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Kupiškis Pirmojo pasaulinio karo metais. Bažnyčios kairėje – 1823 m. statyta parapinė mokykla.
Iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių

V A L S Č I A I

Kupiškio Gedimino gatvė turgaus dieną.
Balio Buračo 1935 m. nuotrauka. Iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių

Kupiškio panorama. Iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių

BUVUSIO KUPIŠKIO VALSČIAUS GYVENAMŲJŲ VIETŲ SĄRAŠAS
(Renkant medžiagą archyvuose, naudojantis esamais straipsniais
ir tyrinėjimais, žmonių prisiminimais reikia atsižvelgti į 1923 m. Kupiškio
valsčiuje buvusias vietovių ribas)
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Kupiškis
MONOGRAFIJA

Maloniai kviečiame
būti „Kupiškio“ monografijos bendraautoriais,
talkininkais, rėmėjais,
KVIEČIAME PRISIDĖTI KAS KUO GALI

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus biustas pastatytas
priešais Kupiškio rajono savivaldybės viešąją biblioteką.
Autorius Vaclovas Krūtinis. 2008 m. Aušros Jonušytės nuotrauka

Rengiama „Kupiškio“
monografija, papildysianti
jau išleistas knygas apie Kupiškį
bei „Lietuvos valsčių“ seriją –
100-tomį Lietuvos istorijos
rašto paminklą
„Versmės“ leidykla 2012 m. pradėjo rengti monografiją
„Kupiškis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos leidinį, skiriamą Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018), 25-osioms
Nepriklausomybės atkūrimo metinėms (1990–2015), kitų svarbių ir
reikšmingų valstybės įvykių sukaktims.
Remdamiesi ekspedicijų medžiaga, lauko tyrimais ir archyvine
medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais,
žmonių atsiminimais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine
medžiaga monografiją rengia didelis autorių kolektyvas – žinomi
Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, sociologai,
gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai
autoriai ir kt.
Monografiją sudarys gamtos, istorijos, kultūros, kalbos, tautosakos,
įžymių kupiškėnų skyriai.
Savitas tautosaka, papročiais, kraštovaizdžiu, išlikusiais gamtos,

Henriko Orakausko 2001 m. sukurta skulptūra
„Besileidžiantis angelas“ prie Kupiškio rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos.
2008 m. Aušros Jonušytės nuotrauka

Henriko Orakausko 1998 m. sukurta skulptūra
„Merkurijus“ prie to paties pavadinimo kavinės.
2008 m. Aušros Jonušytės nuotrauka

kultūros ir istorijos paminklais Kupiškio kraštas nuo seno garsėja ir
čionykščių žmonių politiniu-visuomeniniu aktyvumu, prisirišimu prie
savo krašto. Tikimės, kad tai padės rengiant „Kupiškio“ monografiją.
Leidinys bus skirtas visiems, besidomintiems Kupiškio kasdienybe,
naudingas mokslui ir švietimui supažindinant su vieno Lietuvos
kampelių gyvenimo ir istorijos savitumais.
Daugelis leidinyje numatomų publikuoti realijų ir faktų išliko
tik archyvuose, muziejuose ir žmonių prisiminimuose, kurie bus
naudojami rašant straipsnius ir apibendrinami sisteminant medžiagą.
Kupiškis gali didžiuotis, kad jo, kaip vietovės, vardas pirmąkart
buvo paminėtas 1480 m., kai į Krokuvos universitetą studentu užsirašė
Stanislaus Johanais de Cupyscky – Stanislovas Jonaitis iš Kupiškio.
Vietos jaunuolis norėjo siekti mokslo aukštojoje mokykloje, taip
išskirdamas krašto savitumą ir unikalumą iš kitų Lietuvos vietovių,
kurių daugelis buvo susijusios su kokiomis nors legendomis ar
kruvinomis kautynėmis. Krašto išskirtinumą bus siekiama atskleisti ir
šioje monografijoje.
2012 m. liepos 30–rugpjūčio 5 d. surengta kompleksinė lokalinių
tyrimų ekspedicija į Kupiškio kraštą.
Būsimos monografijos straipsnių autoriai užrašė žmonių
prisiminimus, rinko informaciją, nuotraukas, archyvinę medžiagą.
„Versmės“ leidykla nuoširdžiai dėkoja visiems kupiškėnams,
padėjusiems surinkti kuo daugiau įdomios informacijos būsimai
„Kupiškio“ monografijai ir palikti ateinančioms kartoms rašto paminklą
apie buvusias ir esamas krašto realijas bei jo žmones.
Monografijos „Kupiškis“ vyriausioji redaktorė
ir sudarytoja Aušra Jonušytė, tel. 8612 43635,
el. pašto adresas ausramuz@gmail.com

Visus, neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei, maloniai kviečiame
prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, patiems
parašyti straipsnį ar pakalbinti tai padaryti kitus, pateikti patarimų ir
pasiūlymų. Taip pat kviečiame finansiškai remti knygos išleidimą – be
visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes
didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už prisidėjimą ir suteiktą paramą.
Visi kuo nors prisidėjusieji ir aukotojai bus garbingai įrašyti knygos
rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį.
Apie suteiktą ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo darbus imtinai
iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir (ar)
skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau
knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą paramą
ir visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams
įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus visas
monografijai trūkstamas lėšas.
Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno
nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros
monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią
mokslo veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl
knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų
mokesčio paramą.
Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai,
kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke
LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Kupiškis“,
arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.
„Versmės“ leidyklos adresas –
Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.
Telefonai 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077.
Leidyklos vadovo Petro Jonušo tel. 8698 20707,
elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt,
leidyklos interneto svetainė www.versmė.lt.

Kupiškio marių fragmentas. 2008 m. Aušros Jonušytės nuotrauka

