
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Lida, 


dažnai juokiuosi.

Aš Vida, 


mėgstu braškes.

Aš Rima, 


man patinka 


skaityti knygas.

Aš Regina, 


mėgstu valgyti 


saldų medų.

Aš Dana, 


labai mėgstu knygas 


ir mažas  papūgas.

Aš Danutė 


ir žaviuosi žydinčiomis 

pievomis.

Aš Laura, 


man patinka 


keliauti.

Aš Vidmanta,


 man patinka 


kelionės ir gamta.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Panevėžio rajono savivaldybės 


viešoji biblioteka

Eisiu į Panevėžio rajono savivaldybės 

viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



3
Į biblioteką pateksiu 


eidamas šiuo takeliu.

judėjimas



informacija

4
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


I–V nuo 10.00 iki 18.00 val.


VI nuo 10.00 iki 16.00 val.


Sekmadieniais biblioteka 

nedirba.



5
Pro šias duris galiu 


eiti į biblioteką. 


Man reikės atidaryti


 dvejas duris.

judėjimas



6
Įėjęs į biblioteką


 pirmiausia pateksiu į fojė.

judėjimas



7
Šiose rakinamose 

spintelėse galėsiu palikti 

savo daiktus. 

Pasinaudojęs spintele, 

raktą paliksiu spintelės 

spynoje.

tavo daiktai



8
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti 


tel. (8 45) 58 70 48 ir pakalbėti 


su bibliotekos darbuotoju 

arba parašyti žinutę el. paštu 

vaikai@panrbiblioteka.lt 

informacija



9
Pro šias duris pateksiu


 į Skaitytojų


 aptarnavimo skyrių.

judėjimas



10
Prie šio stalo priėjęs galiu 


ko nors paklausti, 


pasiskolinti knygų.

darbuotojai



informacija

11
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



12
Perėjęs Skaitytojų 


aptarnavimo skyrių, įeisiu į 

Vaikų literatūros skaityklą.

judėjimas



13
Šiais laiptais pakilsiu į 

antrą bibliotekos 

aukštą, kuriame rasiu 

informacinių leidinių 

skaityklą, mokymų klasę, 

interneto skaityklą.

judėjimas



14
Antrame bibliotekos 


aukšte pamatysiu 


galeriją „Prie knygų“.

šviesi erdvė



15
Čia tualetas.

higiena



higiena

16
Čia galiu nusiplauti 

rankas.



tyli erdvė

17
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



18
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

19
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



20
Bibliotekoje galiu 


pasiskolinti knygą 


ir neštis ją namo.

informacija



21
Norėdamas pasiskolinti 


knygą, pakalbėsiu su 

bibliotekos darbuotoja.

darbuotojai



22
Jei noriu, galiu 


naudotis kompiuteriu. 


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuteriu 


galėsiu naudotis 


1 valandą per dieną.

kompiuteris



23
Vaikų literatūros skaitykloje 

rasiu žaidimų erdvę, kurioje 

galėsiu žaisti stalo žaidimus, 

dėlioti įvairias dėliones, 

pasėdėti ant sėdmaišių.

Poilsio zona



24
Čia yra bibliotekos 

edukacinė erdvė. 


Joje vyksta įvairūs 

užsiėmimai ir renginiai.

Daug žmonių



informacija

25
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.



judėjimas

26
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


