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Turinys

1. VAVB koordinavimas ir panaudos lyginamoji analizė.

2. EBSCO, NAXOS, INFOLEX, BNS DB: administravimo ypatumai ir skirtumai.

3. Viešinimas: kodėl reikia ir verta?

4. Panaudos generavimas – kaip, kas, kiek.

5. Diskusija: problematika, pasiekimai – pasidalinimas patirtimis. Apibendrinimas.



VAVB koordinavimas ir panaudos 

lyginamoji analizė

2019 – 2020 m.

2021 m. I ketvirtis



VAVB koordinavimas

• Metodiniai dokumentai regionui:

https://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/bendra-

informacija/metodines-rekomendacijos-dokumentai/529

• Lyginamoji panaudos analizė (Excel formatu); 2021 m. sausio 14 d.

• Konsultacijos: 40.

https://amb.lt/regionas/lt/kvalifikacijos-kelimas/bendra-informacija/metodines-rekomendacijos-dokumentai/529












Statistikos teikimo LNB grafikas 2021 m.

• I ketv. – pateikta: 2021 m. balandžio 19 d.

• II ketv. – 2021 m. liepos 10 d.

• III ketv. – 2021 m. spalio 10 d.

• IV ketv. – 2022 m. sausio 10 d.



Kaip neturi būti

• http://biblioteka.varena.lt/lt/paslaugos

http://biblioteka.varena.lt/lt/paslaugos


SVB pavyzdžiai: Vilniaus rajono CB

• http://vrscb.lt/katalogai-ir-duomenu-bazes/

Trūkta URL 

EBSCO 

nuotoliniams 

vartotojams

Pasikeitęs 

logotipas

http://vrscb.lt/katalogai-ir-duomenu-bazes/


Gerieji pavyzdžiai: Ukmergės VB

https://ukmergesvb.lt/lt/paslaugos/duomenu-bazes/

Tinkamas 

logotipas

https://ukmergesvb.lt/lt/paslaugos/duomenu-bazes/


BNS, INFOLEX, NAXOS, EBSCO

Administravimo ypatumai ir skirtumai



BNS (1)

URL (prisijungimo nuoroda): https://www.bns.lt

Naudojimosi sąlygos:

• BNS paslaugą gavo TIK centrinės bibliotekos. Prisijungimas galimas 

TIK  iš CB kompiuterių!

• VB darbuotojams ir skaitytojams prisijungimas yra automatinis pagal 

fiksuotus IP adresus.

• Prisijungimų sesijų trukmė ir skaičius – neribojami.

https://www.bns.lt/


BNS (2)

• Jeigu automatinis prisijungimas neįvyktų, vartotojų prisijungimo zonoje, 

dešiniajame viršutiniame kampe spausti mygtuką „Pagal IP”:



BNS (3)

KĄ REIKIA PADARYTI?

SVB IT specialistui ar kitam Jūsų bibliotekos darbuotojui, atsakingam už 

turinio kėlimą į interneto svetainę :

• įteikti informaciją, kuri KARTU su URL https://www.bns.lt

• turi būti įkelta į bibliotekos svetainę.

Kaip pateikti informaciją SVB svetainėje – VAVB pavyzdys:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

https://www.bns.lt/
https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


BNS (4)

KAIP GENERUOTI PANAUDĄ:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


BNS administravimas

Administratoriams nėra suteikta JOKIŲ administravimo teisių.

Prievolės:

• tinkamai viešinti;

• naudotis;

• KAS KETVIRTĮ išsirinkti savo statistiką iš LNB atsiųstų failų.



INFOLEX (1)

URL: https://www.infolex.lt/ta/

Naudojimosi sąlygos:

• Paslauga gali naudotis ir centrinės bibliotekos, ir jų filialai.

• Prisijungimas galimas TIK  iš bibliotekų kompiuterių!

https://www.infolex.lt/ta/


INFOLEX (2)

KĄ REIKIA PADARYTI?

SVB IT specialistui ar kitam Jūsų bibliotekos darbuotojui, atsakingam už 

turinio kėlimą į interneto svetainę:

• įteikti informaciją, kuri KARTU su URL https://www.infolex.lt/ta/

• turi būti įkelta į bibliotekos svetainę.

Kaip pateikti informaciją SVB svetainėje – VAVB pavyzdys:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

https://www.infolex.lt/ta/
https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


INFOLEX (3)

KAIP GENERUOTI PANAUDĄ:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

Baigus paiešką, IŠSIREGISTRUOTI!

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


NAXOS (1)

URL: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Naudojimosi sąlygos – paslauga galima naudotis:

• iš bibliotekose esančių kompiuterių – į NAXOS muzikos svetainę vartotojas 

pateks be prisijungimo duomenų / automatiškai;

ir 

• nuotoliniu būdu / iš namų kompiuterių – su vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

• Slaptažodis ir prisijungimo vardas – vienas visiems nuotoliniams vartotojams! 

https://www.naxosmusiclibrary.com/login


NAXOS (2)

KĄ REIKIA PADARYTI? 

Jūsų bibliotekos darbuotojui, atsakingam už turinio kėlimą į interneto svetainę:

• įteikti informaciją, kuri KARTU su dviem URL: 1) specifiniu, skirtu prisijungimui iš 

bibliotekos kompiuterių ir 2) bendruoju – skirtu prisijungimui nuotoliniu būdu 

https://www.naxosmusiclibrary.com/login

• turi būti įkelta į bibliotekos svetainę.

Kaip pateikti informaciją SVB svetainėje – VAVB pavyzdys:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

https://www.naxosmusiclibrary.com/login
https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


NAXOS (3)

Po kiek NAXOS licencijų suteikta SVB?

Po TRIS!



NAXOS (4)

KAIP GENERUOTI PANAUDĄ:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

Baigus paiešką, IŠSIREGISTRUOTI!

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


NAXOS ADMINISTRATORIAMS (1)

URL – tas pats:

https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Skiriasi administratoriaus prisijungimai – vartotojo vardas ir slaptažodis:

• Pradžia – ta pati, kaip ir vartotojo; baigiasi AA

Pastaba: Muzikos galime klausytis, prisijungę tiek su vartotojo, tiek su 

administratoriaus prisijungimais.

https://www.naxosmusiclibrary.com/login


NAXOS ADMINISTRATORIAMS (2)

Administratorių funkcijos: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Išoriniai IP adresai!

https://www.naxosmusiclibrary.com/login


NAXOS ADMINISTRATORIAMS (3)



NAXOS ADMINISTRATORIAMS (4)

• Baigus darbą NAXOS administravimo sistemoje – būtina išsiregistruoti!



EBSCO (1)

Naudojimosi sąlygos

Paslauga galima naudotis:

• iš bibliotekose esančių kompiuterių – EBSCO duomenų bazių paketą 

atidaro automatiškai, slaptažodžių suvesti nereikia.

ir 

• nuotoliniu būdu / iš namų kompiuterių – būtina suvesti administratoriaus 

suteiktą slaptažodį.



EBSCO (2)

• EBSCO URL vartotojams, besijungiantiems iš bibliotekos kompiuterių:

https://search.ebscohost.com

• EBSCO URL nuotoliniams vartotojams:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=s1122876

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=custid

VAVB URL 

nuotoliniams

https://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=s1122876
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=custid


EBSCO (3)

• EBSCO URL nuotoliniams vartotojams Šalčininkų RSVB pavyzdys:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns193085

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns193085


EBSCO (4)

Jungdamasis su custid

nuoroda(custid is a contraction of the

words “custom identity„), nuotolinis 

vartotojas turės suvesti tik vieną 

prisijungimo prie EBSCO DB 

rekvizitą, t. y. Kliento kodą 

(Patron ID). Prisijungimo langą 

matote dešinėje.



EBSCO (5)

Jeigu nuotolinis vartotojas 
jungiasi NE per custid
nuorodą, tuomet jis turės 
suvesti du rekvizitus:
1) Vartotojo kodą (User ID) 
ir 2) Slaptažodį (Password).
Prisijungimo langą matote 
dešinėje.



EBSCO (6)

KĄ REIKIA PADARYTI? 

SVB IT specialistui ar kitam Jūsų bibliotekos darbuotojui, atsakingam už turinio 

kėlimą į interneto svetainę:

• įteikti informaciją, kuri KARTU su DVIEM URL https://search.ebscohost.com ir 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=custid

• turi būti įkelta į bibliotekos svetainę.

Kaip pateikti informaciją SVB svetainėje – VAVB pavyzdys:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

Pakeisti į 

savo 

admin ID

https://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=custid
https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


EBSCO (7)

KAIP GENERUOTI PANAUDĄ:

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399

EBSCO statistiką generuoja TIK visateksčiai dokumentai!

Baigus paiešką, IŠSIREGISTRUOTI!

https://amb.lt/lt/pazinkime/biblioteka-internete/duomenu-bazes/1399


EBSCO ADMINISTRATORIAMS (1)

KITOKS nei vartotojams URL (jis niekur neviešinamas!):

https://eadmin.ebscohost.com/eadmin/login.aspx

Jungiamės su unikaliais administratoriaus prisijungimais – vartotojo vardu 
ir slaptažodžiu. Juos žinote tik Jūs!

Pastaba: Skirtingai nuo NAXOS, EBSCOadmin sistemoje naudotis pačiomis 
DB ir atlikti straipsnių paiešką jose NEGALIME. Čia galime keisti tik 
administravimo parametrus.

https://eadmin.ebscohost.com/eadmin/login.aspx


EBSCO ADMINISTRATORIAMS (2)



EBSCO ADMINISTRATORIAMS (3)



EBSCO ADMINISTRATORIAMS (4)



EBSCO ADMINISTRATORIAMS (5)

Total_Item_Requests



EBSCO ADMINISTRATORIAMS (6)

• Baigus darbą EBSCO administravimo sistemoje – būtina išsiregistruoti!



Rekomenduojamos viešinimo priemonės

• Interneto svetainė, FB, kt.

• Rekomendacijos skaitytojams: žodžiu /telefonu.

• Dalinimasis artimųjų rate.

• Žinutė per mokymus, 

• Lankstinukai, informaciniai lapeliai, kt.



VAVB viešinimo pavyzdžiai

• https://amb.lt/lt/naujienos/duomenu-bazes-kiekvienam-smalsiam-

skaitytojui/2436

• https://amb.lt/lt/naujienos/graziausia-pasaulio-muzika-jusu-

namuose/2477

• https://amb.lt/lt/naujienos/bibliotekoje-galima-skaityti-naujienu-

agenturos-bns-pranesimus/2524

https://amb.lt/lt/naujienos/duomenu-bazes-kiekvienam-smalsiam-skaitytojui/2436
https://amb.lt/lt/naujienos/graziausia-pasaulio-muzika-jusu-namuose/2477
https://amb.lt/lt/naujienos/bibliotekoje-galima-skaityti-naujienu-agenturos-bns-pranesimus/2524




VAVB suplanuotos priemonės

Regioniniai DB administratorių mokymai – 2021 m. :

• balandžio 27 d. – nuotoliniai;

• gegužės 11 d. – nuotoliniai;

• spalio 5 d. – praktikumas Alytuje;

• spalio 12 d. – praktikumas Vilniuje (VAVB mokymų auditorijoje).



VAVB ir LNB kontaktai

VAVB:

• DB administravimo klausimais: Daiva Kiminaitė / daiva.kiminaite@amb.lt

• Paieškos DB klausimais: Danguolė Dainienė / danguole.dainiene@amb.lt

LNB:

• BNS statistika / pasikeitus išoriniams IP adresams: Albertas Šadys / 

Albertas.Sadys@lnb.lt

• INFOLEX statistika / pasikeitus išoriniams IP adresams: Dovilė Ivanovienė / 

dovile.ivanoviene@lnb.lt

mailto:daiva.kiminaite@amb.lt
mailto:danguole.dainiene@amb.lt
mailto:Albertas.Sadys@lnb.lt
mailto:dovile.ivanoviene@lnb.lt

