
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Alina, 


man patinka 


skaityti knygas.

Aš Eliana, 


man patinka šunys.

Aš Justina, 


man patinka gamta.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Šalčininkų rajono 


savivaldybės viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis:


I–IV nuo 8.00 iki 18.00 val.,


 V nuo 8.00 iki 16.45 val. 

Savaitgaliais


biblioteka nedirba. 



4
Pro šias duris galiu


eiti į bibliotekos pastatą.


Durys atsidaro automatiškai.

judėjimas



5
Įėjęs į pastatą


pirmiausia pateksiu į fojė.

judėjimas



6
Šiais laiptais iš fojė


užlipsiu į antrą aukštą,


kuriame rasiu Vaikų 

literatūros skyrių.

judėjimas



7
Jeigu noriu, į antrą 

aukštą galiu pakilti 

liftu. Liftas skleidžia 

garsą atsidarant ir 

užsidarant durims. 

Neišsigąsiu.

judėjimas



8
Į Vaikų literatūros skyrių 

pateksiu laiptais užlipęs


 į antrą aukštą 


ir atidaręs šias duris.

judėjimas



9
Jei turiu klausimų, 


galiu paskambinti


 tel. 8 380 51 063


  ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

salcininkuvb@gmail.com

informacija



10
Įėjęs į Vaikų literatūros


skyrių, rasiu kabyklą, ant 

kurios galiu pasikabinti


savo striukę ar paltą.

tavo daiktai



11
Čia yra Vaikų literatūros 

skyriaus registratūra.


Joje dirbanti darbuotoja 

atsakys į rūpimus klausimus.

laukti eilėje



12
Čia YRA tualetas.

higiena



higiena

13
Čia galiu


nusiplauti rankas.



tyli erdvė

14
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



15
Kartais gali būti


daug triukšmo.


Jei taip atsitiktų,


galiu pasikalbėti su 

bibliotekos darbuotoju, 

nueiti į ramesnę vietą, 

pasinaudoti garsą 

slopinančiomis 

ausinėmis.

garsi erdvė



tyli erdvė

16
Jei pavargau arba


noriu pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



informacija

17
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą


ir neštis ją namo.



18
Jeigu noriu pasiskolinti


knygą, pakalbėsiu su 

bibliotekos darbuotoja.

darbuotojai



19
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuteriu naudotis galėsiu 

vieną valandą per dieną.

kompiuteris



20
Būdamas Vaikų literatūros 

skyriuje galėsiu pažaisti 

pirštininėmis lėlėmis


arba dėlioti dėliones.

Poilsio zona



tyli erdvė

21
Čia galiu ramiai


pasėdėti ir


paskaityti knygą.



informacija

22
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų


iš bibliotekos.



23
Pro šias duris išeisiu


iš Vaikų literatūros skyriaus.

informacija



24
Išėjęs iš Vaikų literatūros 

skyriaus, pateksiu į fojė,


kur laiptais arba liftu 

nusileisiu į pirmą aukštą.

judėjimas



judėjimas

25
Pro šias duris išeinU


iš bibliotekos ir


netrukus grįšiu vėl.


