
 

 

Kupiškio viešoji biblioteka ir padaliniai 

l a p k r i č i o  16–30 d. 
siūlo virtualias ir tradicines paslaugas 

 

 

 

...  laukiame Jūsų bibliotekose: 

❖ 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.). 

❖ Kaukių dėvėjimas privalomas visose uždarose patalpose. Būtina laikytis 2 m atstumo. 

❖ Spalio 25–lapkričio 30 d. uždrausti visi renginiai bibliotekų vidaus patalpose (Kupiškio 

rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nutarimas).  

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

turinčių ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių nesilankyti bibliotekoje. 
 

...   renginiai, edukacijos: 
 „Kalbanti siena“ su Valdemaro Kukulo eilėraščiais ir „tamsos didžiuliu katinu“. Aplankykite 

(netoli buvusių kareivinių pastato, Gedimino g. 53B). 

  „Paslaptingų istorijų beieškant Kupiškio krašte“ (mokinių vasaros užimtumo projekto 

„Paslaptingos istorijos“ filmukai). KVB (toliau – KVB) interneto svetainė.  

 „Senovinės kupiškėnų vestuvės Algimanto Jasaičio prisiminimuose“ (etnografinio spektaklio 

55-mečiui ir A. Jasaičio atminimui). Kupiškio viešosios bibliotekos YouTube kanalas  

 Juozo Brazausko knygų pristatymo vaizdo įrašas. KVB YouTube kanalas  

 Kornelijos Jankauskaitės knygos „Apkabinu praeitį: mano šeimos istorija“ pristatymo vaizdo 

įrašas. KVB YouTube kanalas  

 Naujų knygų pristatymas 3–4 kl. mokiniams. KVB YouTube kanale. 

 Skautų draugovės sueigos (NVŠ). Per Google Meet lapkričio 18 d., 25 d. 18–20 val.  

 NVŠ  programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai uždaroje Skapiškio padalinio Facebook grupėje. 

Lapkričio 20 d., 27 d. 13–15 val.  

 Šiaurės šalių literatūros savaitė. Tekstų skaitymas Subačiaus bibliotekos kieme. Lapkričio 16 d. 

10 val. ir 19 d. 16 val.  

 Literatūriniai skaitymai „Rudens laiškai“. Mokyklos „Varpelis“ kieme. Lapkričio 23 d. 10 val. 

 Edukacinė veikla „Kurkim pasaką kartu“. Mokyklos „Varpelis“ pavėsinėje. Lapkričio 25 d. 10 val.  

... virtualios viktorinos: 
❖ Viktorinos iš ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“: „Poetą Valdemarą Kukulą 

prisimenant“, „Gamtos paveldo objektai ir saugomos teritorijos“, „Etnografija, folkloras“. 

❖ Viktorina „Pasivaikščiojimas po Kupiškį“, „Žodžių labirintas 5“ (nuo lapkričio 22 d.). 

Salamiesčio KP Facebook  
 

... virtualios parodos ir kita informacija internete, socialiniuose tinkluose:  
➢ Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis“. KVB Facebook 

➢ 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). KVB 

interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ 

➢ Skaitmeninė kolekcija „Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (1933–

1954 m.)“. KVB interneto svetainė. 

➢ Paroda „Tradicinė šviesos ir žodžio šventė“ Šiaurės šalių bibliotekų savaitei. Noriūnų KP 

Facebook 

➢ Vilės Leščinskienės kūrybinių darbų paroda. Palėvenėlės SAP  Facebook  

https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/paslaptingu-istoriju-beieskant-kupiskio-kraste/
https://www.youtube.com/watch?v=mMAVxxfAv6o&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=khaqFYN6EPw
https://www.youtube.com/watch?v=l3BRp8Lea_s&t=12s.
https://www.kupiskiovb.lt/knygu-pristatymas/
https://docs.google.com/forms/d/1Tx4Wtf2M7pEde4hK5SaqWo1WUKDjKTr0881x8wpqOAs/edit?ts=618cccb4
https://docs.google.com/forms/d/1Tx4Wtf2M7pEde4hK5SaqWo1WUKDjKTr0881x8wpqOAs/edit?ts=618cccb4
KVB%20Facebook%20https:/www.facebook.com/kupiskiovb/%20ir%20%20https:/www.kupiskiovb.lt/viktorinos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvAa6TYeOHhZaN36LkTFbvnLUVNx6L8J5NxOkBUjTZctkRiw/viewform
https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3
https://www.artsteps.com/view/618a1e629ee4abcb98958337/?currentUser
https://www.artsteps.com/view/618a1e629ee4abcb98958337/?currentUser&fbclid=IwAR1_mLq0I9lpYGRXRA430bqhFP-Lnr2jNsYDCdEmy90VxGmo_43LocZWPW0
https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/
https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/
https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020
https://www.facebook.com/groups/358802932002066


➢ Paroda „Pakalnučių metai“ (J. Ivanauskaitės 60-osioms gimimo metinėms). Salamiesčio KP 

Facebook  

➢ Kupiškėnų fotografų mėgėjų darbų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“. Skapiškio KP Facebook  

➢ „Kupiškio kalendorius 2021: Arvydas Kirda (nuo lapkričio 24 d.). KVB Facebook  

➢ „Kupiškio kalendorius 2021: Algirdas Gaižutis, Elena Mezginaitė, Antanas Bajorinas, 

Bronislovas Kaulakys. KVB Facebook 

... parodos viešojoje bibliotekoje: 
➢ Vieno kūrinio paroda: Jonas Mackevičius „Vilniaus senamiestis“. KVB langas-vitrina. 

➢ Paroda „Proginės ir atminimo gairelės iš Algimanto Jasaičio kolekcijos“. KVB laiptinė. 

➢ Spaudinių paroda „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka“. KVB Kraštotyros ir edukacijos skyrius. 

➢ Spaudinių paroda „Svajonės ir ilgesys“ Šiaurės šalių literatūros savaitei. KVB Abonementas. 

➢ Mirandos Navickienės (Duokiškis) papuošalų iš odos paroda „Iš papuošalų skrynelės“. KVB 

Abonementas. 

➢ Juozo Samulionio fotografijų paroda „Kadagių slėnis“. KVB skaitykla. 

➢ Paroda „Apie lietų po spalvotu skėčiu“ (Povilo Matulionio progimnazijos 2c klasės mokinių 

piešiniai). KVB Vaikų erdvė. 
 

... parodos padaliniuose (MP, KP) ir skaitytojų aptarnavimo punktuose (SAP): 
➢ Rašytojo, žurnalisto Algimanto Čekuolio 90-mečiui skirtos spaudinių parodos. Subačiaus miesto 

padalinys (MP), Noriūnų ir Skapiškio KP, Virbališkių SAP. 

➢ Rašytojos Jurgos Ivanauskaitės 60-mečiui skirtos spaudinių parodos. Adomynės, Alizavos, 

Salamiesčio ir Šimonių KP, Rudilių ir Virbališkių SAP.  

➢ Šiaurės šalių literatūros savaitei (lapkričio 15–19 d.) skirtos spaudinių parodos. Alizavos, 

Antašavos ir Salamiesčio KP.  

➢ Viliaus Naujiko fotografijų paroda „Mano gentis“. Subačiaus MP. 

➢ Vakarės Baliūnaitės piešinių paroda „Jau laukiu, kad sparnas kregždės spindintį dangų 

atvertų“. Alizavos KP ir Facebook. 

➢ Spaudinių paroda „Veski į pasakų šalį“. Nuo lapkričio 18 d. Alizavos KP. 

➢ Rankdarbių paroda „Kiekvienas nešam sielą kaip žibintą“. Nuo lapkričio 24 d. Alizavos KP. 

➢ Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“. Lukonių SAP.  

➢ Paroda „Palikęs mums aušrą ir viltį“ (Jonui Basanavičiui – 170 m.). Naivių KP. 

➢ Dokumentų ir nuotraukų paroda „Biblioteka laiko tėkmėje“ (Naivių bibliotekos 70-mečiui), 

Naivių SAP ir Facebook  

➢ Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“. Naivių SAP. 

➢ Reginos Adomauskienės tapybos darbų parodos „Žydėjimas“ ir „Jausmai“. Noriūnių KP. 

➢ Dokumentų parodos „Išlikusi poezijos skambėjime“ (poetės Elenos Mezginaitės 80-osioms 

gimimo metinėms) ir „Lietuvių tautinio judėjimo simbolis“ (Jono Basanavičiaus 170-osioms 

gimimo metinėms). Rudilių SAP. 

➢ Senų knygų paroda „Jas skaitė mūsų seneliai“ ir kupiškėnų fotografų mėgėjų darbų paroda 

„Mano žvilgsnis į Kupiškį“. Skapiškio KP.  

➢ Mokinių kūrybinių darbų parodos „Spalvotas ruduo“ ir „Tas auksinis rudenėlis“. Šepetos KP. 

➢ Juliaus Aleknos fotografijų paroda iš ciklo ,,Kupiškis ir kupiškėnai“ ir Onutės Žemaitienės 

kūrybinių darbų paroda „Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą“. Virbališkių SAP. 

 

AČIŪ, KAD NAUDOJATĖS BIBLIOTEKŲ PASLAUGOMIS 

https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3
https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1
https://www.facebook.com/kupiskiovb
https://www.facebook.com/kupiskiovb
https://www.canva.com/design/DAEvVZO8TN0/xw6miANR6RIpi0MIBl3ykA/view#1
https://www.facebook.com/naiviu.biblioteka

