
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

SUSIPAŽINKIME

Aš Viktorija. 


Mėgstu skaityti knygas


ir vedžioti šunį.

Aš Svetlana. 


Myliu vaikus ir gėles.

Mano vardas Odeta. 


Manęs gali klausti 

visko.

Aš Marta. 


Mėgstu spręsti 

kryžiažodžius.

Mano vardas Milda. 


Mėgstu skaityti knygas 


ir glostyti kates.

Aš Daiva. 


Mėgstu ledus


 ir klasikinę muziką.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešąją biblioteką.

1



Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



informacija

3
Bibliotekoje galiu 

lankytis:


I–VI nuo 11.00 iki 19.00 val., 

Sekmadienį


biblioteka nedirba.



judėjimas

4
Pro čia galiu įeiti į 

bibliotekos vidinį kiemą, 

ten bus įėjimas į 

bibliotekos Vaikų 

literatūros skyrių.



5
Pro šias duris galiu


eiti į biblioteką.


Į biblioteką įeisiu


pro dvejas duris.

judėjimas



6
Šie varteliai gali skleisti 

garsą ir raudonos 

spalvos šviesą.


Jei jie pypsi, tai reiškia,


kad žmogus užmiršo 

užregistruoti knygą.


Aš nebijosiu ir eisiu 

toliau pro duris.

garsi erdvė



judėjimas

7
Šiais laipteliais galiu 

užlipti į Suaugusiųjų 

literatūros skyrių.



8
Jei turiu klausimų,


galiu paskambinti


tel. 852616763


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba


parašyti žinutę el. paštu


vaikai@amb.lt

informacija



9
Čia yra registratūra,


kurioje dirbanti darbuotoja 

suteikia reikalingą 

informaciją, registruoja 

naujus skaitytojus.

laukti eilėje



10
Aš esu bibliotekos


darbuotoja, galiu atsakyti


į tau rūpimus klausimus ir 

padėti surasti reikiamą knygą.

darbuotojai



informacija

11
Bibliotekos darbuotojai 

turi tokias korteles.



12
Čia tualetas.

higiena



higiena

13
Čia galiu


nusiplauti rankas.



tyli erdvė

14
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



15
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

16
Jei pavargau arba


noriu pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



17
Bibliotekoje galiu


pasiskolinti knygą ir


neštis ją namo.

informacija



18
Jei noriu pasiskolinti


knygą, pakalbėsiu su 

bibliotekos darbuotoju.

darbuotojai



19
Čia yra bibliotekos


žaidimų erdvė, čia galiu


žaisti stalo žaidimus.

Poilsio zona



20
Galėsiu pasinaudoti šiuo


knygų išdavimo ir


grąžinimo aparatu.


Kaip juo naudotis,


man paaiškins


bibliotekos darbuotoja.

kompiuteris



21
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuterinius žaidimus


žaisti galėsiu vieną valandą.

kompiuteris



22
Galiu naudotis


planšetiniais kompiuteriais.

kompiuteris



informacija

23
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygų


iš bibliotekos.



judėjimas

24
Čia yra išėjimas


iš vidinio kiemo.



judėjimas

25
Pro šias duris išeinu


iš bibliotekos ir


netrukus grįšiu vėl.


