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Aš Dalė,


man malonus laikas


 su knyga.

BIBLIOTEKA
VISIEMS

Eisiu į Šilalės rajono 


savivaldybės viešąją biblioteką.

SUSIPAŽINKIME
Aš Onutė, 


mėgstu nuotykius 


ir keliones.

Aš Vida, 


man patinka 

šuniukai.

Aš Stefanija, mėgstu 

nerti, megzti, 

skaityti knygas ir 

labai myliu mažus 

vaikus.

Aš Danutė, 


mėgstu kurti ir 

gaminti megztus 

meškučius.

Aš Rima, 


man patinka rašyti


 ir fotografuoti.

Aš Vilma, 


myliu vaikus.

Aš Stefa, 


mėgstu kepti 

skanius pyragus ir 

vaišinti vaikus.

Aš Jolanta, 


mėgstu gamtą.

Aš Loreta, 


man patinka žygiai 

ir galvosūkių 

kambariai.

Aš Rūta, 


mėgstu būti 

gamtoje.



Eisiu į Šilalės rajono savivaldybės 


viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis:


 I–V nuo 8.00 iki 18.00 val., 

šeštadieniais


 nuo 8.00 iki 14.00 val.



4
Pro šias duris galiu eiti į 

biblioteką.

judėjimas



5
Norėdamas patekti 


į vidų, dar turiu atidaryti 

stiklines duris.

judėjimas



6
Įėjęs pro duris, randu 

Jaunimo erdvės patalpas, 

kuriose vyksta 

edukaciniai užsiėmimai, 

kūrybinės dirbtuvės, 

mokymai bei įvairūs 

renginiai.

Daug žmonių



7
Į Vaikų literatūros skyrių 

lipsiu laiptais aukštyn.

judėjimas



8
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti tel. 844974297  ir 

pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

info@silalesbiblioteka.lt

informacija



9
Čia yra registratūra.

laukti eilėje



10
Čia galiu pasikabinti savo 

paltą ar striukę.

tavo daiktai



11
Čia tualetas.

higiena



12
Čia galiu nusiplauti ir 

nusišluostyti rankas.

higiena



tyli erdvė

13
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



14
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

15
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



informacija

16
Bibliotekoje galiu 

pasiskolinti knygą ir 

neštis ją namo.



17
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. 


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 


žiūrėti vaizdo įrašus.

kompiuteris



18
Galiu pažaisti su čia esančiais 

žaislais. Galiu žaisti stalo 

žaidimus, piešti.

Poilsio zona



informacija

19
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.



judėjimas

20
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


