
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Paulina,


 manęs gali klausti 

visko.

Aš Jurgita, 


man patinka sportuoti.

Aš Simona, 


auginu du katinus


 ir svajoju apie šunį.

Aš Zofija, 


mėgstu važinėti 


dviračiu.

Aš Mindaugas, 


mėgstu muziką 


ir animaciją.

Aš Rima, 


man patinka šokti


 ir skaityti eilėraščius.

Aš Rolanda, 


mėgstu keliauti.

Aš Rita, 


mėgstu teatrą 


ir keliones.

Aš Brigita, 


man patinka


 jodinėti žirgais.

Aš Vida, 


man patinka


 grybauti.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Kretingos rajono savivaldybės M. 

Valančiaus viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


I–V nuo 10.00 iki 19.00 val., 

šeštadieniais


 nuo 10.00 iki 15.00 val. 



judėjimas

4
Pro šias duris galiu įeiti į 

biblioteką.



5
Atidaręs duris, atsiduriu 

koridoriuje.

judėjimas



6
Koridoriuje turiu atsidaryti 

dvejas stiklines duris.

judėjimas



7
Atidaręs duris, patenku į 

bibliotekos fojė.

šviesi erdvė



8
Šios durys gali skleisti 

garsą. Jei jos pypsi,


 tai reiškia, kad žmogus 

užmiršo išregistruoti 

knygą. Aš nebijosiu ir 


eisiu toliau pro duris.

garsi erdvė



9
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti tel. 844578984


 ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

biblioteka@kretvb.lt

informacija



10
Čia yra registratūra.

laukti eilėje



11
Rūbinės spintelėje galiu 

pasikabinti savo striukę ar 

paltą. Kiekviena spintelė 


turi raktelį. Jį galiu gauti 

registratūroje. Daiktus galiu 

įsidėti į spintelę, o užrakinęs 

spintelę raktą – į kišenę.

tavo daiktai



informacija

12
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



13
Šiais laiptais galiu užlipti 

į antrą aukštą. 


Ten yra vaikų edukacijos 

erdvė.

judėjimas



14
Į antrame aukšte esančią 

vaikų edukacijos erdvę 

galiu pakilti liftu. Ten 

gali būti įvairių garsų.

reikia laukti



15
Čia tualetas.

higiena



16
Galiu nusiplauti rankas 

ir jas išsidžiovinti. Čia 

gali būti labai daug 

triukšmo.

higiena



tyli erdvė

17
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



informacija

18
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą ir 

neštis ją namo.



19
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

20
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



21
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. 


Galiu skaityti, žaisti 


kompiuterinius žaidimus, 


žiūrėti vaizdo įrašus.

kompiuteris



22
Čia galiu pažaisti su 


žaislais, žaisti stalo 


žaidimus ir dėlioti dėliones.

Poilsio zona



Poilsio zona

23
Galiu žaisti su lėlėmis.



kompiuteris

24
Čia, užsidėjęs ausines, 

galiu sėdėti muzikinėje 

kėdėje ir klausytis 

muzikos. 



25
Pasiskolinti knygą galiu 

pasinaudodamas knygų 

išdavimo aparatu.

kompiuteris



26
Čia galiu grąžinti knygą. 

Ją įdedu į šią dėžę.

informacija



informacija

27
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.



judėjimas

28
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


