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Aš Žydronė, 


man patinka 


Kakė Makė.

BIBLIOTEKA
VISIEMS

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME Aš Daiva, 


turiu šunį.

Aš Violeta, 


man patinka gamta.

Aš Grasilda,


 myliu knygas.

Aš Vanda, 


labai myliu vaikus.

Aš Jurgita,


 esu bibliotekos 

tigriukas.

Aš Neringa, 


man patinka


 konstruoti robotus.

Aš Vaida, 


man patinka žaisti su 

bitutėm-robotais.

Aš Gintarė,


 man patinka spausdinti 

daiktus 3D 

spausdintuvu.

Aš Dainora, 


moku kepti labai 

skanius ir gražius 

keksiukus.

Aš Raimonda, 


mėgstu keliones.



Utenos  
A. ir M. Miškinių 

viešoji biblioteka

Eisiu į Utenos


 A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis: 


I–V nuo 9.00 iki 19.00 val., 


VI nuo 10.00 iki 17.00 val. 



4
Pro šias duris galiu eiti į 

biblioteką. Durys atsidaro 

automatiškai.

judėjimas



5
Įėjęs pro pirmas duris 


pateksiu į tambūrą. 

judėjimas



6
Tuomet praeisiu pro 


antras automatines 


duris ir pateksiu į skaitytojų 

aptarnavimo erdvę.

judėjimas



7
Šie varteliai gali skleisti 

garsą ir raudonos 

spalvos šviesą. Jei jie pypsi, 

tai reiškia, kad žmogus 

užmiršo išregistruoti 

knygą. Aš nebijosiu ir 

eisiu toliau pro duris.

garsi erdvė



šviesi erdvė

8
Čia yra skaitytojų 

aptarnavimo erdvė.



9
Jei turiu klausimų, galiu 

paskambinti tel. 838961608 


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu violeta@uvb.lt

informacija



laukti eilėje

10
Čia yra registratūra, 

kurioje galima įsigyti 

skaitytojo bilietą, 

grąžinti ir pasiskolinti 

knygas, kopijuoti  ir įrišti 

dokumentus.



11
Čia yra rūbinė. Joje galiu 

palikti savo striukę arba 

paltą. Striukę ar paltą 

paduosiu čia dirbančiai 

darbuotojai, kuri man 

duos žetoną. 



Žetoną saugosiu iki 

išėjimo iš bibliotekos, 

tada jį paduosiu tai pačiai 

darbuotojai, kuri man 

paduos paliktą striukę.

tavo daiktai



12
Bibliotekoje yra liftas, 

kuriuo galiu patekti į 

skirtingas erdves. Liftas 

skleidžia trumpą garsą 

atsiveriant durims. 

Neišsigąsiu.

reikia laukti



informacija

13
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles ir 

ženkliukus su užrašytu 

vardu.



14
Čia eidamas užlipsiu į erdvę 

„Viskas vaikams“.

judėjimas



šviesi erdvė

15
Erdvėje „Viskas vaikams“ 

galėsiu piešti ant 

molbertų, žaisti ant 

grojančio kilimėlio.



judėjimas

16
Šiais laiptais iš erdvės 

„Viskas vaikams“ užlipsiu į 

Pasakų ložę, kurioje 

būdamas galėsiu piešti 

ant smėlio-šviesos stalų.



17
Čia tualetas.

higiena



higiena

18
Čia galiu nusiplauti 

rankas.



tyli erdvė

19
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą arba 

žurnalą.



20
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

21
Jei pavargau arba noriu 

pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



22
Bibliotekoje galiu 


pasiskolinti knygą 


ir neštis ją namo.

informacija



23
Norėdamas pasiskolinti 

knygą iš bibliotekos, 

pakalbėsiu su bibliotekos 

darbuotoja.

darbuotojai



24
Galėsiu naudotis 

automatiniu knygų 

išdavimo ir grąžinimo 

aparatu. Bibliotekos 

darbuotoja man padės 

pasinaudoti šiuo 

aparatu.

kompiuteris



25
Jei noriu, galiu naudotis 

kompiuteriu. Galiu skaityti, 

žaisti kompiuterinius 


žaidimus, žiūrėti vaizdo 


įrašus. 


Pirmą kartą norėdamas 

pasinaudoti kompiuteriu 

pakalbėsiu su bibliotekos 

darbuotoju.

kompiuteris



26
Čia yra žaidimų erdvė, 


kurioje būdamas galėsiu 


žaisti stalo žaidimus, dėlioti 

dėliones, žiūrėti filmukus.

Poilsio zona



Poilsio zona27
Čia yra Šeimos 

skaitmeninių veiklų 

centras. Jame


 vyksta robotikos 

užsiėmimai, šokiai su 

bitutėmis-robotais, 

orientavimosi žaidimas 

„Pažink Uteną“, 

ekskursijos.



informacija

28
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų iš 

bibliotekos.



judėjimas

29
Pro šias duris išeinu iš 

bibliotekos ir netrukus 

grįšiu vėl.


