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Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) renginiai, paslaugos  
 

   ... renginiai, edukacijos viešojoje bibliotekoje ir socialiniuose tinkluose: 
 Liepos 3–8 d. Skautų vasaros stovykla „Nuo Romos iki Amerikos“. „Vaitlunkio“ 

stovykla (Mikierių k., Anykščių r.). 
 

 Liepos 4, 11, 13, 18, 20, 25, 27 d. 14–17 val. Edukaciniai užsiėmimai „Atostogauk 

bibliotekoje“. VB Edukacijų klasė. 
 

 Liepos 6 d. 10–12 val. Edukacija „Scriptorium dominicani“ (rašymas žąsies plunksna). 

Bibliotekos kupolas (L. Stuokos-Gucevičiaus a.). 
 

 Liepos 13, 20, 27 d. 10–12 val. „Žirniukų“ klubo susitikimai. VB Edukacijų klasė. 
 

 

... virtualios viktorinos ir parodos, kita informacija VB socialiniuose tinkluose: 
➢ Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 7-oji viktorina „Kupiškėnų 

vandenys“. VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir „Facebook“ 

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

➢ Virtualios parodos „Tremtinių kupiškėnų keliais“, „Iš knygų serijos „Kupiškėnų 

biblioteka“ ir „Skapiškio krašto metraštininkė: Stanislava Mažeikytė“. VB interneto 

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

➢ „Juozo Kėdainio užrašų knygeles. 3“ (Iš skaitmeninės kolekcijos). VB interneto 

svetainė https://www.kupiskiovb.lt/skaitmenines-kolekcijos/. 
 

➢ „Kupiškio kalendorius 2022“: Matilda Olkinaitė, Antanas Vireliūnas, Vida Žilinskienė, 

Petras Čiurlys, Petras Jankauskas, Sigita Julija Apšegaitė-Samuolienė (nuo 14 d.), Petras 

Juodakis (nuo 21 d.), Algirdas Petrulis (nuo 27 d.). VB „Facebook“.  
  

... parodos viešojoje bibliotekoje: 
❖ Vitalio Vošterio (Vilniaus r.) fotografijų paroda ,,Po dangum“ (iki 10 d.). VB priestatas 

(L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3A). 
 

❖ Vieno paveikslo paroda: Vidmanto Jankausko fotografija „Kupiškėnų vestuvių 

jaunoji Konstancija Jugulienė“. VB lange (Krantinės g. 24). 
 

❖ Leidinių parodos „Kunigo, literato ir poeto Justo Jasėno dovanos bibliotekai“ 

(Justui Jasėnui – 40) ir Reginos Baltrūnienės kūrybinių darbų paroda „Akimirkų 

paletė“. VB Abonementas. 
 

❖ Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“. VB Skaitykla. 

❖ Spaudinių paroda „Mano vasara su knyga“ (nuo 11 d.). VB Vaikų erdvė. 
 

❖ Keramikos darbų paroda „Molio burtai“ (Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 

1–4 kl. mokinių darbai. Mokyt. Lina Riaubienė) ir Kupiškio meno mokyklos dailės 

skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano pasakų miestas“. VB Vaikų erdvė. 
 

❖ Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“ (iki 15 d.), Valdo 

Kopūsto fotografijų paroda (nuo 19 d.). VB laiptinė. 
 

❖ Spaudinių parodos: „Fizikas Romualdas Karazija“ (80-osioms gimimo metinėms) ir 

„Atrask Lietuvą“. VB Kraštotyros ir edukacijos skyrius. 
 

https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/
https://www.facebook.com/kupiskiovb/
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Padalinių (MP ir KP) ir skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) renginiai, kitos 

paslaugos 
 

... renginiai ir edukacijos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose: 
 Liepos 6 d. 21 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas. Naivių SAP kiemas. 

 

 Liepos 6 d. 21 val. Valstybės dienos minėjimas. Juodpėnų SAP kiemas. 
 

 Liepos 8 d. 20 val. Kasmetė, tradicinė kaimo vasaros šventė „Po liepa“. Juodpėnų 

SAP kiemas. 

 Liepos 15 d. 14.30 val. Edukacinė veikla vaikams „Smalsu žinoti, noriu daryti“. 

Palėvenėlės SAP. 

 Liepos 19 d. 15.30 val. Popietė „Kartu su knyga“. Palėvenėlės SAP. 
 

... virtualios viktorinos ir parodos, kita informacija MP, KP, SAP socialiniuose 

tinkluose: 

➢ Virtualios viktorinos „Kelionė po Kupiškio kraštą“ (nuo 5 d.) ir „Žodžių labirintas“ 

(nuo 11 d.) Salamiesčio KP „Facebook“  

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

➢ Virtuali paroda „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ vaidinimo dalyviui (piršliui) 

Antanui Barzdžiukui – 150“. Virbališkių SAP „Facebook“ 

https://www.facebook.com/Virbali%C5%A1ki%C5%B3-Skaitytoj%C5%B3-

aptarnavimo-punktas-100231272025180.  
 

➢ Virtualios parodos „Svarbiausia – tikra meilė ir atsidavimas savo profesijai“ 

(Povilui Gaidžiui – 85) ir „Dailininkui, juvelyrui Vytautui Matulioniui – 70“ (nuo 15 

d.). Subačiaus MP „Facebook“ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010404542320.  
 

➢ Virtuali paroda „Eko“, skirta Valdo Papievio 60-mečiui (nuo 8 d.). Palėvenėlės SAP 

„Facebook“  

https://www.facebook.com/groups/358802932002066  
 

 

... parodos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose: 
❖ Ekspozicija, skirta Lietuvos valstybės dienai (4–9 d.), tautodailininkės Zitos 

Kumpelienės rankdarbių paroda (nuo 12 d.), Antašavos KP. 

❖ Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narės Elenos Aldonos Raišienės tapybos 

darbų paroda, skirta Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 25-mečiui, 

Subačiaus MP. 

❖ Fotografijų paroda „Pavasario spalvų žaismas“ (Kupiškio kultūros centro projektas 

„Už galimybę keistis“) ir Bronės Ažusienienės rankdarbių paroda „Iš kraičių 

skrynios“, Lukonių SAP. 

❖ Viliaus Naujiko fotografijų paroda „Mano gentis“, Virbališkių SAP. 

❖ Rašytojo Kazio Sajos 90-osioms gimimo metinėms skirta paroda, Rudilių SAP. 

❖ Spaudinių parodos „Brangus Tėti“ (iki 12 d.), Adomynės KP, „Viską saugok, 

atmintie“ (iki 14 d.), Laičių SAP, „Gėlių žiedai dailininkų akimis“, Naivių SAP, 

„Liepos 6-oji – diena, kai praeitis ir dabartis sueina draugėn“ (Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo diena) (nuo 4 d.), Virbališkių SAP, „Liepos 15-oji – Žalgirio 

mūšio diena“ (nuo 13 d.), Rudilių SAP. 
 

Kviečiame dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje – „Vasara su knyga 2022“!  

Daugiau informacijos apie iššūkį: https://vasarasuknyga.lt/  
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