
INTERNETINIO FORUMO „SKAITMENINIMAS MUZIEJUOSE“ NAUDOTOJO VADOVAS 

 

Forumo adresas: http://forumas.emuziejai.lt/ 

Forumo taisyklės: http://www.emuziejai.lt/internetinio-forumo-skaitmeninimas-muziejuose-

taisykles/  

Skaityti pranešimus gali neužsiregistravę naudotojai. 

Rašyti pranešimus gali užsiregistravę ir prisijungę naudotojai. 

 

 

Kaip užsiregistruoti į forumą? 

Norėdami užsiregistruoti į forumą „Skaitmeninimas muziejuose“, spauskite mygtuką 

„Registruotis“: 

 
 

Susipažinkite su forumo sąlygomis ir užpildykite registracijos formos laukus bei paspauskite 

mygtuką „Siųsti“: 

 
 

http://forumas.emuziejai.lt/
http://www.emuziejai.lt/internetinio-forumo-skaitmeninimas-muziejuose-taisykles/
http://www.emuziejai.lt/internetinio-forumo-skaitmeninimas-muziejuose-taisykles/


Sėkmingai užsiregistravus, pateikiamas pranešimas „Ačiū, kad užsiregistravote. Jūsų vartotojo 

vardas sukurtas. Dabar galite prisijungti su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu“. 

 

Kaip prisijungti prie forumo? 

Prisijungti gali tik į forumą užsiregistravę naudotojai. 

Norėdami prisijungti, spauskite mygtuką „Prisijungti“: 

 
 

Užpildykite prisijungimo formos laukus „Vartotojo vardas“ ir „Slaptažodis“ bei spauskite 

mygtuką „Prisijungti“: 

 
 

Kaip ką nors parašyti į diskusijas? 

Norėdami sukurti naują temą forume, paspauskite ant atitinkamo forumo pavadinimo: 

 
 



Paspauskite mygtuką „Nauja tema“: 

 
 

Lauke „Pavadinimas“ įrašykite temos pavadinimą, pristatykite temą, parašykite žinutę, 

klausimą ar pan. ir spauskite mygtuką „Siųsti“: 

 
 

Norėdami parašyti pranešimą, žinutę ar klausimą, paspauskite ant atitinkamo forumo 

pavadinimo: 

 
 



Paspauskite ant atitinkamos temos pavadinimo: 

 
 

Temos lange paspauskite mygtuką „Atsakyti“: 

 
 

Parašykite pranešimą, žinutę, ar klausimą ir spauskite mygtuką „Siųsti“: 

 
 

Kaip redaguoti arba ištrinti pranešimą? 

Ištrinti ir redaguoti galima tik savo pranešimus. 

 



Norėdami redaguoti pranešimą, paspauskite mygtuką „Redaguoti pranešimą“: 

 
 

Norėdami ištrinti pranešimą, paspauskite mygtuką „Ištrinti pranešimą“: 

 
 

Kaip ieškoti forume? 

Paieškos lauke „Paieška“ įrašykite paieškos žodį ir spauskite „Ieškoti“: 

 
 

Galima naudotis ir išplėstine paieška. 

 



Kaip įkelti paveikslėlį į pranešimą? 

Pranešimo lange paspauskite ant kortelės „Prikabinti failai“ ir paspauskite mygtuką „Pridėti 

failą“: 

 
 

Pasirinkite reikalingą paveikslėlį iš savo kompiuterio ir spauskite mygtuką „Įtraukti į 

pranešimą“: 

 
 



Spauskite mygtuką „Siųsti“: 

 
 

Kaip ištrinti paveikslėlį iš pranešimo? 

Ištrinti paveikslėlius galima tik savo pranešimų.  

Norėdami ištrinti paveikslėlį, temos lange paspauskite mygtuką „Keisti“. Bloke „Prikabinti 

failai“ paspauskite mygtuką „Ištrinti failą“: 

 



 

Paspauskite mygtuką „Siųsti“: 

 
 

Kaip sužinoti, kad pranešimui parašytas atsakymas? 

Norėdami į e. pašto dėžutę gauti laišką su informacija, kad forumo pranešimui parašytas 

atsakymas, temos lango kortelėje „Nustatymai“ pažymėkite varnele „Perspėti mane, kai bus 

parašytas atsakymas“: 

 
 

Ką daryti pametus arba pamiršus slaptažodį? 

Pametus arba pamiršus slaptažodį, paspauskite mygtuką „Prisijungti“. Prisijungimo formoje 

paspauskite „Aš pamiršau savo slaptažodį“: 



 
 

Kaip atsijungti? 

Norėdami atsijungti, paspauskite mygtuką „Atsijungti“: 

 
 

Kur surasti daugiau paaiškinimų, kaip naudotis forumu? 

Norėdami sužinoti daugiau paaiškinimų, kaip naudotis forumu, paspauskite mygtuką „?“ 

(Dažnai užduodami klausimai): 

 


