
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš esu Liuda, 


manęs gali klausti 

visko.

Aš esu  Zina, 


man įdomu dirbti 


su vaikais, nuolat 


ieškoti iššūkių. 

Aš esu Vita, 


man patinka gamta, aš 

labai mėgstu 

fotografuoti.

Aš esu Saulė, 


labai myliu savo 

anūkėlę Medeinę. 


Ji maža, dar tik mokosi 

vaikščioti.

Aš esu Rima, 


Man patinka bendrauti 

su žmonėmis, jų 

išklausyti.

Aš esu Vidmina, 


turiu dvi kates – 


juodą ir baltą. 

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Zarasų rajono 


savivaldybės 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 10.00 iki 17.00 val.


sekmadienį


biblioteka nedirba. 



4
Pro šias duris galiu


eiti į biblioteką.


Įėjimas turi dvejas duris.


Durys atsidaro automatiškai.

judėjimas



5
Šie varteliai gali skleisti 

garsą ir raudonos 

spalvos šviesą.


Jei jie pypsi, tai reiškia,


kad žmogus užmiršo 

išregistruoti knygą.


Aš nebijosiu ir eisiu 

toliau pro duris.

garsi erdvė



judėjimas

6
Čia yra parodų galerija, 

kurioje yra vartotojų 

registracijos ir 

informacijos stalas


bei laiptinė.



7
Jei turiu klausimų,


galiu paskambinti


tel. 838552020


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

info@zarasubiblioteka.lt

informacija



8
Čia yra registratūra.


Čia galiu ko nors paklausti 

bibliotekos darbuotojo.

laukti eilėje



informacija

9
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



10
Šiais laiptais galiu pakilti 

į antrą aukštą.


Ten yra Vaikų


literatūros skyrius.

judėjimas



11
Liftu galiu


pakilti į 2 aukštą.

reikia laukti



12
Čia galiu palikti savo 

striukę arba paltą. 


Daiktus galiu įsidėti į 

spintelę, o užrakinęs 

spintelę, raktą – į kišenę.

tavo daiktai



13
Šie varteliai gali skleisti 

garsą, bet aš nebijosiu.


Jei jie pypsi, tai reiškia,


kad žmogus užmiršo 

išregistruoti knygą.

garsi erdvė



14
Čia yra Vaikų 


literatūros skyriaus 

informacijos stalas. 

informacija



15
Čia yra tualetas.

higiena



16
Čia galiu nusiplauti


ir nusidžiovinti rankas.


čia gali būti triukšminga.

higiena



tyli erdvė

17
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



18
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

19
Čia galiu pasislėpti 


ir ramiai pabūti.



informacija

20
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą 


ir neštis ją namo.



21
Norėdamas pasiskolinti 

knygą kreipsiuosi į 

bibliotekos darbuotoją.

darbuotojai



22
Galiu naudotis 

automatiniu knygų 

išdavimo ir


grąžinimo aparatu.

kompiuteris



23
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus.

kompiuteris



24
Čia galiu pažaisti su


žaislais ir stalo žaidimais, 

naudotis šviečiančiu stalu, 

žaisti su kinetiniu smėliu, 

kimočiais. 

Poilsio zona



25
Čia vyksta įvairios 

edukacijos, galima 

konstruoti 

konstruktorius.

Poilsio zona



26
Čia galiu grąžinti knygas. 

Jas reikia įdėti į dėžę.


 Taip pat galiu paklausti 

bibliotekos darbuotojo, 

kur ir kaip galiu


grąžinti knygą.

informacija



informacija

27
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų


iš bibliotekos.



judėjimas

28
Pro šias duris išeinu


iš bibliotekos


ir netrukus grįšiu vėl.


