Kupiškio viešoji biblioteka ir padaliniai
g e g u ž ė s 1–16 d.
siūlo virtualias paslaugas

... apsilankyti virtualiuose renginiuose:
 Virtualus Veronikos Urbonaitės-Barkauskienės knygos „Devyniasdešimtųjų vaikai tampa tėvais“
pristatymas. Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) svetainė, Facebook, Youtube kanalas.
 Pokalbis su rašytoju Dainiumi Vanagu apie jo naują romaną „Oderis“. Kupiškio VB svetainė,
Facebook, Youtube kanalas.
 Lionijos Šilinienės skarelių parodos „Oi, motinėle, oi ta skarelė...“ pristatymas. Navių skaitytojų
aptarnavimo punkto (SAP) Facebook.
 Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ nuotoliniai užsiėmimai kiekvieną trečiadienį
nuo 13 val. uždaroje Skapiškio padalinio Facebook grupėje „Eko dirbtuvėlės 2020“.
 Skautų draugovės „Kupa“ sueiga (uždara grupė). Gegužės 13 d. 18 val. per Google meet programą.
 Edukacija „Paminklai ir paminklinės vietos Alizavos krašte“. Alizavos padalinio Facebook.
 Edukacija „Kirmėliukas“. Palėvenėlės SAP Facebook.
... dalyvauti viktorinose, spręsti kryžiažodžius:
 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirta viktorina „Kupiškio krašto spauda“. Nuo gegužės 7 d.
Kupiškio VB svetainė, Facebook.
 Viktorina „Kas? Kada? Kur? Kodėl?“. Kupiškio VB svetainė, Facebook
 Viktorina ,,Biblioteka – tai atviras idėjų stalas“. Virbališkių SAP Facebook.
 Viktorina „Prisiminkime užsienio šalių klasiką“. Salamiesčio padalinio Facebook.
 Viktorina „Ką žinai apie bibliotekas?“. Nuo gegužės 6 d. Šepetos padalinio Facebook.

... peržiūrėti parodas, knygų apžvalgas, įrašai, kitą informaciją:
 Dianos Gurklytės fotografijų paroda „Pavasaris. Vasara“. Kupiškio VB svetainė, Facebook.
 Vieno paveikslo paroda: Raimondas Savickas „Ant stogo“, Kupiškio VB svetainė, Facebook ir
bibliotekos lange.
 Motinos dienai skirtas įrašas. Gegužės 2 d. Kupiškio VB Edukacijų klasės Facebook „Po pamokų“.
 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas įrašas. Gegužės 7 d. Kupiškio VB Instagram.
 „Kupiškio kalendorius 2021: Jurgis Šlapelis (1876–1941), Antanas Juška (1906–1991), Kazimieras
Babickas (1901–1968)“. Kupiškio VB Facebook.
 „Kupiškio kalendorius 2021: Jonas Vireliūnas (1886–1920)“. Nuo gegužės 6 d. Kupiškio VB Facebook.
 Parodos „Apie Subačiaus ambulatoriją“ ir „Subačiaus krašto paminklai“. Subačiaus padalinio
Facebook.
 Kupiškio socialinės globos namų gyventojų darbų paroda. Nuo gegužės 3 d. Šepetos padalinio
Facebook.
 Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“ (Kupiškio VB
projektas „Kartas sujungianti fotografija“). Nuo gegužės 4 d. Noriūnų padalinio Facebook.
 Motinos dienai skirta nuotraukų paroda „Gražiausios gėlės, skambiausi posmai – Motinai“. Nuo gegužės
2 d. Salamiesčio padalinio Facebook.
 Juliaus Aleknos fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“ (Kupiškio VB projektas „Kartas
sujungianti fotografija“). Nuo gegužės 6 d. Salamiesčio padalinio Facebook.
 Antano Tušlos fotografijų paroda „Spalvų simetrija“. Nuo gegužės 10 d. Salamiesčio padalinio
Facebook.
 Virtualus sveikinimas ,,Ant tavo rankų – mano stiprybė Mama“. Nuo gegužės 2 d. Virbališkių SAP
Facebook

... dalyvauti nuotoliniuose skaitmeninio raštingumo mokymuose:


Tema „Viešosios bibliotekų paslaugos internetu“. Gegužės 12–13 d., 9–12 val.
Registracija ruta.vilkiene@gmail.com

AČIŪ, KAD NAUDOJATĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS

