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... dalyvauti bibliotekose vykstančiuose renginiuose ir virtualiuose renginiuose: 
 Juozo Brazausko knygų „Gyvenimas šėlsta nevilties agonijoje: Jurgis Savickis – rašytojas ir 

diplomatas“, „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ ir „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ 

pristatymas. Rugsėjo 16 d. 16 val. Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) salė. 

 Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Akcijos „Vasara su knyga“ aptarimas. Rugsėjo 29 d. 17 val. 

Kupiškio VB salė. 

 Naujausių kupiškėniškos tematikos leidinių pristatymas. Kupiškio VB interneto svetainėje ir 

YouTube kanale https://www.youtube.com/watch?v=O6rR-8DzLK4&t=27s.   

 Projekto „Integracijos link“ veiklos: mokymai, edukacijos, išvykos. Daugiau informacijos 

https://www.facebook.com/kupiskiovb/.  Kupole prie rekonstruojamo Kupiškio VB pastato 

(Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3a) ir VB (Krantinės g. 24).  

 Edukaciniai užsiėmimai klube „Po pamokų“ (pradinių klasių mokiniams). Kiekvieną dieną 13–16 

val. Kupiškio VB Edukacijų klasė. 

 Poezijos ir muzikos popietė „Rugsėjis – pirmasis laisvės mėnuo“. Rugsėjo 18 d. 14 val. 

Subačiaus miestelio aikštė (prie Lietuvos nepriklausomybės 100-čiui skirto paminklo).  

 Popietė „Naminiai rudeniniai pyragai“. Rugsėjo 23 d. 17 val. Antašavos padalinys.  

 Popietė „Rudens gėrybės ant mūsų stalo“. Rugsėjo 24 d. 14 val. Salamiesčio padalinys. 

... dalyvauti viktorinose, akcijose: 
 Žydų genocido atminties dienai skirta virtuali viktorina „Žydai Kupiškyje“ (iš ciklo 

„Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“). Nuo rugsėjo 22 d. Kupiškio VB Facebook. 

 Virtuali viktorina  iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą (9): Įvairūs klausimai“. 

Kupiškio VB Facebook  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4mnsiC2bC8 

Znku7nwNRJZNG0YBBAYR-l6SlyfpgCy3AfSw/viewform 

 Virtuali viktorina „Žodžių labirintas (2)“. Nuo rugsėjo 20 d. Salamiesčio padalinio Facebook 

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3 

... peržiūrėti virtualias ir tradicines parodas, kitą informaciją:  
 Virtualios parodos „Obelis, kuri nebežydės“ (poetės Zitos Lukošiūtės 70-mečiui), „Laiko 

pėdomis“ (žurnalisto, poeto Broniaus Žalio 100-mečiui) ir „Į upes subrido mano dienos“ 

(poetės Jadvygos Gabriūnaitės 85-mečiui), „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ (pirmojo spektaklio 

55-mečiui). Kupiškio VB interneto svetainėje https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ ir 

VB Facebook  https://www.facebook.com/kupiskiovb/. 

 Vieno paveikslo paroda: Algirdas Venckus ,,Kupiškis, Gedimino gatvė“.  Kupiškio VB lange. 

 Viliaus Purono nuotraukų paroda „Mokyklinio gyvenimo kronikos: 1961–1964 m.“ Kupiškio 

VB laiptinė.  

 Daivos Jundzilienės sukurtų papuošalų paroda „Papuošalų magija“. Kupiškio VB Abonementas. 

 Dokumentų parodos „Atsidavęs mokslui ir kultūrai: Peliksui Šinkūnui – 130 m.“ ir „Įkvėpimo 

žemė“ (Romualdui Rakauskui – 80 m.). Kupiškio VB Kraštotyros ir edukacijos skyrius. 

 Spaudinių paroda „Tarp ekspresijos ir ironijos: Gintarui Patackui – 70 m.“ Kupiškio VB 

Abonementas.  

 Rašytojos Agatos Kristi 130-osioms gimimo metinėms skirtos spaudinių parodos. Kupiškio VB 

Vaikų erdvė, Adomynės ir Antašavos padaliniai, Juodpėnų, Naivių ir Virbališkių skaitytojų 

aptarnavimo punktai. 

 Virtuali paroda „Detektyvinio pasakojimo imperatorė“ (Agatos Kristi 130-osioms gimimo 

metinėms. Salamiesčio padalinio Facebook  https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3  
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 Povilo Matulionio progimnazijos mokinių piešinių paroda „Rudenėlio spalvos“. Kupiškio VB 

Vaikų erdvė. 

 „Kupiškio kalendorius 2021: Eglė Ridikaitė, Mikalina Glemžaitė, Lilija Genytė, Algimantas 

Jasaitis“. Kupiškio VB Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb. 

 „Kupiškio kalendorius 2021: Pranciškus Skardžius (nuo 09 16), Žymantė Vladislava Jonuškaitė 

(nuo 09 30)“. Kupiškio VB Facebook https://www.facebook.com/kupiskiovb. 

 Knygų ir spaudinių paroda Lietuvos žydų genocido dienai atminti „Lietuvos žydų likimai“. Nuo 

rugsėjo 23 d. Subačiaus miesto padalinyje. 

 Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“.  Subačiaus padalinys ir jo Facebook.  

 Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių piešinių paroda „Pasakų personažai“. 

Antašavos padalinys. 

 Dokumentų paroda „Mokslo ir žinių šalyje“, skirta prieš 100 metų įsteigtai Laičių pradinei  

mokyklai. Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas. 

 Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“. Skapiškio 

padalinys ir Facebook. 

 Viliaus Naujiko fotografijų paroda „Mano gentis“. Skapiškio padalinys. 

 Gražinos Laucienės darbų paroda ,,Minties linija“. Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas. 

 

...  laukiame Jūsų bibliotekose. Nuo rugsėjo 13 d.: 

 Visomis bibliotekų paslaugomis gali naudotis pateikusieji  Galimybių pasą ar kitą jo kriterijus 

atitinkantį dokumentą. Vaikams iki 16 metų minėtų dokumentų pateikti nereikia. 

 Neturintiems Galimybių paso: 

 išduodame knygas ir kitus leidinius (užtrunkant bibliotekoje ne ilgiau kaip 15 min.); 

 kopijuojame ir skenuojame dokumentus; 

 leidžiame aplankyti parodas; 

 kviečiame dalyvauti atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose. 

 Atvykę lankytojai (vyresni nei 6 metų amžiaus) privalo dėvėti apsauginę veido kaukę, laikytis 

saugaus 2 m. atstumo. 

 Prašome laikytis asmens higienos normų: rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, o 

turinčių ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.) nesilankyti bibliotekoje. 

 

AČIŪ, KAD NAUDOJATĖS BIBLIOTEKŲ PASLAUGOMIS 
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