
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Lijana,


labai myliu gyvūnus.

Aš Dalia,


man patinka bendrauti.

Aš Rasa,


man patinka žalia 

spalva.

Aš Zina,


kuo galiu Jums padėti?

Aš Akvilė,


mėgstu svajoti.

Aš Vaida,


esu laiminga!

Aš Dainius,


galiu Jums papasakoti 


apie gamtą ir 

astronomiją.

Aš Jūratė,


 man labai patinka 

pasivaikščioti gamtoje.

Aš Nijolė,


Drąsiai kreipkitės!

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Pasvalio Mariaus Katiliškio 


viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



BIBLIOTEKOJE
GALIU LANKYTIS

I–V NUO 10.00 IKI 18.00 VAL.,
VI NUO 9.00 IKI 16.00 VAL.

SEKMADIENIAIS
BIBLIOTEKA NEDIRBA.



4
Pro šias duris galiu


eiti į biblioteką.


Man reikia atidaryti


dvejas duris.

judėjimas



5
Jei turiu klausimų,


galiu paskambinti


tel. 84 513 4334


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba


parašyti žinutę el. paštu


info@psvb.lt

informacija



6
Rūbininkė pakabins


mano paltą ar striukę.

tavo daiktai



informacija

7
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



8
Šiais laiptais galiu


užlipti į skaityklas,


„Mono arba Stereo“ 

erdvę, Vaikų erdvę, 

Konferencijų salę ir 

Atvirą jaunimo centrą, 

Kūrybos ir edukacijos 

erdvę, Šeimos kambarį ir 

Žaisloteką esančią 

ketvirtame aukšte.

judėjimas



9
Čia yra Vaikų erdvės 

abonementas.

laukti eilėje



10
Čia yra tualetas.

higiena



11
čia gali nusiplauti 

rankas ir jas 

nusidžiovinti.


Čia gali būti triukšminga.

higiena



tyli erdvė

12
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



13
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

14
Jei pavargau


galiu ramiai pasėdėti.



informacija

15
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą


 ir neštis ją namo.



16
Norėdamas pasiskolinti 

knygą kreipsiuosi į 

bibliotekos darbuotoją.

darbuotojai



17
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus.

kompiuteris



18
Šiais laiptais galiu


užlipti  į Šeimos kambarį, 

Žaisloteką, Kūrybos ir 

edukacijų erdvę, 


Atvirą jaunimo centrą.

judėjimas



19
Čia galiu žaisti stalo


žaidimus, konstruoti,


dėlioti dėliones.


Naudotis interaktyviais ir 

sensoriniais žaislais.

Poilsio zona



20
Čia galiu grąžinti knygas. 

Jas reikia įdėti į dėžę. 


Taip pat galiu paklausti 

bibliotekos darbuotojo, 

kur ir kaip galiu


grąžinti knygą.

informacija



informacija

21
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų


iš bibliotekos.



judėjimas

22
Pro šias duris išeinu


iš bibliotekos


ir netrukus grįšiu vėl.
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