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Mano vardas Rita, 


aš turiu katę.

Mano vardas Malvina, 


galiu tau padėti ir labai 

mėgstu saldumynus.
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Panevėžio apskrities 


Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME
Mano vardas Birutė, 


aš auginu gėles 

balkone.

Mano vardas Ieva,


 mėgstu skaityti ir galiu 

padėti tau atrasti


 įdomią knygą.

Mano vardas Dovilė, 

mėgstu važiuoti 

dviračiu.

Mano vardas Nijolė, 


manęs gali klausti 

visko.

Mano vardas Nomeda, 


aš mėgstu klausytis 

muzikos.

Mano vardas Jolanta,


 man patinka žiūrėti 

filmukus.

Mano vardas Aušra, 

domiuosi Panevėžio 

kraštu ir galiu daug 


ką tau papasakoti.

Mano vardas Malvina, 


aš mėgstu rimtus ir 

nerimtus pokalbius apie 

knygas ir meną.

Mano vardas Giedrius, 

esu tapytojas, 

fotografas. 

Mano vardas Elvyra,


 aš vedu renginius ir 

žaviuosi pelėdomis.



Eisiu į Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


I–V nuo 9.00 iki 18.00 val.,


 VI nuo 9.00 iki 15.00 val. 

Sekmadienį biblioteka 

nedirba.



4
Pro šias duris galiu 


eiti į biblioteką. Paspaudus 

baltą mygtuką jos atsidarys 

pačios. 


Už šių durų bus kitos durys, 

kurios atsidarys automatiškai. 

Man nieko daryti nereikės.

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



6
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti


 tel. (8 45) 46 55 51 


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu info@pavb.lt

informacija



7
Čia yra registratūra, 


kurioje dirbanti darbuotoja 

suteikia reikalingą 

informaciją, registruoja 

naujus skaitytojus.

laukti eilėje



8
Aš esu bibliotekos 


darbuotoja, galiu atsakyti 


į tau rūpimus klausimus. 

darbuotojai



informacija

9
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



Poilsio zona

10
Jeigu man reikia 

nusiraminti, galėsiu 

pasinaudoti šiais žaislais, 

esančiais pirmame 

bibliotekos aukšte šalia 

registratūros. 



11
Paltą arba striukę galėsiu 

palikti rūbinėje. Čia 


dirbančiam darbuotojui 

paduosiu drabužius, o jis man 

duos žetoną. Norėdamas 

pasiimti drabužius, paduosiu 

žetoną čia dirbančiam 

darbuotojui.

tavo daiktai



12
Jeigu noriu, savo asmeninius 

daiktus galiu pasilikti 

rakinamose spintelėse. 

Užrakinęs daiktus, raktą 

pasiimsiu su savimi, o 

norėdamas daiktus pasiimti, 

raktą paliksiu spintelės 

spynelėje.

tavo daiktai



13
Šiais laiptais galiu užlipti į 

Atvirą jaunimo erdvę, 


Didžiąją skaityklą, Pažinimo 


ir Pojūčių erdves bei 


Periodikos skaityklą, esančią 

trečiame aukšte.

judėjimas



14
Jeigu atvykau su 

neįgaliojo vežimėliu, 

galiu pasinaudoti šalia 

laiptų esančiu keltuvu.

judėjimas



15
Bibliotekoje yra Atvira 


jaunimo erdvė, kurioje 


galėsiu pasėdėti, žaisti 


žaidimų konsole 


„PlayStation 4“ ir stalo 

žaidimus.

kompiuteris



16
Atviroje jaunimo erdvėje 

galėsiu groti čia esančiais 

muzikos instrumentais.

garsi erdvė



17
Galėsiu išbandyti grafinę 

planšetę.

kompiuteris



18
Tualetą rasiu pirmame 

bibliotekos aukšte, 


netoli rūbinės

higiena



higiena

19
Čia galiu nusiplauti 

rankas.



tyli erdvė

20
Čia yra Didžioji skaitykla, 

kurioje galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



21
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

22
Jei pavargau arba noriu 

pabūti ramiai niekieno 

netrukdomas ir tyloje, 

galiu pabūti šioje Pojūčių 

erdvėje. Erdvės rakto 

turiu paprašyti 

registratūroje.



23
Bibliotekoje galiu 


pasiskolinti knygą 


ir neštis ją namo.

informacija



24
Jei noriu pasiskolinti 


knygą, pakalbėsiu su 

bibliotekos darbuotoja.

darbuotojai



25
Galėsiu pasinaudoti šiuo knygų 

išdavimo ir grąžinimo aparatu. 


Kaip juo naudotis, man 

paaiškins bibliotekos 

darbuotoja.

kompiuteris



26
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. Galiu skaityti, 

žaisti kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuteriu galėsiu naudotis 

vieną valandą per dieną.

kompiuteris



informacija

27
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygas iš 

bibliotekos.



judėjimas

28
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


