
 
 

Kupiškio viešoji biblioteka ir 

padaliniai 

b a l a n d ž i o  19–30 d.  

siūlo virtualias paslaugas 

 
 

... apsilankyti virtualiuose renginiuose:  
 Virtualus Veronikos Urbonaitės-Barkauskienės knygos „Devyniasdešimtųjų vaikai tampa tėvais“ 

pristatymas. Balandžio 28 d. 15 val. Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) Facebook (live transliacija). 

 Skaitytojų klubo „Knygius“ nuotolinis susitikimas. Balandžio 28 d. 17 val. per Messenger programą. 

 Skaitymai netradicinėse erdvėse mokyklai „Varpelis“, skirti Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei. 

Balandžio 27 d. 10 val. (nuotoliniu būdu). 

 Virtualūs skaitymai „Kūryba negali nežavėti“. Balandžio 30 d. 10 val. Microsoft Teams programoje. 

 Pokalbis su rašytoju Dainiumi Vanagu apie jo naują romaną „Oderis“. Kupiškio viešosios bibliotekos 

(VB) interneto svetainė, Youtube kanalas, Facebook. 

 Neformaliojo vaikų švietimo programos „Eko dirbtuvėlės“ nuotoliniai užsiėmimai kiekvieną trečiadienį 

nuo 13 val. uždaroje Skapiškio padalinio Facebook grupėje „Eko dirbtuvėlės 2020“.  

 Edukacinė pamokėlė „Pasigaminkime knygos skirtuką“. Salamiesčio padalinio Facebook. 

 Edukacija „Ar žinai? Susipažinkite – Alizavoje esantys paminklai“. Alizavos padalinio Facebook. 

 

... dalyvauti viktorinose, spręsti kryžiažodžius: 
❖ Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei „Nauja realybė – naujos formos“ skirta viktorina „Kas? 

Kada? Kur? Kodėl?“. Nuo balandžio 23 d. Kupiškio VB Facebook ir interneto svetainė. 

❖ Viktorina ,,Biblioteka – tai atviras idėjų stalas“ (skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei). Nuo balandžio 

23 d. Virbališkių padalinio Facebook. 

❖ Viktorina „Prisiminkime užsienio šalių klasiką“. Nuo balandžio 26 d. Salamiesčio padalinio Facebook. 

❖ Viktorina „Prisiminkime vaistažoles“, Salamiesčio padalinio Facebook, Kupiškio VB interneto svetainė.  

❖ Viktorina „Rašytojai ir jų profesijos“. Šepetos padalinio Facebook. 
 

... peržiūrėti parodas, knygų apžvalgas, kitą informaciją:  
✓ Dianos Gurklytės fotografijų paroda „Pavasaris. Vasara“. Kupiškio VB Facebook, interneto svetainė. 

✓ Igno Medžiaušio piešinių paroda „Pirmi žingsniai“, Kupiškio VB facebook ir interneto svetainė.  

✓ Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“, Skapiškio padalinio Facebook.  

✓ Medicinos darbuotojų dienai skirta paroda  „Apie Subačiaus ambulatoriją“. Nuo balandžio 23 d. 

Subačiaus padalinio Facebook. 

✓ Paroda „Oi motinėle, oi ta skarelė...“. Nuo balandžio 30 d. Naivių padalinio Facebook. 

✓ Vieno paveikslo paroda: Raimondas Savickas „Miesto angelas“, Kupiškio VB interneto svetainė, 

Facebook ir bibliotekos lange.  

✓ Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“. Kupiškio viešojoje bibliotekoje (Krantinės g. 24) ir VB 

interneto svetainėje.  

✓ Paroda „Sveikata – pasaulio rūpestis“. Kupiškio VB Facebook ir interneto svetainė. 

✓ Paminklų apsaugos dienai skirta paroda „Subačiaus krašto paminklai“. Subačiaus padalinio Facebook.  

✓ Paroda „Iš gyvenimo į knygą“ (Vytautui Sirijos Girai – 110 m.). VB interneto svetainė, Salamiesčio 

padalinio Facebook.  

✓ Paroda „Metų knygos rinkimai 2020: nominantai ir nugalėtojai“. Noriūnų padalinio Facebook. 

✓  „Kupiškio kalendorius 2021: Kazimieras Babickas (1901–1968)“. Nuo balandžio 22 d. Kupiškio VB 

Facebook.  

✓ „Kupiškio kalendorius 2021: Antanas Juška (1906–1991)“. Nuo balandžio 26 d. Kupiškio VB Facebook.  

✓ „Kupiškio kalendorius 2021: Jurgis Šlapelis (1876–1941)“. Nuo balandžio 29 d. Kupiškio VB Facebook.  

 

... dalyvauti  nuotoliniuose  skaitmeninio raštingumo mokymuose: 
▪ Tema „Pristatymų rengimas“. Balandžio 19–20 d., 10–13 val. Registracija ruta.vilkiene@gmail.com 

 

AČIŪ, KAD NAUDOJATĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS 

https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/kvieciame-i-knygos-pristatyma/
https://youtu.be/TNIZAsqXpfE
https://www.facebook.com/kupiskiovb
https://www.facebook.com/salamiescio.biblioteka.3
https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka
https://www.facebook.com/kupiskiovb
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https://www.facebook.com/kupiskiovb
https://www.kupiskiovb.lt/naujienos/pristatome-nauja-paroda/
https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320
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