
BIBLIOTEKA
VISIEMS



Panevėžio Elenos Mezginaitės 


viešosios bibliotekos filialas „Židinys“

SUSIPAŽINKIME

Aš Edita, man patinka 

kelionės.

Aš Irena, mėgstu šokti. Aš Monika, myliu kates. Aš Lina, man patinka 

knygos.

BIBLIOTEKA
VISIEMS



Eisiu į Panevėžio Elenos Mezginaitės 

viešosios bibliotekos filialą „Židinys“.
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Daug žmonių

2
Čia mano biblioteka.



BIBLIOTEKOJE 
GALIU LANKYTIS:

I–V NUO 10.00 IKI 18.00 VAL., 
VI NUO 9.00 IKI 16.00 VAL. 
SEKMADIENĮ BIBLIOTEKA 

NEDIRBA. 

PASKUTINIS MĖNESIO 
PENKTADIENIS - ŠVAROS DIENA, 

BIBLIOTEKA NEDIRBA.

VASARĄ ŠEŠTADIENIAIS 
BIBLIOTEKA NEDIRBA.
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4
Užlipęs tris laiptelius,


pro šias duris galiu eiti


į biblioteką. Man reikės 

atidarytis dvejas duris.

judėjimas



5
Jei turiu klausimų,


galiu paskambinti


tel. : (8 45) 46 15 67


ir pakalbėti su bibliotekos 

darbuotoju arba parašyti 

žinutę el. paštu 

biblzidinys@gmail.com

informacija



6
Aš esu bibliotekos


darbuotoja, galiu atsakyti


į tau rūpimus klausimus ir 

padėti surasti reikiamą knygą 

ir žurnalą.

darbuotojai



7
Čia yra skaitytojų


aptarnavimo stalas.


Čia registruojami nauji 

bibliotekos skaitytojai,


į namus išduodami leidiniai, 

priimamos ir


grąžinamos knygos.

laukti eilėje



8
Čia galiu pasikabinti


 striukę arba paltą.

tavo daiktai



9
Čia yra tualetas.

higiena



10
Čia galiu nusiplauti 

rankas. Čia gali būti 

labai daug triukšmo.

higiena



tyli erdvė

11
Čia galiu ramiai 

paskaityti knygą


arba žurnalą.



12
Kartais gali būti


daug triukšmo.


Jei taip atsitiktų, galiu 

pasikalbėti su bibliotekos 

darbuotoju, nueiti į ramesnę 

vietą, pasinaudoti garsą 

slopinančiomis ausinėmis.

garsi erdvė



13
Užlipęs šiais laiptais 

pateksiu į Vaikų 

literatūros skyrių.

judėjimas



tyli erdvė

14
Jei pavargau arba


noriu pabūti tyliai ir 

nusiraminti, galiu 

pasėdėti tyloje.



15
Galiu pažaisti su


čia esančiais žaislais, 


dėlioti dėliones.

Poilsio zona



Poilsio zona

16
Vasarą galiu prisėsti


 ir pailsėti ant šių 


sėdmaišių.



17
Bibliotekoje galiu


pasiskolinti knygą


 ir neštis ją namo.

informacija



tyli erdvė

18
Knygas rinksiuosi iš 

tokių knygų lentynų.



19
Norėdamas pasiskolinti


knygą iš bibliotekos, 

pakalbėsiu su


bibliotekos darbuotoja.

darbuotojai



20
Jei noriu, galiu


naudotis kompiuteriu.


Galiu skaityti, žaisti 

kompiuterinius žaidimus, 

žiūrėti vaizdo įrašus. 

Kompiuteriu galėsiu


naudotis 1 valandą per dieną.

kompiuteris



informacija

21
Naudodamasis tokiu 

skaitytojo bilietu galėsiu 

pasiskolinti knygas


iš bibliotekos.



judėjimas

22
Pro šias duris išeinu


iš bibliotekos


ir netrukus grįšiu vėl.
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