
  

KVIEČIAME APSILANKYTI  

REKONSTRUOTOJE  

KUPIŠKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE  
 

Kupiškio viešoji biblioteka jau sugrįžo į atnaujintas, modernias ir neatpažįstamai pasikeitusias patalpas buvusioje sinagogoje (Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus a. 3A). 

Pristatome kovo 27–31 dienomis bibliotekoje vyksiančių edukacijų ir renginių,  

klubinės veiklos, parodų ir kitų paslaugų programą. Siūlome ekskursijas po biblioteką,  

kurias ves bibliotekos direktorius Algirdas Venckus ir kiti darbuotojai. 

Laukiame Jūsų – mažų ir didelių – bibliotekoje.  

Dėl ekskursijų ir kitų veiklų galima paskambinti (8 459) 35 471, 8 614 17 322. 

 
 27 d. (pirmadienis) 

10.00 val. Ekskursija po biblioteką. (Rinktis prie rūbinės) 

10.30 val. Ekskursija po biblioteką mokyklos „Varpelis“ Angeliukų“ grupei. (Vaikų erdvė, I a.) 

14.00–15.00 val. Klubas „Po pamokų“ pradinių klasių mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.)  

15.00 val. Virtualios realybės įrangos pristatymas. (Interneto skaitykla, II a.) 

17.15 val. Ekskursija po biblioteką. (Rinktis prie rūbinės)   

 

 28 d. (antradienis)   

10.00 val. Edukacija „Skulptorius Juozas Kėdainis ir jo asmeninė biblioteka“ Kupiškio Trečiojo  

          amžiaus universiteto Literatūros ir poezijos fakulteto klausytojams. (Kraštotyra, III a.) 

10.00 val. Ekskursija mokyklos „Varpelis“ lavinamosios klasės mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.) 

14.00–15.00 val. Klubas „Po pamokų“ pradinių klasių mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.)  

15.00 val. Robotikos užsiėmimas. (Robotikos erdvė, III a.) 

17.00 val. Pažintis su audioteka ir pokalbis „Laikui nepavaldi kompozitoriaus Angeloe‘o  

           Badalamenčio muzika serialui „Twin Peaks“. (Audioteka, II a.) 

 

 29 d. (trečiadienis) 

9.00 val. Ekskursija po biblioteką Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 3 kl. mokiniams. 

10.00–12.00 val. Klubas „Žirniukai“ (vaikams iki 3 metų ir mamoms). (Vaikų erdvė, I a.) 

14.00–15.00 val. Klubas „Po pamokų“ pradinių klasių mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.)  

17.00 val. Klubo „Knygius“ susitikimas. (Knygų erdvė, I a.) 

 

 30 d. (ketvirtadienis)  

11.00 val. Ekskursija po biblioteką Povilo Matulionio progimnazijos mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.) 

11.00 val. Kultūrinių periodinių leidinių apžvalga. (Skaitykla, II a.) 

14.00 val. Pažintis su audioteka ir Teisučio Makačino vinilo plokštelės „Disko muzika“  

           perklausa ir aptarimas. (Audioteka, II a.) 

14.00–15.00 val. Klubas „Po pamokų“ pradinių klasių mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.)  

15.00–17.00 val. NVŠ programos „Skautiškos ekspedicijos“ užsiėmimas. (Konferencijų salė, II a.)     

17.15 val. Ekskursija po biblioteką. (Rinktis prie rūbinės)   

 

 31 d. (penktadienis) 

10.00 val. Ekskursija po biblioteką Povilo Matulionio progimnazijos mokiniams. (Vaikų erdvė, I a.) 

11.00 val. Ekskursija po biblioteką. (Rinktis prie rūbinės) 

15.00 val. Virtualios realybės įrangos pristatymas. (Interneto skaitykla, II a.) 

16.00 val. Ekskursija po biblioteką. (Rinktis prie rūbinės)   

 


