
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Laima,


manęs gali klausti 

visko,


 aš tau padėsiu.

Aš Erika, 


dievinu arbūzus 


ir poilsį gamtoje.

Aš Lina, 


man labai patinka 


būti laimingai.

Aš Rūta, 


labai mėgstu keliauti.

Aš Aldona, 


man labai patinka 

gyvūnai, ypač šunys.

Aš Virginija, 


man labai 


patinka skaityti.

Aš Sigta,


man patinka bendrauti.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Ignalinos rajono savivaldybės 

viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


I–V nuo 9.00 iki 19.00, 


VI nuo 9.00 iki 16.00. 

Sekmadienį biblioteka 

nedirba.



4
Pro šias duris galiu eiti į 

biblioteką.

judėjimas



5
Jei turiu klausimų, 


galiu paskambinti 


tel. 838653158 ir pakalbėti 

su bibliotekos 


darbuotoju arba 


parašyti žinutę el. paštu 

biblioteka@ignalinosvb.Lt

informacija



6
Šiais laiptais užlipsiu 


į Vaikų literatūros skyrių.

judėjimas



7
Čia yra Vaikų literatūros 

skyrius.

Daug žmonių



8
Būdamas Vaikų 

literatūros skyriuje 

galiu pažaisti ant 

interaktyvių grindų.

Poilsio zona



Poilsio zona

9
Jeigu noriu, galiu 

pasėdėti ant sėdmaišių.



10
Čia tualetas.

higiena



11
Čia galiu nusiplauti rankas.

higiena



12
Šiuo liftu galėsiu pakilti 

iki Informacijos ir 

kraštotyros skaityklos. 

Lifte triukšminga, 

neišsigąsiu.

garsi erdvė



tyli erdvė

13
Čia yra suaugusiųjų 

skaitykla. Joje galiu 

ramiai paskaityti knygą 

arba žurnalą.



14
Čia yra vaikams skirta 

skaitykla, kurioje taip pat 

galėsiu ramiai paskaityti 


knygą arba žurnalą.

tyli erdvė



15
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

16
Jei noriu pabūti niekieno 

netrukdomas, galiu 

pasislėpti šioje palapinėje 

ir ramiai pabūti.



tyli erdvė

17
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



Poilsio zona

18
Jei noriu ramiai 

paskaityti, galiu atsisėsti 

ant šių fotelių ar sofos.



informacija

19
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą ir 

neštis ją namo.



20
Norėdamas pasiskolinti 


knygą iš bibliotekos, galiu 

pasinaudoti automatiniu 

knygų išdavimo aparatu. Šiuo 

aparatu galėsiu naudotis ir 

grąžindamas perskaitytas 

knygas.

kompiuteris



21
Jeigu noriu pasiskolinti 


knygą, taip pat galiu 


pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoja.

darbuotojai



22
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. 


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuteriu naudosiuosi 


ne ilgiau kaip vieną valandą 

per dieną.

kompiuteris



23
Čia yra žaidimų erdvė, kurioje 

būdamas galėsiu dėlioti 

dėliones, žaisti 


planšete, stalo žaidimus.

Poilsio zona



24
Čia, antrame bibliotekos 

aukšte, yra bibliotekos 

atradimų erdvė, kurioje 


galėsiu žaisti Xbox, 


robotukais, piešti 3D 

tušinukais.

kompiuteris



informacija

25
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.



judėjimas

26
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


