ekrane pasirodo užsakytų leidinių
sąrašas. Prie leidinio, kurio užsakymą norite atšaukti, paspauskite mygtuką ATŠAUKTI UŽSAKYMĄ. Tačiau tai galima padaryti tik tuo atveju, jei
užsakymas nėra priimtas, o tik pateiktas.
Leidinio grąžinimo termino pratęsimas: Atsidariusioje lentelėje, skiltyje VEIKSMAI spauskite PRATĘSTI ir pasirinkite norimą datą (ilgiausias
pratęsimo terminas (1 mėnuo). Pratęsti leidinių grąžinimo terminą galite ne daugiau nei 3 kartus, jei jų nėra rezervavęs kitas skaitytojas.
Dėmesio!
Mygtuko „PRATĘSTI" nebus, jei knyga ką tik paimta arba grąžinimo terminas jau praėjęs arba gavote laišką – raginimą grąžinti knygą, ją
privalote grąžinti, pratęsti savarankiškai negalėsite. Tokiu atveju kreipkitės į bibliotekininkus el. paštu: skaitytojai@jurbarko-rvb.lt arba
skambinkite tel. 8- 447- 72518.
Jei skaitytojas laiku negrąžina leidinio, jis privalo mokėti delspinigius - už 1 pavėluotą dieną kiekvienam paimtam leidiniui - 0,01 ct.

