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Nuo šiol – daugiau paslaugų
Nuo gegužės 18 d., laikantis LRV nustatytų saugumo ir
viešųjų patalpų dezinfekcijos reikalavimų, teikiame daugiau
įprastų paslaugų bibliotekos skaitytojams.

Vėl laukiame Jūsų bibliotekoje pirmadieniais – penktadieniais 9–16 val.
Paskutinį mėnesio penktadienį vartotojai neaptarnaujami.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl saugumo reikalavimų paslaugos teikiamos su tam tikrais apribojimais.

Terminuotos prieigos duomenų bazės
Iki liepos 31 d. siūlome naudotis testuojamomis EBSCOhost duomenų bazėmis Academic Search Ultimate ir Business
Source Ultimate.
Academic Search Ultimate – įvairių mokslo sričių duomenų bazė, suteikianti prieigą prie astronomijos, antropologijos, biomedicinos, inžinerijos, sveikatos, teisės ir kt. mokslų žurnalų, periodinių leidinių, ataskaitų, knygų ir vaizdo
medžiagos.
Business Source Ultimate – Verslo sričių duomenų bazė, kurioje prie Business Source Complete turinio papildomai pridėta
daugiau nei 1 400 viso teksto verslo žurnalų. Turinys apima
apskaitos, administravimo, bankininkystės, ekonomikos, finansų, žmogiškųjų išteklių, vadybos, rinkodaros ir kitas sritis.

Knygas rekomenduojame užsisakyti internetu, tačiau prireikus galima jas rezervuoti telefonu (8 5) 2617796 arba vietoje.
Rekomenduojame atvykti į biblioteką atsiimti užsakytų
leidinių tik gavus patvirtinimą, kad jos paruoštos.
Leidiniai išduodami abonemente.
Grąžinami leidiniai paliekami bibliotekos fojė, tam skirtose talpose (leidiniai karantinuojami 72 val.).
Skaitykloje vėl galima naudotis kompiuteriais (vieno apsilankymo trukmė – ne ilgiau kaip 2 val.).
Knygos ir periodiniai leidiniai iš skaityklos lentynų kol kas
neišduodami.
Dokumentų kopijavimo paslauga karantino metu neteikiama.
Delspinigiai neskaičiuojami visą karantino laikotarpį.
Kitos informacinės paslaugos ir toliau teikiamos nuotoliniu būdu.
Kviečiame naudotis atnaujintomis bibliotekos paslaugomis.

Daugiau informacijos rasite: Laikinosios skaitytojų aptarnavimo taisyklės
Kilus klausimų rašykite db@lmb.lt
Janina Valančiūtė, Lietuvos medicinos biblioteka

Akylas žvilgsnis į knygą
V. Kudaba gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d. Kaune, Žaliakalnyje.
Nuo 1950 m. gyvena Vilniuje, kur baigė vidurinę mokyklą,
1975 m. – Vilniaus valstybinį dailės institutą.
Dirba grafinio dizaino ir interjero srityse. Kuria firminius
ženklus, iliustruoja knygas.
Nuo 2004 m. pradėjo kurti ekslibrisus. Dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose Lenkijoje, Rumunijoje, Italijoje, Švedijoje, Meksikoje, Japonijoje. Surengė autorines parodas
Vilniuje, Lazdijuose, Alytuje. 2018 m. parodą „Ekslibrisas –
mažoji išpažintis“ pristatė Lietuvos medicinos bibliotekoje.
Dailininkas sako: „Knygų pasaulis nenustoja stebinti savo
neaprėpiamu žinių ir jausmų gausa. Ir jaudina galimybe išreikšti šį margą knygų pažinimo pasaulį gana ribotomis ekslibriso
priemonėmis. Vardiniai ekslibrisai įpareigoja labai jautriai įvertinti asmens ir jo turimos bibliotekos santykį, charakterį, jo
profesinį statusą. Proginiai ekslibrisai reikalauja išsamaus temos
nagrinėjimo, gilesnio laikmečio ir jo simbolių pažinimo.“
V. Kudaba yra Lietuvos dizainerių sąjungos narys, Meno
kūrėjų asociacijos narys, Nacionalinės karikatūristų asociacijos „Humor Sapiens“ narys.
Kviečiame Lietuvos medicinos bibliotekoje aplankyti parodą „Įvairių laikų karikatūros“ birželio 4–30 d.
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