
      

 

Kas yra  Lietuvos aklųjų biblioteka 

 

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) – tai: 

- valstybinės reikšmės biblioteka, pavaldi Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, 

- biblioteka, aprūpinanti literatūra ir informacija negalinčius skaityti įprastų leidinių 

akluosius, silpnaregius, kitą negalią turinčius žmones, 

- didžiausia šalyje specialiųjų formatų leidinių leidėja, 

- visą Lietuvą apimantis paslaugų tinklas. 

Kaip tapti LAB skaitytoju 

• Reginčiųjų raštu leidiniais (knygomis, žurnalais) Lietuvos aklųjų bibliotekoje gali naudotis VISI 

skaitytojai be jokių apribojimų – galioja bendrasis skaitytojo pažymėjimas. 

• Specialiųjų formatų leidiniais (garsinėmis knygomis ir žurnalais, spaudiniais Brailio raštu, 

DAISY formato leidiniais) teisę naudotis turi tik tie asmenys, kuriems oficialiai nustatyta regos ir kita 

negalia, dėl kurios jie nepajėgia skaityti įprasto formato leidinių*: 

- neregiai 

- silpnaregiai, 

- regą praradę dėl kitų ligų (pvz., diabeto), 

- negalintys laikyti rankose knygos, versti jos puslapių, 

- turintys skaitymo ir mokymosi sutrikimų (disleksiją, suvokimo problemų ir pan.). 

*Remiamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu 

Kokius leidinius galima rasti LAB 

- garsines knygas, 

- garsinius žurnalus, 

- knygas Brailio raštu, 

- padidinto šrifto leidinius silpnaregiams, 

- daugiafunkcius DAISY formato leidinius. 

Skaitymo sunkumų neturintys skaitytojai LAB, kaip ir kitose bibliotekose, gali naudotis 

įprastiniais leidiniais. 

 

 

 



Kokiais būdais galima naudotis LAB paslaugomis: 

 

- ateiti į LAB ar jos filialą, 

- gauti LAB leidinius paslaugų punkte, 

- naudotis bibliotekos paslaugomis į namus, 

- gauti bibliotekos leidinius paštu, 

- naudotis virtualiomis LAB paslaugomis iš namų per Elektroninių leidinių valdymo informacinę 

sistemą ELVIS.  

 

 

LAB. Ateik, sužinok, išgirsk! 

 

 

Mus rasite: 
 

Lietuvos aklųjų biblioteka 

Skroblų g. 10, Vilnius 

Tel. (8-5) 215 0610 

info@labiblioteka.lt 

 

LAB interneto svetainė http://www.labiblioteka.lt 

ELVIS http://elvis.labiblioteka.lt 

LAB Facebook’e https://www.facebook.com/Lietuvos.akluju.biblioteka 

 

 

LAB filialai: 

 

Kaune:     Šiauliuose:   

Savanorių pr. 204    Spindulio g. 2 

Tel. (8-37) 731 793    Tel. (8-41) 545 055 

 

Klaipėdoje:    Ukmergėje:  

Šviesos g. 3     Deltuvos g. 19 

Tel. (8-46) 497 290    Tel. (8-340) 63 567 

 

Panevėžyje:   

Staniūnų g. 66 

Tel. (8-45) 433 801 

 

LAB leidinius galima gauti per šiuos paslaugų punktus, esančius miestų ir rajonų viešosiose 

bibliotekose, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) rajonų filialuose ir kitose organizacijose. 

Paslaugų punktų sąrašą galima rasti čia: http://www.labiblioteka.lt/lt/paslaugos/mokamos-

paslaugos-2.  
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