
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Laimutė,


 labai mėgstu


 saldumynus.

Aš Ala, 


labai myliu 


gyvūnus – kates


ir šunis.

Aš Rūta, 


mėgstu skaityti knygas.

Aš Rita, 


labai mėgstu skaityti 

istorinius romanus.

Aš Janina,


 labai mėgstu gaminti 

skanius patiekalus.

Aš Jūratė, 


man labai patinka 


keliauti po Lietuvą.

Aš Nida, 


man patinka auginti 


ir prižiūrėti gėles.

Aš Ingrida,


 man patinka viską 

fotografuoti.

Aš Algirdas,


 man patinka piešti.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Kupiškio rajono savivaldybės 


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 17.00 val. 

(vasaros metu biblioteka 

šeštadieniais nedirba). 



saugokis 

automobilio

4
Šiuo takeliu eisiu 

norėdamas patekti į 

biblioteką.



5
Eisiu dešiniau nuo knygų 

grąžinimo dėžės, kol


pamatysiu rudas


medines duris su langeliais.

judėjimas



6
Pro šias duris galiu įeiti į 

biblioteką. Užsidarydamos 

durys girgžda, neišsigąsiu.

laukti eilėje



7
Įėjęs į biblioteką, pirmiausia 

pateksiu į koridorių.

šviesi erdvė



8
Perėjęs koridorių ir 

palypėjęs tris laiptelius, 

pamatysiu duris, 

vedančias į rūbinę.

judėjimas



9
Čia galiu pasikabinti


striukę arba paltą.

tavo daiktai



10
Jei turiu klausimų,


galiu paskambinti


tel. 845935470


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

rastine@kupiskis.rvb.lt

informacija



11
Čia yra tualetas.

higiena



higiena

12
Čia galiu


nusiplauti rankas.



13
Pro šias duris


įeisiu į vaikų erdvę.

judėjimas



14
Čia yra Vaikų literatūros 

skyriaus informacinis 

stalas. Čia dirbanti 

darbuotoja padės man 

išsirinkti knygas, atsakys 

į rūpimus klausimus. 

darbuotojai



tyli erdvė

15
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



16
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

17
Jeigu noriu pabūti vienas 

ir pasislėpti, galiu pabūti 

šiame namelyje.



Poilsio zona

18
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



19
Bibliotekoje galiu


pasiskolinti knygą


ir neštis ją namo.

informacija



20
Jei noriu pasiskolinti knygą


iš bibliotekos, pakalbėsiu su 

bibliotekos darbuotoja.

darbuotojai



21
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuteriu naudosiuosi


ne ilgiau kaip vieną


valandą per dieną.

kompiuteris



22
Galėsiu žaisti


čia esančiais pliušiniais 

žaislais, išbandyti stalo 

žaidimus, dėlioti 

dėliones, pabūti


žaidimų namelyje.

Poilsio zona



23
Čia yra edukacijų klasė,


kurioje galima naudotis 

robotikos rinkiniais, žaisti 

stalo ir kitus žaidimus, 

užsiregistruoti į čia 

vykstančius užsiėmimus.


 Jei norėsiu užsiregistruoti, 

paskambinsiu pats arba 

paprašysiu tėvelių paskambinti 

tel. 845935469.

Daug žmonių



informacija

24
Čia galiu grąžinti knygas. 

Jas reikia įdėti į dėžę.


Taip pat galiu paklausti 

bibliotekos darbuotojo, 

kur ir kaip galiu


grąžinti knygą.



informacija

25
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų


iš bibliotekos.



judėjimas

26
Pro šias duris išeinu


iš bibliotekos


ir netrukus grįšiu vėl.


