
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių padalinys

SUSIPAŽINKIME

Aš Danguolė, 


moku kepti pyragus ir 

tortus. „Medutis“, 

perteptas


 juodųjų serbentų 

uogiene, visiems labai 

patinka!

Mano vardas Javita,


aš labai myliu kates.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Lietuvos aklųjų 


bibliotekos Šiaulių padalinį.

1



2
Į biblioteką nuo autobusų 

stotelės eisiu šiuo takeliu.

saugokis 

automobilio



Daug žmonių

3
Čia mano biblioteka.



informacija4
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


Pirmadienį–ketvirtadienį 

nuo 10 iki 17 val.,


Penktadienį – 


nuo 10 iki 16 val. 


Savaitgaliais 


biblioteka nedirba.



5
Pro šias duris galiu eiti į 

biblioteką.

judėjimas



6
Įėjęs pro pirmas duris, 

laiptais užlipsiu


 į antrą aukštą.

judėjimas



7
Užlipęs laiptais, 

atidarysiu šias duris ir 

pateksiu į biblioteką. 

Atidarydamas duris 

išgirsiu tylų 

skambtelėjimą, kurio 

neišsigąsiu.

garsi erdvė



8
Jei turiu klausimų, 


galiu paskambinti


 tel. 866685309 ir pakalbėti 

su bibliotekos 


darbuotoju arba 

parašyti 


žinutę el. paštu 

informacija

j.lapinskaite@labiblioteka.lt



9
Čia yra informacinis stalas, 

prie kurio registruojami nauji 

skaitytojai, išduodamos 

knygos.

laukti eilėje



10
Aš esu bibliotekos 


darbuotoja, galiu atsakyti į 

tau rūpimus klausimus ir 

padėti surasti reikiamą knygą.

darbuotojai



11
Čia tualetas.

higiena



higiena

12
Čia galiu nusiplauti 

rankas.



tyli erdvė

13
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



14
Kartais gali būti daug 

triukšmo. Jei taip 

atsitiktų, galiu 

pasikalbėti su bibliotekos 

darbuotoju, nueiti į 

ramesnę vietą, 

pasinaudoti garsą 

slopinančiomis 

ausinėmis.

garsi erdvė



15
Bibliotekoje galiu 


pasiskolinti knygą


 ir neštis ją namo.

informacija



16
Čia rinksiuosi knygas.

šviesi erdvė



17
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. 


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 


žiūrėti vaizdo įrašus. 


Kompiuteriu naudosiuosi ne 

ilgiau nei 2 valandas per dieną, 

su savimi turėsiu skaitytojo 

pažymėjimą.

kompiuteris



informacija

18
Bibliotekoje rasiu knygų, 

kurios vadinamos 

liečiamosiomis, jas 

skaityti reikia liečiant.



19
Čia galėsiu klausytis garsinių 

knygų.

kompiuteris



informacija

20
Bibliotekoje rasiu knygų, 

kurios parašytos 

specialiu, iškiliu Brailio 

raštu, kad perskaityti 

galėtų nematantys 

žmonės.



21
Būdamas bibliotekoje, 


galėsiu žaisti čia esančiais 

pliušiniais žaislais.

Poilsio zona



22
Naudodamasis tokiu 


skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.

informacija



judėjimas

23
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


