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Informacija viešosios bibliotekos lankytojams 
 

        Biblioteka kuriasi atnaujintose patalpose (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A), lankytojai į 

vidų kol kas neįleidžiami. Apie galimybę pasiskolinti leidinių iš viešosios bibliotekos skaitykite 

dokumente „Lankytojų dėmesiui“. 
 

        Perskaitytas knygas galite palikti knygų grąžinimo dėžėje prie bibliotekos (nuo automobilių 

stovėjimo aikštelės).  
 

Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) renginiai, paslaugos  
 

   ... renginiai, edukacijos, akcijos, pranešimai kitose erdvėse: 
 

 Gruodžio 1 d. Startuoja akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“.  
 

 Gruodžio 6 d. 10 val. Pasakojimo kūrimas pagal Ievos Babilaitės bežodę knygą „(Ne) 

vienas“ (dalyvaus „Kūlverstukų“ grupės vaikai ir auklėtoja R. Juozėnienė). Mokykla 

„Varpelis“. 
 

 Gruodžio 6 d. 10 val. Pranešimas „Dailininkė Bronislava Jėčiūtė – Panevėžio mergaičių 

gimnazijos auklėtinė“ konferencijoje „Iškilios Panevėžio krašto moterys“. Panevėžio 

Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka. 
 

 Gruodžio 6, 13 d. 15 val. NVŠ būrelio „SkautAUK“ veikla: sueigos. VB Edukacijų klasė. 
 

 Edukacijos „Analoginės fotografijos laboratorija“ ir „Muzikos įrašai ir jų atkūrimas“ 

(būtina išankstinė registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt).   

Buvusių kareivinių patalpos, Gedimino g. 53B. 
 

 Kultūros paso programa mokiniams ,,Scriptorium dominicanum“ (būtina išankstinė 

registracija tel. 8 682 42216  arba el. paštu direktorius@kupiskiovb.lt). Palėvenės 

dominikonų vienuolynas. 
 

 Kultūros paso programa mokiniams ,,Knygrišystė – platus saviraiškos laukas“ (būtina 

išankstinė registracija tel. 8 627 32801). Palėvenės dominikonų vienuolynas arba Rudilių 

Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras. 
 

... virtualios viktorinos ir parodos, kita informacija VB interneto svetainėje ir 

socialiniuose tinkluose: 
 

 Virtualios parodos (VB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/virtualios-parodos/ ): 

 „Nepailstantis Kupiškio krašto praeities tyrinėtojas“ (Vidmantui Jankauskui – 60 m.),  
 

 „Laukminiškių kaimo dukra“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-osioms gimimo 

metinėms), 
 

 „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka“.  
 

 Virtualus sąrašas „Kupiškio rajonas respublikinėje spaudoje: liepa–spalis“ (nuo 8 d.). VB 

interneto svetainė  https://www.kupiskiovb.lt/kupiskio-krastas-spaudoje/. 
 

 „Kupiškio kalendorius 2022“: Uršulė Tamošiūnaitė, Bronė Vosylytė, Vilius Baltrėnas, Dalia 

Loreta Grybauskaitė, Pranas Juozas Žilinskas, Ona Indrelienė (nuo 12 d.). VB „Facebook“ 

https://www.facebook.com/kupiskiovb.  
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 Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 8–11 virtualios viktorinos VB 

„Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb/ ir interneto svetainėje 

https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/: 
 

 „Kupiškėnai – 2022-ųjų jubiliatai“, 
 

  „Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai – 1–2“.  
 

Padalinių (MP ir KP) ir skaitytojų aptarnavimo punktų (SAP) renginiai, 

kitos paslaugos 
 

... renginiai, edukacijos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose: 
 

 

 Gruodžio 1 d. 15.30 val. Knygrišystės dirbtuvės vaikams. Rudilių SAP. 
 
 

 Gruodžio 2 d. 10 val. Kultūros paso edukacija mokiniams „Angelų takais“ – „M. K. 

Čiurlionio magiškas pasaulis virtualioje realybėje“. Alizavos KP. 
 

 Gruodžio 2 d. 12 val. Filmo „M. K. Čiurlionio magiškas pasaulis virtualioje realybėje“ 

peržiūra suaugusiems (Būtina išankstinė registracija tel.: 8 679 25423). Alizavos KP. 
 

 Gruodžio 3, 10 d. 11–15 val. NVŠ užsiėmimai „Eko dirbtuvėlės“. Skapiškio KP. 
 
 

 Gruodžio 4 d. 12 val. Edukacinis užsiėmimas „Advento papuošimai“. Naivių SAP. 
 

 

 Gruodžio 5 d. 14 val. Edukacinė popietė „Pašnekesiai prie šventinių kepinių ir kvapnios 

arbatos“. Virbališkių SAP. 
 

 

 Gruodžio 6 d. 15 val. Naujų knygų suaugusiems pristatymas. Rudilių SAP. 
 
 

 Gruodžio 6 d. 16 val. Naujų knygų vaikams pristatymas. Rudilių SAP. 
 

 Gruodžio 6, 13 d. 14 val. Senjorų popietė. Skapiškio KP. 
 
 

 Gruodžio 6, 13 d. 15 val. Skaitmeninio raštingumo mokymai. Šepetos KP. 
 

 Gruodžio 7–12 d. 10 val. Edukacinių užsiėmimų ciklas „Belaukiant Šventų Kalėdų“. 

Adomynės KP. 
 

 Gruodžio 8 d. 10 val. Edukacija vaikams „Kalėdų spindesys“. Kalėdinių žaisliukų gamyba. 

Šepetos KP. 
 

 Gruodžio 9 d. 8.20 val. Edukacija „Paslaptingo linkėjimo atvirukas“. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pažintis su Evelinos Daciūtės eilėraščių knyga 

„Paslapčiausia paslaptis“. Alizavos KP. 
 

 Gruodžio 9 d. 10 val. Garsiniai skaitymai „Advento laike kalbėkim eilėmis“. Subačiaus 

senelių globos namai. 
 

 Gruodžio 9 d. 13 val. Prevencinis renginys senjorams su bendruomenės pareigūne Ineta 

Baronaite „Sukčiavimų ir vagysčių prevencija“. Antašavos KP. 
 

 Gruodžio 9 d. 14 val. Popietė „Advento apmąstymai“. Naivių SAP.  
 

 

 Gruodžio 13 d. 15.30 val. Knygrišystės dirbtuvės vaikams. Rudilių SAP. 
 

 

 Gruodžio 14 d. 11 val. Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Kalėdų belaukiant“. Antašavos KP. 
 

 

 Gruodžio 14 d. 14 val. Beno Beranto ir Vilijos Kvieskaitės paveikslėlių knygos „Bambukas 

yra lėėėtas“ skaitymas ir aptarimas. Edukacija „Kepk meškiuko sausainius“. Alizavos 

vaikų dienos centras. 
 

 Gruodžio 14 d. 14 val. Edukacinis užsiėmimas „Pasidarykime kalėdinių eglutės žaisliukų 

iš šiaudų“. Edukaciją ves tautodailininkė Danutė Palaimienė. Salamiesčio KP. 
 

 Gruodžio 15 d. 15 val. Edukacija vaikams „Kalėdinis sveikinimas“. Kalėdinių atvirukų 

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

tinkluose: 
 

 

  Virtualios parodos: 

 „Skleiskime Kalėdų dvasią kartu“ (nuo 8 d.), Palėvenėlės SAP „Facebook“ 

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

 „Šiaurės šalių literatūra“ Salamiesčio KP „Facebook“ 

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

 „Alizavos septynmetėje pabiro eilėraštukai“ , Alizavos KP „Facebook“ 

https://www.facebook.com/alizavos.biblioteka,  

 „Po  šermukšnio stogeliu“, Palėvenėlės SAP „Facebook“ 

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

 „Pasakos, gyvuojančios šimtmečiais“, Virbališkių SAP „Facebook“ 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064910436185. 
 

 

   

 Virtuali viktorina „Kelionė po Anykščių kraštą“. Salamiesčio KP „Facebook“ 

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

... parodos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose: 
 

 

 Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos projekto, Meninės saviraiškos užimtumo ciklo 

„Spalvų paletė“, kūrybinių darbų paroda ir Subačiaus gimnazijos 2 kl. mokinių kūrybos 

darbų paroda „Žiemos grožis“ (mokyt. Jurgita Naujokaitienė). Subačiaus MP. 
 

 Palmos Balnytės darbų, tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių ir Židronės 

Čereškevičienės rankų darbo papuošalų parodos, Lukonių SAP. 
 

 Dokumentų paroda „Pogrindžio leidiniai“, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 

metams (nuo 5 d.). Salamiesčio KP. 
 

 Knygų paroda „Alizavos septynmetėje pabiro eilėraštukai“ (iki 12 d.), skirta poeto Viliaus 

Baltrėno 85-osioms gimimo metinėms ir Alizavos pagrindinės mokyklos 1-os kl. ir 5–8 kl. 

mokinių piešinių paroda „Kalėdų džiaugsmas“ (nuo 13 d.). Alizavos KP. 
 

 Spaudinių parodos: „Švenčių laukimas“, Šimonių KP, „Žiemos džiaugsmai“, Skapiškio 

KP, „Mylintis niekada nenusivilia“ (Kunigui Kazimierui Baronui – 95 m.), Adomynės KP, 

„Gyvenimo ir kūrybinės veiklos akimirkos“ (Tadui Ivanauskui – 140 m.) (nuo 12 d.), 

Virbališkių SAP. 
 

 Spaudinių parodos, skirtos vokiečių rašytojo Vilhelmo Haufo 220-osioms gimimo metinėms: 

„Pasakos gyvuojančios šimtmečiais“ (iki 9 d.), Virbališkių SAP, „Mes pasakų šalyje“, 

Laičių SAP. 
 

 Spaudinių paroda „Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius“ (nuo 14 d.). 

Skapiškio KP.  
 

 Kupiškio mokyklos „Varpelis“ socialinių įgūdžių ugdymo klasės moksleivių kūrybinių darbų 

paroda „Paskutinis rudens atokvėpis“ ir Kupiškio socialinės globos namų gyventojų 

kūrybinių darbų paroda „Gražūs darbai džiugina“, Naivių SAP. 
 

 

Ačiū, kad naudojatės bibliotekos paslaugomis! 
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