
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 


viešosios bibliotekos Z. Kuzmicko padalinys

SUSIPAŽINKIME

Aš Inga, 


manęs gali 


klausti visko.

Aš Virginija, 


mėgstu skaityti knygas, 

galiu pasiūlyti tau 

tinkančią. 

Aš Larisa,


 esu atsakinga 


už švarą bibliotekoje. 

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Kauno miesto savivaldybės 


Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 


Z. Kuzmickio padalinį.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


I–VI nuo 10.00 iki 18.00, 

sekmadieniais biblioteka 

nedirba.



4
Eidamas į biblioteką atidarysiu 

šiuos vartelius, traukdamas 

juos į save.

laukti eilėje



5
Norėdamas įeiti į biblioteką 

užlipsiu šešis laiptelius.

judėjimas



6
Pro šias duris galiu eiti į 

biblioteką.

judėjimas



7
Įėjęs pro pirmas duris, pateksiu 

į koridorių, kuriame atidarysiu 

antras stiklines duris.

judėjimas



8
Įėjęs į biblioteką, pirmiausia 

pateksiu į fojė.

judėjimas



9
Fojė pamatysiu baltas duris, 

kurias atvėręs pateksiu į Knygų 

erdvę.

judėjimas



10
Jei turiu klausimų, galiu 

skambinti tel. 837225647 ir 

pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

kuzmickis@kaunas.mvb.lt

informacija



11
Čia yra registratūra.

laukti eilėje



12
Aš esu bibliotekos darbuotoja, 

galiu atsakyti į tau rūpimus 

klausimus ir padėti surasti 

reikiamą knygą.

darbuotojai



informacija

13
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



14
Čia tualetas.

higiena



higiena

15
Čia galiu nusiplauti 

rankas.



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



tyli erdvė

18
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



informacija

19
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą ir 

neštis ją namo.



šviesi erdvė

20
Knygas rinksiuosi iš 

tokių knygų lentynų.



21
Norėdamas pasiskolinti 

knygą kreipsiuosi į 

bibliotekos darbuotoją.

darbuotojai



22
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. Galiu 

skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Pirmą kartą norėdamas 

pasinaudoti kompiuteriu, 

paprašysiu 

bibliotekininko 

pagalbos.

kompiuteris



23
Žaislotekoje galėsiu 

žaisti stalo žaidimus, 

dėlioti lego 

konstruktorius ir 

kitokias dėliones.

Poilsio zona



24
Lankydamasis 

bibliotekoje, galiu 

apžiūrėti Šerloko 

Holmso pabėgimo 

kambarį. Norėdamas 

dalyvauti užsiėmime, 

pakalbėsiu su bibliotekos 

darbuotoju.

Poilsio zona



informacija

25
Norėdamas pasiskolinti 

knygą, pateiksiu 

skaitytojo pažymėjimą.



judėjimas

26
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


