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...  laukiame Jūsų bibliotekose: 
 

 Bibliotekų paslaugomis gali naudotis pateikusieji Galimybių pasą ar kitą jo kriterijus 

atitinkantį dokumentą. Vaikams iki 12 metų ir 2 mėnesių minėtų dokumentų pateikti nereikia. 

Prieš renginius vykdoma dalyvių ir žiūrovų registracija. 

 Neturintiems Galimybių paso išduodame knygas ir kitus leidinius (užtrunkant bibliotekoje ne 

ilgiau kaip 15 min.). 

 Vaikai nuo 12 metų ir 2 mėnesių, neturintys Galimybių paso, gali dalyvauti kontaktinėse 

neformaliojo švietimo veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose.  

 Kaukių dėvėjimas privalomas visose uždarose patalpose. Būtina laikytis 2 m  atstumo. 

 Nuo gruodžio 1 d.  renginius galima organizuoti bibliotekų vidaus patalpose. Būtina laikytis 

ekstremalios situacijos metu galiojančių reikalavimų.  (Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymas).  

 Prašome laikytis asmens higienos normų: rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, o 

turinčių ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių nesilankyti bibliotekoje. 

 

... renginiai, edukacijos Kupiškio viešojoje bibliotekoje (KVB) ir jos socialiniuose 

tinkluose: 
 „Atostogos bibliotekoje“ (įvairūs edukaciniai užsiėmimai vaikams). Sausio 3–7 d. 13–15 val. 

KVB Vaikų erdvė. 

 Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“  edukacijos ir 

aktyvumo užsiėmimai. Sausio 12 d., 19 d., ir 26 d. 14 val. KVB Edukacijų klasė. 

 Vaizdo pasakojimas „Sausio 13-oji – liudininkų prisiminimuose: Jonas Babickas“. Nuo sausio 

12 d. KVB Interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/ 

 Sensoriniai skaitymai (registracija KVB „Facebook“). Sausio 14 d., 25 d. 11 val., sausio 20 d. ir 

31 d. 13 val. KVB Vaikų erdvė. 

 Skaitymai netradicinėse erdvėse: „O dabar po šalčio delnu – devyni kalneliai sniego“. Sausio 21 

d. 10 val. Mokyklos „Varpelis“ kiemas. 

 Projekto „Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste“ žiemos žygis prie 

Pyragių ežero. Sausio 22 d. 11 val. Registracija paukstiene.n@gmail.com  . 

 Knygų klubo „Knygius“ pašnekesiai apie perskaitytas knygas. Sausio 26 d. 17 val. KVB.  

 Literatūrinis rytmetis „Pūkuotuko pasaulis“ (A. A. Milnui –140 m.). Sausio 27 d. 10 val. 

Nuotolinis su mokyklos „Varpelis“ bendruomene. 

 Naujų knygų pristatymas VI–VIII klasių mokiniams. KVB „YouTube“.  

... renginiai, edukacijos padaliniuose (MP, KP), skaitytojų aptarnavimo punktuose  

         (SAP): 
 Pilietinė akcija „Atmintis gyva“. Sausio 13 d. 8 val. Subačiaus MP, Adomynės KP, Lukonių SAP. 

 Garsiniai skaitymai „Savo rankomis jie laikė SAVO žemę...“. Sausio 13 d. 10 val. Alizavos KP.  

 Literatūrinė valandėlė „Kaip sukurti pasaką?“ Sausio 18 d. 9 val. Noriūnų KP.  

 NVŠ programos „Eko dirbtuvėlės“ užsiėmimai. Sausio 22 d., 29 d.,13–15 val. Skapiškio KP.  

 Literatūrinė valandėlė „Negirdėta neregėta, bet į pasaką sudėta“. Sausio 25 d. 9 val. Noriūnų KP.  

 Literatūrinė viktorina „Kalbėkime ir rašykime taisyklingai“. Sausio 28 d. 9 val. Subačiaus MP. 
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... virtualios viktorinos: 
 Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą ir ne tik viktorina „2022-ieji – proginiai metai“. Nuo 

sausio 7 d. KVB interneto svetainė https://www.kupiskiovb.lt/viktorinos/ ir „Facebook“ 

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

 Ciklo „Pasivaikščiojimai po Kupiškio kraštą“ viktorinos „Svarbūs 2021-ųjų metų įvykiai, 

laimėjimai“ ir „Parašyta kupiškėnų“. KVB interneto svetainė  ir „Facebook“ . 

... virtualios parodos ir kita informacija  socialiniuose tinkluose:  
 Virtuali paroda „Dirbantis žmogus Juozo Kėdainio kūryboje“.  KVB interneto svetainė 

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

 Skaitmeninės kolekcijos „Naujosios Kupiškio ligoninės fotokronika“ (iš Marijos 

Tamošiūnienės rinkinio), „Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas (1933–

1954 m.), „Juozo Kėdainio užrašų knygelės“. KVB interneto svetainė 

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

 Virtualios parodos „Skaitau – vadinasi gyvenu“, skirta Salamiesčio bibliotekos 70-čiui, 

„Gerumo ugnelė – vaikams“ (Vytautui Račickui – 70 m.), „Salamiesčio miestelis“ ir Gražinos 

Laucienės piešiniai „Nauji pamąstymai“.  Salamiesčio KP „Facebook“ 

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

 Kupiškėnų fotografų mėgėjų darbų paroda „Mano žvilgsnis į Kupiškį“. Skapiškio KP ir 

„Facebook“ https://www.facebook.com/skapiskio.biblioteka.1 

 „Kupiškio kalendorius 2022“: Kostas Gabrėnas, Petras Seibutis (nuo sausio 6 d.), Antanas 

Tučius (nuo sausio 19 d.). KVB „Facebook“ https://www.facebook.com/kupiskiovb .  

... parodos viešojoje bibliotekoje: 
 Veronikos Šleivytės fotografijų ir grafikos darbų paroda iš V. Šleivytės galerijos. KVB. 

 Dokumentų parodos „Ne tik gėlių karalienė“ (Veronikai Šleivytei – 115 m.) ir „Monsinjoras iš 

Šeriškių“ (Petras Meilus: 1932–2015). KVB Kraštotyros ir  edukacijos skyrius. 

 Spaudinių paroda „Mūsų laisvės gynėjų diena“. KVB Vaikų erdvė. 

 Piešinių paroda „Mes nulipdėm sniego senį“ (Povilo Matulionio progimnazijos 2C kl. mokinių 

piešiniai). KVB Vaikų erdvė.  

 Spaudinių paroda „Mažosios Lietuvos rašytoja“(Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo 

metinėms). Nuo sausio 21 d. KVB Abonementas.  

 Janinos Varnienės kūrybinių darbų paroda „Minties ir rankų stebuklas“. Nuo sausio 14 d. KVB 

Abonementas.  

 Astos Astravienės piešinių paroda „Prisilietimai“. Nuo sausio 17 d. KVB Skaitykla.  
 

... parodos padaliniuose ir skaitytojų aptarnavimo punktuose: 
 Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Subačius žiemą“. 

Subačiaus MP. 

 Rašytojo Vytauto Račicko 70-osioms gimimo metinėms skirtos spaudinių parodos Subačiaus 

MP, Alizavos, Salamiesčio KP, Juodpėnų, Rudilių, Virbališkių SAP. 

 Rašytojos Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms skirtos spaudinių parodos. Nuo 

sausio 20 d. Adomynės, Alizavos, Salamiesčio KP, Juodpėnų, Naivių, Rudilių, Virbališkių SAP. 

 Dokumentų paroda ,,Dovanojęs mums Mikę Pūkuotuką“ (A. A. Milnui – 140 m.). Nuo sausio 

14 d. Rudilių SAP. 

 Vidmanto Jankausko fotografijų paroda „Kupiškėnai“ ir Palmos Balnytės darbų paroda „Žiemos 

atspindžiai“. Lukonių SAP.  

 Valdo Kopūsto ir Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai“. Naivių SAP. 

 Juliaus Aleknos fotografijų paroda ,,Kupiškis ir kupiškėnai“. Noriūnų KP (iki sausio 15 d.) ir 

„Facebook“ https://www.facebook.com/Nori%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-106395801389020 

 Noriūniečių Julijos ir Elijos Abromenko paveikslų paroda. Nuo sausio 10 d. Noriūnų KP.  

 Juozo Samulionio fotografijų paroda ,,Kadagių slėnis“. Virbališkių SAP. 
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