
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Dalia, 


 mėgstu sekti pasakas


 ir dainuoti.

Aš Agnė, man patinka


 žaisti su vaikais.

Aš Židrutė, man patinka 

išbandyti naujas 


kompiuterines 

programas. 

Aš Aušrelė, 


mėgstu skaityti knygas, 


galiu ir Tau padėti 

išsirinkti įdomiausią 

knygą.

Aš Ina, 


manęs gali klausti 

visko.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Biržų rajono savivaldybės


 Jurgio Bielinio viešąją biblioteką.


1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje


galiu lankytis:


I–V nuo 10.00 iki 18.00 val., 


VI nuo 9.00 iki 16.00 val. 

Sekmadienį 


biblioteka nedirba.



4
Norėdamas įeiti į biblioteką, 

užlipsiu šiais laiptais.


Durys, vedančios į biblioteką, 

bus kairėje pusėje.

judėjimas



5
Jeigu reikia, galėsiu 

pasinaudoi keltuvu.

judėjimas



6
Pro šias duris galiu


eiti į biblioteką.

judėjimas



7
Įėjęs į biblioteką, pateksiu į fojė. 

Šiais laiptais galiu užlipti į 

suaugusiųjų aptarnavimo 

skyrių ir skaityklą bei tualetą, 

esantį trečiame aukšte.

judėjimas



8
Čia durys į salę iš kurios 

pateksiu į Vaikų literatūros 

skyrių.

judėjimas



9
Čia didžioji pilies rūmų salė. 


Ten gali vykti renginys, gali 

būti kitų vaikų ir suaugusiųjų. 

Bet aš nebijosiu ir eisiu pro 

dešinėje pusėje esančias duris į 

Vaikų literatūros skyrių.

judėjimas



10
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti 


tel. 8 450 3 80 14


ir pakalbėti su 

bibliotekos darbuotoju 

arba parašyti žinutę


el. paštu 

biblioteka@birzai.rvb.lt 

informacija



11
Čia pasikabinsiu


savo striukę arba paltą.

tavo daiktai



12
Čia yra Vaikų literatūros 

skyriaus informacinis stalas. 

Čia galiu gauti visą reikalingą 

informaciją apie biblioteką, 

pasiskolinti knygų


ir jas grąžinti.

informacija



informacija

13
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



14
Čia yra tualetas.

higiena



15
Čia galiu


nusiplauti rankas.


čia gali būti triukšminga.

higiena



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



18
Bibliotekoje galiu


pasiskolinti knygą


ir neštis ją namo.

informacija



19
Jeigu noriu pasiskolinti


knygą, pakalbėsiu su 

bibliotekos darbuotoja.

darbuotojai



Poilsio zona

20
Jei pavargau, noriu 

pabūti vienas, 

nusiraminti ir pasislėpti, 

galiu pabūti čia.



21
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus, mokytis. 

Kompiuteriu naudosiuosi ne 

ilgiau kaip 1 valandą per dieną.

kompiuteris



22
 Čia galiu žaisti stalo 

žaidimus, konstruoti, 

dėlioti dėliones, 

mozaikas, naudotis 

šviečiančiu smėlio stalu.

Poilsio zona



Poilsio zona

23
Jei pavargau arba


noriu pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



Poilsio zona

24
Čia galiu


nusiraminti, piešti


ir pailsėti.



25
Naudodamasis tokiu


skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų


iš bibliotekos.

informacija



judėjimas

26
Pro šias duris išeinu


iš bibliotekos


ir netrukus grįšiu vėl.
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