
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Zita, 


man patinka keliauti.

Aš Jovita, 


turiu du šuniukus.

Aš Andrius, 


man patinka


 konstruoti lego.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Prienų Justino Marcinkevičiaus 

viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: I–V nuo 10.00 iki 

18.00 val.



4
Pro šias duris galiu 


eiti į biblioteką.

judėjimas



5
Įeinant į biblioteką man 


reikės atidaryti dvejas duris.

judėjimas



6
Įėjęs į biblioteką, šiais 

laiptais užlipsiu į Vaikų 

literatūros skyrių.

judėjimas



7
Jeigu reikia,


 galiu naudotis liftu. 


Jis skleidžia


 nedidelį triukšmą.

reikia laukti



8
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti tel. 831960383 ir 

pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

biblioteka@prienai.rvb.lt.

informacija



9
Čia yra registratūra. Joje 

skaitytojams į namus 

skolinamos knygos.

laukti eilėje



10
Aš esu bibliotekos 

darbuotoja, galiu 


atsakyti į tau rūpimus 

klausimus ir padėti 

surasti reikiamą knygą.

darbuotojai



11
Čia tualetas.

higiena



12
Čia galiu nusiplauti 

rankas ir jas 

nusišluostyti.

higiena



tyli erdvė

13
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



tyli erdvė

14
Čia taip pat galiu ramiai 

paskaityti knygą.



informacija

15
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą 


ir neštis ją namo.



16
Norėdamas pasiskolinti 

knygą kreipsiuosi į 

bibliotekos darbuotoją.

darbuotojai



17
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

18
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



19
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. 


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus.

kompiuteris



20
Čia yra bibliotekos žaidimų 

erdvė, kurioje būdamas galiu 

lipdyti iš modelino, dėlioti 

lego, žaisti stalo žaidimus ar 

žaisti pliušiniais žaislais.

Poilsio zona



21
Tai bibliotekos edukacinė 

erdvė, kurioje galėsiu 

žaisti, bendrauti, skaityti. 

Daug žmonių



22
Čia yra robotikos erdvė.


 Joje galėsiu konstruoti 

lego, žaisti kompiuteriu.

Poilsio zona



informacija

23
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygas iš 

bibliotekos.



judėjimas

24
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


