Kupiškio viešoji biblioteka ir padaliniai

2022 m. rugpjūčio 1–31 d.
siūlo tradicines ir virtualias paslaugas
Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) renginiai, paslaugos
... renginiai, edukacijos viešojoje bibliotekoje ir socialiniuose tinkluose:
Rugpjūčio 1, 3, 8, 10, 17, 29 d. 14–17 val. Edukaciniai užsiėmimai „Atostogauk
bibliotekoje“. VB Edukacijų klasė.
Rugpjūčio 3, 10, 17 d. 10–12 val. „Žirniukų“ klubo susitikimai. VB Edukacijų klasė.
Rugpjūčio 22 d. 10 val. Susitikimas su gamtos fotografu (Vaikų ir jaunimo
socializacijos projektas „Gamtos draugai–3“). VB salė.
Rugpjūčio 23 d. 10 val. Apsilankymas gėlių ūkyje ir atmintinų vietų tvarkymas (Vaikų
ir jaunimo socializacijos projektas „Gamtos draugai–3“).
Rugpjūčio 24 d. 10–16 val. Išvyka į Safari parką Anykščių rajone (Vaikų ir jaunimo
socializacijos projektas „Gamtos draugai–3“).

... virtualios viktorinos ir parodos, kita informacija VB socialiniuose tinkluose:
➢ Virtualios parodos „Tremtinių kupiškėnų keliais“, „Iš knygų serijos „Kupiškėnų
biblioteka“. VB interneto svetainė.
➢ „Juozo Kėdainio užrašų knygelės. 3“ (Iš skaitmeninės kolekcijos). VB interneto
svetainė.
➢ „Kupiškio kalendorius 2022“: Petras Juodakis, Sigita Julija Apšegaitė-Samuolienė,
Algirdas Petrulis, Irena Vidugirytė-Malaiškienė (nuo 18 d.), Henrikas Paulauskas (nuo
26 d.). VB „Facebook“.

... parodos viešojoje bibliotekoje:
❖ Vieno paveikslo paroda: Vidmanto Jankausko fotografija „Kupiškėnų vestuvių
jaunoji Konstancija Jugulienė“. VB lange (Krantinės g. 24).
❖ Knygų paroda „Kunigo, literato ir poeto Justo Jasėno dovanos bibliotekai“. VB
Abonementas.
❖ Rūtos Aižinienės tapybos darbų paroda „Tapybos pamąstymai“. VB Skaitykla.
❖ Spaudinių paroda „Izabelė Aljendė – Čilės literatūros legenda“. VB Vaikų erdvė.
❖ Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1–4 kl. mokinių keramikos darbų paroda
„Molio burtai“ ir Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų
paroda „Mano pasakų miestas“. VB Vaikų erdvė.
❖ Valdo Kopūsto fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“. VB laiptinė.
❖ Spaudinių parodos „Žolinė – tradicijos ir istorija“ (nuo 18 d.) ir „Kazys Šimonis –
saulės spalvų burtininkas“ (nuo 22 d.). Kraštotyros ir edukacijos skyrius.

Padalinių (MP ir KP) ir skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) renginiai, kitos
paslaugos
... renginiai ir edukacijos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose:
Rugpjūčio 1 d. 10 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Palėvenėlė ant lapo“.
Palėvenėlės SAP.
Rugpjūčio 6 d. 14 val. Gerdos Jankevičiūtės poezijos knygos „Ten kur mano būta“
pristatymas. Skapiškio KP.
Rugpjūčio 10 d. 11 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Draugui reikia tavo laiko,
o ne like‘o“. Palėvenėlės SAP.
Rugpjūčio 23 d. 10 val. Tradicinių amatų meistrės Zitos Kumpelienės edukacinis
užsiėmimas „Audimas“. Antašavos KP.

... virtualios viktorinos ir parodos, kita informacija MP, KP, SAP socialiniuose
tinkluose:
➢ Virtuali paroda „Laurynui Algimantui Skūpui – 85 m.“ Nuo 26 d. Subačiaus MP
„Facebook“.
➢ Virtuali paroda „Po dangaus kepure“ (Marijai Meilei Kudarauskaitei – 90 m.). Nuo
15 d. Palėvenėlės SAP „Facebook“ .
➢ Virtuali paroda ,,Kraštietis, fizikas, fizinių mokslų daktaras Liudvikas Augulis:
1952–2014“. Nuo 25 d. Virbališkių SAP „Facebook“

... parodos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose:
❖ Elenos Aldonos Raišienės tapybos darbų paroda, skirta Kupiškio krašto žmonių su
negalia sąjungos 25-mečiui, Subačiaus MP.
❖ Informacinis stendas, skirtas iš Žemaitėlių kaimo kilusiai literatei, pedagogei Irenai
Vidugirytei-Malaiškienei (gimimo 85-mečiui). Nuo 18 d. Antašavos KP.
❖ Paroda „Žolinė nuotraukose“. Nuo 12 d. Juodpėnų SAP.
❖ Spaudinių parodos ,,Kai žodžių sielos ima šviest...“ (Marijai Meilei Kudarauskaitei –
90 m.) ir „Kraštietis fizikas Liudvikas Augulis“ (70-osioms gimimo metinėms).
Nuo 12 d. Virbališkių SAP.
Kviečiame dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje – „Vasara su knyga 2022“!
Daugiau informacijos apie iššūkį: https://vasarasuknyga.lt/

