
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Birštono viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Nijolė,


 gali visada į mane 

kreiptis.

Aš Ingrida, 


mėgstu draugauti.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Birštono viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: I–V nuo 11.00 iki 

19.00 val., VI nuo 10.00 iki 

17.00 val., 


VII biblioteka nedirba.



judėjimas

4
Pro šias duris galiu eiti į 

biblioteką.



5
Įeinant į biblioteką man reikės 

atidaryti dvejas duris.

judėjimas



6
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti


 tel. 831956760 ir pakalbėti su 

bibliotekos darbuotoju arba 

parašyti žinutę 


el. paštu vaiku@birstonasvb.lt

informacija



7
Pirmame ir antrame aukšte yra 

kabyklos, kur galiu pasikabinti 

rūbus

tavo daiktai



8
Aš esu bibliotekos darbuotoja, 

galiu atsakyti į tau rūpimus 

klausimus ir padėti surasti 

reikiamą knygą.

darbuotojai



9
Vaikų ir jaunimo erdvėje yra 

registratūra. Čia galiu 

užsiregistruoti į biblioteką 

kaip naujas skaitytojas.

informacija



10
Vaikų ir jaunimo erdvėje 

galėsiu skaityti knygas ar 

skolintis jas į namus.

šviesi erdvė



11
Šiais laiptais užlipęs pateksiu į 

2-ą aukštą. 


Čia rasiu Abonementą, 

periodikos skaityklą, 

elektroninės informacijos


 ir medijų skaityklą, 

kraštotyros 


dokumentų fondą.

judėjimas



12
Norėdamas patekti į 

tualetą, nusileisiu šiais 

laiptais

judėjimas



13
Čia tualetas.

higiena



14
Čia galiu nusiplauti 

rankas ir jas 

nusišluostyti.

higiena



tyli erdvė

15
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



garsi erdvė16
Kartais gali būti daug 

triukšmo. Jei taip 

atsitiktų, galiu 

pasikalbėti su bibliotekos 

darbuotoju, nueiti į 

ramesnę vietą, 

pasinaudoti garsą 

slopinančiomis 

ausinėmis.



17
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. Galiu skaityti, 

žaisti kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. Padėti 

prisijungti prie kompiuterio 

paprašysiu bibliotekos 

darbuotojos. 

kompiuteris



18
Čia yra bibliotekos Žaidimų 

erdvė. Joje būdamas galiu žaisti 

stalo žaidimus, piešti ant 

smėlio stalo ar šviečiančių 

molbertų, žaisti 3D 

spausdintuvu pagamintomis 

žaislų figūrėlėmis.

Poilsio zona



19
Čia yra Mokymosi ir 

technologijų erdvė, į kur 

galiu žaisti, spręsti 

kryžiažodžius.

Daug žmonių



20
Vaikų ir jaunimo erdvėje galiu 

žiūrėti filmus.

Poilsio zona



21
Kartais gali būti daug 

triukšmo. Jei taip 

atsitiktų, galiu kreiptis į 

bibliotekos darbuotoją.

garsi erdvė



informacija

22
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą ir 

neštis ją namo.



informacija

23
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.



judėjimas

24
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


