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VISIEMS



Telšių rajono savivaldybės 


Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Rima.


manęs galima


 klausti visko.

Aš Aurika.


mėgstu skaityti, 


mezgu riešines.

Aš Jūratė.


myliu gamtą.

Aš Zita.


aš myliu gėles.

Aš Loreta. 


domiuosi kelionėmis.
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Eisiu į Telšių rajono savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės


 viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis:


I–V nuo 10.00 iki 19.00 val., 

VI nuo 9.00 iki 14.00 val. 

(vasarą šeštadieniais 

biblioteka nedirba).



4
Pro šias duris galiu


eiti į Telšių kultūros


centro pastatą, kuriame 

įsikūrusi biblioteka.

judėjimas



5
Eisiu per šį holą,


kol nueisiu iki durų,


vedančių į laiptinę.

judėjimas



6
Šiais laiptais galiu


pakilti į trečią aukštą.


Ten yra biblioteka.

judėjimas



7
Liftu galiu pakilti


į trečią aukštą.


Lifte gali būti


įvairių garsų.

reikia laukti



8
Šie varteliai gali skleisti 

garsą ir raudonos 

spalvos šviesą.


Jei jie pypsi, tai reiškia,


kad žmogus užmiršo 

išregistruoti knygą. Aš 

nebijosiu ir eisiu toliau.

garsi erdvė



9
Jei turiu klausimų,


galiu paskambinti


tel. 844445785


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba


parašyti žinutę el. paštu 

administracija@kpbiblioteka.lt

informacija



10
Čia yra registratūra.

laukti eilėje



11
Aš esu bibliotekos 

darbuotoja, galiu 

atsakyti į tau rūpimus 

klausimus ir padėti 

surasti reikiamą knygą.

darbuotojai



informacija

12
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



13
Čia tualetas.

higiena



14
Čia galiu


nusiplauti rankas


ir jas nusidžiovinti.

higiena



15
Šiais laiptais galiu


pakilti į skaityklą.

judėjimas



tyli erdvė

16
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



17
Kartais gali būti


daug triukšmo. 


Jei taip atsitiktų, galiu 

pasikalbėti su bibliotekos 

darbuotoju, nueiti


į ramesnę vietą, 

pasinaudoti garsą 

slopinančiomis 

ausinėmis.

garsi erdvė



Poilsio zona

18
Jei pavargau arba


noriu pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



informacija

19
Bibliotekoje


galiu pasiskolinti


knygą ir neštis ją namo.



20
Norėdamas pasiskolinti 

knygą kreipsiuosi į 

bibliotekos darbuotoją.

darbuotojai



21
Galėsiu naudotis 

automatiniu knygų 

išdavimo ir


grąžinimo aparatu.

kompiuteris



22
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus.

kompiuteris



23
Čia vyksta


edukaciniai robotikos


ir meno užsiėmimai.

Daug žmonių



24
Galiu pažaisti su čia


esančiais žaislais.


Galiu žaisti stalo žaidimus


ir dėlioti dėliones,


naudotis smėlio


ir šviesos stalu.

Poilsio zona



25
Čia galiu grąžinti knygas. 

Jas reikia įdėti į dėžę.


Taip pat galiu paklausti 

bibliotekos darbuotojo, 

kur ir kaip galiu


grąžinti knygą.

informacija



informacija

26
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu


galėsiu pasiskolinti 

knygų iš bibliotekos.



judėjimas

27
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir


netrukus grįšiu vėl.


