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Informacija viešosios bibliotekos lankytojams 
 

       Kupiškio viešoji biblioteka jau grįžta į atnaujintas savo patalpas (Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus a. 3A). Vyksta įsikūrimo, fondų tvarkymo darbai. Lankytojai dar neaptarnaujami. 
 

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

stovėjimo aikštelės).  
 

Kupiškio viešosios bibliotekos (VB) renginiai, paslaugos  
 

   ... renginiai, edukacijos kitose erdvėse: 
 

 Lapkričio 12 d. 10 val. NVŠ būrelio „SkautAUK“ žygis po Kupiškio rajono apylinkes. 
 

 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. 
 

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

socialiniuose tinkluose: 
 

 Virtualios parodos „Nepailstantis Kupiškio krašto praeities tyrinėtojas“ (Vidmantui 

Jankauskui – 60 m.), „Laukminiškių kaimo dukra“ (Unės Babickaitės-Graičiūnienės 125-

osioms gimimo metinėms), „Lekiu su vėjeliu“ (Irmos Paškevičienės dviračių varžybų 

akimirkos), „Knygų serija Kupiškėnų biblioteka“. VB interneto svetainė  

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

 „Kupiškio kalendorius 2022“: Dalia Loreta Grybauskaitė, Alfonsas Blažys, Petras Gužas, 

Albinas Kriauza, Ričardas Dailidė, Pranas Juozas Žilinskas (nuo 11 d.). VB „Facebook“ 

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

 Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik“ 9-oji virtuali viktorina „Žymūs 

kupiškėnai ir jų atminties ženklai – 2“. VB „Facebook“ 

https://www.facebook.com/kupiskiovb/ ir interneto svetainė 

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

 

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

kitos paslaugos 
 

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

 

 Lapkričio 4 d. 13 val. Pyragų popietė. Antašavos KP. 
 

 Lapkričio 4 d. 15 val. Naujų knygų suaugusiems pristatymas. Rudilių SAP.  
 

 Lapkričio 4 d. 16 val. Naujų knygų vaikams pristatymas. Rudilių SAP. 
 

 Lapkričio 5 d. 11 val. Edukacija vaikams „Draugystės apyrankė“. Naivių SAP. 
 

 Lapkričio 5, 12 d. 13 val. NVŠ „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai. Skapiškio KP. 
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 Lapkričio 7 d. 15 val. Alizavos apylinkių gaspadinių susirinkimas „Prie stalo... su 

rašytoju“. Alizavos KP. 
 

 Lapkričio 8 d. 15.30 val. Knygrišystės dirbtuvės vaikams. Rudilių SAP. 
 

 Lapkričio 9 d. 10 val. Rytmetis „Seku seku pasaką“. Antašavos KP. 
 

 Lapkričio 10, 11 d. 9.30 val. Pasakojimo pagal Ievos Babilaitės knygą „(Ne)vienas“ 

kūrimas. Noriūnų KP. 
 

 Lapkričio 11 d. 8.30 val. Alizavos pagrindinės mokyklos 5–6 kl. mokinių išvyka į Šiaulių 

miesto savivaldybės viešąją biblioteką. Edukacija „Literatūriniai herojai moko“ STEAM 

užsiėmimas. 
 

 Lapkričio 11 d. 14 val. Danguolės Gaidimauskaitės-Totorienės poezijos knygelės 

„Žemuogės ant smilgos“ pristatymas. Salamiesčio KP. 
 

 Lapkričio 14 d. Skaitymai vaikams „Auštant“, skirti Šiaurės šalių literatūros savaitei:  

8.30 val. –  Noriūnų KP, 9.30 val.– Subačiaus MP, 13 val. – Šepetos KP. 
 

 Lapkričio 14–15 d. Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai Alizavos KP: 

 14 d. Martin Glaz Serup ir Malin Kivela paveikslėlių knygos „Jei sutiktum lokį“ 

skaitymas ir aptarimas ( dalyvaus jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1–4 

kl. mokiniai) ir Rato istorijos „Gamta šiaurėje“ anglų kalba (dalyvaus 7–10 kl. 

mokiniai), 

 15 d. Martin Glaz Serup ir Malin Kivela paveikslėlių knygos „Jei sutiktum lokį“ 

skaitymas ir aptarimas (dalyvaus 6 kl. mokiniai) ir Susitikimas su keliautoja Audrone 

Užtupiene „Šiaurinė gamta kelionių įspūdžiuose“ (dalyvaus 5–10 kl. mokiniai). 
 

 Lapkričio 15 d. Pasiūlymų ir diskusijų diena „Biblioteka mums, mes – bibliotekai“, skirta 

Juodpėnų bibliotekos 70-mečiui. Juodpėnų SAP. 
 

 Lapkričio 15 d. 16.30 val. Akcija „Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti“. 

Skapiškio KP. 
 

 Lapkričio 15 d. 15 val. Skaitmeninio raštingumo mokymai. Šepetos KP. 
 

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

tinkluose: 
 

 

 Virtuali paroda „Argi mes nemieli?“, skirta Gyvūnų globos metams. Naivių SAP  

„Facebook“ https://www.facebook.com/naiviu.biblioteka  
 

  Akcija „Nuo aušros iki sutemos“  (nuo 14 d.). Palėvenėlės SAP „Facebook“ 
https://www.facebook.com/groups/358802932002066. 
 

 

 

... parodos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose: 
 

 Fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“. Noriūnų KP. 
 

 Daivos Tviskuvienės tapybos darbų paroda „Prasiblaškymo akimirkos“ (iki 7 d.), Naivių 

SAP, tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda (nuo 7 d.), Lukonių SAP. 
 

 Palmos Balnytės darbų paroda, Lukonių SAP, Reginos Baltrūnienės kūrybos darbų 

paroda, Virbališkių SAP. 
 

 Kūrybinių darbų paroda „Šiurpuliukai“ ir fotografijų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“. 

Noriūnų KP. 
 

 Elijos ir Julijos Abromenko piešinių paroda (iki 11 d.). Salamiesčio KP. 
 

 Spaudinių parodos, skirtos rašytojo Jono Mačiulio-Maironio 160-osioms gimimo metinėms: 

„Poezija – lietuvio ir Lietuvos būtis“, Juodpėnų SAP, „Maironis – tautos atgimimo 

dainius“, Naivių SAP, „Maironio kūryba“, Šimonių KP, „Gyvenimas perbėgo per 

atmintį“, Virbališkių SAP. 
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 Spaudinių paroda, skirta rašytojo Vinco Krėvės 140-osioms gimimo metinėms „Talentingas 

rašytojas“, Šimonių KP. 
 

 Spaudinių paroda „Siautulingas pavasario žydėjimas“ (rašytojui Vilhelmui Haufui – 220 

m.). Salamiesčio KP.  
 

 Spaudinių paroda, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei. Antašavos KP.  
 

 Spaudinių parodos „Didis žmogus“ (muzikologui, politikui Vytautui Landsbergiui – 90), 

Laičių SAP,  „Jas skaitė mūsų seneliai“ ir „Spausdinto žodžio kelias“, Skapiškio KP, 

„Širdį atidaviau vaikams“ (Astridai Lindgren – 115 m.) (nuo 12 d.), Adomynės KP. 
 

 Subačiaus vaikų lopšelio-darželio „Zuikučių“ grupės kūrybos darbų paroda „Ruduo“ 

(mokytojos R. Molienė ir J. Stašiūnienė). Subačiaus MP. 

 

Ačiū, kad naudojatės bibliotekos paslaugomis! 


