PIRMAKURSIO ATMINTINĖ
Vilniaus technologijų ir
dizaino kolegijos
biblioteka
Kolegijos biblioteka yra
išsidėsčiusi abiejuose mokymo
rūmuose: Antakalnio g. 54,
Vilnius ir Olandų g. 16, Vilnius.
Taip pat Profesinio mokymo
skyriuje Islandijos g. 3, Vilnius.
Antakalnio g. mokymo rūmų
bibliotekos tel. 8 5 234 4111

Bibliotekos darbo laikas:
Pirmadienis-ketvirtadienis
7.45-18.00
Penktadienis
7.45-16.00
Paskutinę mėnesio darbo
dieną skaitytojai
aptarnaujami iki 12 val.

Olandų g. mokymo rūmų
bibliotekos tel. 8 5 230 2016
El. paštas biblioteka@vtdko.lt
Antakalnio g. mokymo rūmų bibliotekoje informacijos rekomenduojame ieškoti šių studijų
programų dėstytojams ir studentams: Statyba, Statinių inžinerinės sistemos, Geodezija ir
kadastras, Transporto logistika, Kelių inžinerija.
Olandų g. 16 mokymo rūmų bibliotekoje informacijos rekomenduojame ieškoti šių studijų programų dėstytojams ir
studentams: Fotografijos technologija, Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Multimedijos dizainas, Automobilių
techninis eksploatavimas, Automobilių elektronikos sistemos, Elektros ir automatikos inžinerija, Energijos inžinerija,
Geležinkelio transporto inžinerija, Mechaninių technologijų inžinerija, Informacinių sistemų inžinerija.
Profesinio mokymo skyriaus bibliotekoje informacijos ištekliai skirti profesiniam mokymui.

Bibliotekoje galima ne tik
skaityti, bet ir skolintis į namus
knygas, konsultuotis
informacijos paieškos
klausimais, naudotis
moderniai įrengtomis
erdvėmis, skaityklomis,
kompiuterizuotomis darbo
vietomis.

Bibliotekoje teikiama patogi
spausdinimo ir kopijavimo
paslauga

Iš bibliotekos ir iš namų pasiekiama virš 75
tūkst. leidinių iš tarptautinių prenumeruojamų
duomenų bazių:
EBSCO Publishing
Taylor & Francis Online,
Biblioteka taip pat prenumeruoja elektronines
knygas:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto,
Kauno technologijos universiteto.
Prisijungimui prie prenumeruojamų duomenų
bazių ir elektroninių knygų iš namų
naudojama Nuotolinė prieiga bei tie patys
duomenys kaip ir jungiantis prie VTDK el. pašto
dėžutės (vartotojo vardas – kolegijos suteiktas
elektroninio pašto adresas, slaptažodis
– elektroninio pašto slaptažodis).

Kviečiame naudotis VTDK bibliotekos el.
katalogu, kuriame galima surasti
elektronines ir popierines knygas (sužinoti,
kiek ir kokių knygų yra bibliotekoje bei kurie
egzemplioriai laisvi).
Taip pat kviečiame naudotis VTDK virtualia
biblioteka ir surasti ne tik knygas, bet ir
straipsnius, vaizdo medžiagą ir kitą
informaciją iš įvairių duomenų bazių.
Prisijungus prie savo paskyros (prisijungimus
gausite el. p. biblioteka@vtdko.lt )galite
pamatyti:
 kiek knygų esate paėmę;
 ar nevėluojate grąžinti knygų;
 ar neturite delspinigių už laiku
negrąžintas knygas.

