2012 metai RUGSĖJIS
Lapienienė, Reda. Skanioji Ragelių ir Didėjos moterų šventė / Reda Lapienienė. - Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 1, p. 6.
Ragelių bibliotekoje vyko popietė "Mano firminis patiekalas", kurioje dalyvavo Ragelių ir Didėjos
kaimų šeimininkės. Už skaniausius ir originaliausius patiekalus buvo skirti prizai, šeimininkės pasidalijo
savo patiekalų receptais.
Zibolienė, Dalia. Parasparnių viražai stebino Salų žmones / Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2012, rugs. 1, p. 11.
mokė naujokus paruošti sklandytuvą skrydžiui, teisingai pakilti ir nusileisti. Išmokti valdyti
parasparnius panoro 11 skrydžio mėgėjų. Kalbinta Salų bibliotekininkė R. Kalnietienė ir pensininkė
D.Zalubienė iš Kalvių, ar ryžtųsi skristi parasparniu.
Susitikimas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 4, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su kraštiečiu poetu, prozininku,
vertėju Arvydu Geniu.
Minkevičienė, Aldona. Apie Paulių Širvį - filmuotoje medžiagoje / Aldona Minkevičienė //
Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 4, p. 2.
Aleksandravėlės kaimo bendruomenė, vykdžiusi projektą "P.Širvys - krašto žmones telkiantis
vardas", poetą pažinojusių žmonių pasakojimus ir prisiminimus įamžino filmuke, kuris dėl lietaus ir
techninių nesklandumų neparodytas Degučių kaime vykusiame P.Širviui skirtame renginyje.
Aleksandravėlės kaime poetui paminėti skirti renginiai tebevyksta, bibliotekoje veikia dvi parodos, į
miestelį bus sugrąžinta restauruota jo ąžuolinė skulptūra, galima įsigyti filmuko kompaktinį diską.
Knygos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 8, p. 1.
"Gimtasis Rokiškis" tęsia akciją "Padovanokite bibliotekai perskaitytą knygą!". Šiuo kartu
dovanojusiųjų pageidavimu knygos perduotos J. Keliuočio viešosios bibliotekos Kamajų filialui.
Bibliotekininkė R. Michailovskienė dėkoja už dovanas.
Kalpokaitė, Salvinija. Atsakomybe grįsta ateitis: Akcentai / Salvinija Kalpokaitė. - Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 8, p. 7.
Rokiškio J.Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja apie
pasibaigusią vasarą, artėjančius Seimo rinkimus, kuriuose dalyvaus net šešios naujos partijos, Vilniuje
vykusią moksleivių dainų šventę, vasaros olimpines žaidynes, kuriose laimėta net 5 olimpiniai medaliai.
Apie viltį Rokiškyje turėti žadėtą sporto kompleksą.
Bibliotekoje: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 11, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje lankėsi
darželio-mokyklos "Ąžuoliukas" pirmokai. Moksleiviai susipažino su žaisloteka, skaitykla, interneto
centru.
Ar reikia mokytis užsienio kalbų?: Dienos klausimas. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs.
13, p. 12.
Tarp pasisakančių ir Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojos D. Vilkickienė ir
V. Bugailiškienė.
Šventė. Rokiškio miesto: Seniūnijose // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 15, p. 3.
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks Vaikų knygos
šventė, skirta Rokiškio gimtadieniui. Renginyje bus pristatoma rašytojos, Martyno Vainilaičio premijos
laureatės V. Genienės-Šukytės kūryba, vyks susitikimas su žurnalo bei radijo laidos vaikams "Vakaro

žvaigždelė" redakcijos atstovais, vasaros knygų skaitymo akcijos "Auginkite bibliotekoje savo knygų
medį" rezultatų aptarimas, Pandėlio gimnazijos mokinės O. Trečiokaitės kūrybos darbų parodos
pristatymas.
Gernienė, Ritė. Antanašiškių išvyka į Anykščius / Ritė Gernienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, rugs. 15, p. 7.
Antanašės bibliotekininkė apie kaimo bendruomenės narių išvyką į Anykščių kraštą, aplankytas
įžymias vietas.
Konferencija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 18, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks konferencija, skirta kultūros veikėjo
J.Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms. Renginio metu bus įteikta literatūrinė J. Keliuočio premija,
pranešimus skaitys rašytojas V. Girdzijauskas, žurnalo "Naujoji Romuva" vyriausiasis redaktorius A.
Konickis, M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja J. Steponaitienė, literatūrinęmuzikinę kompoziciją atliks aktorė A. Keliuotytė ir smuikininkė O. Sadauskienė.
Dūdaitė, Lina. Skaitmenizacija - vis dar vėžlio žingsniu / Lina Dūdaitė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2012, rugs. 20, p. 4.
Spalio 29 d. bus išjungtas analoginės televizijos signalas. Tačiau apie pusė milijono gyventojų dar
neperėjo prie skaitmeninės televizijos. Nemažai ir Rokiškio rajono gyventojų tuo dar nepasirūpino. Mažas
pajamas gaunančioms šeimoms dalį skaitmeninio priedėlio kainos kompensuoja valstybė. Juodupės,
Jūžintų seniūnijų darbuotojai apie esamą padėtį seniūnijose, gyventojų domėjimąsi tuo. Rokiškio rajono
savivaldybės J.Keliuočio viešojoje bibliotekoje lankėsi AB "Teo" projektų vadovas E. Steponavičius,
kuris bibliotekininkes supažindino su skaitmeninės televizijos pranašumais, privalumais.
Vėliava: Vakar Šiandien Rytoj. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 22, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka miesto gimtadienio proga pasipuošė nauja savo įstaigos
vėliava. Pasak bibliotekos direktorės A. Matiukienės, šiemet minimos J.Keliuočio 110-osios gimimo
metinės, nuspręsta įsigyti vėliavą, papuoštą bibliotekos atributika.
Byčkovskis, Norbertas. Rokiškio miesto gimtadienis skleidė pasididžiavimo dvasią / Norbertas
Byčkovskis, Lina Dūdaitė, Reda Milaknienė, Aldona Minkevičienė, Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2012, rugs. 25, p. 4-5.
Rokiškio miestas šventė 513-ąjį gimtadienį, kurio metu vyko iškilmingas rajono tarybos posėdis,
kurio metu apžvelgta rajono situacija, mero padėkos raštais pagerbti rajonui nusipelnę žmonės, Krašto
muziejuje visuomenei pristatytos trys parodos ir ekspozicija "Dovanos Rokiškiui", J. Keliuočio viešojoje
bibliotekoje įteikta šeštoji J. Keliuočio literatūrinė premija, kurią gavo režisierius G.Padegimas už pjesę
"JAH".
"Rugsėjo 22 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje…" : Kronika. Portr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 2012, rugs. 28, p. 7.
Vyko J. Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms skirta konferencija, kurios metu režisieriui G.
Padegimui buvo įteikta 2012 metų literatūrinė J. Keliuočio premija.
Byčkovskis, Norbertas. Knygos šventėje - užburiantys rašytojos pasakojimai / Norbertas
Byčkovskis // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 29, p. 11.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko vaikų
knygos šventė, skirta miesto gimtadieniui. Renginyje dalyvavo rašytoja M. Vainilaičio šių metų premijos
laureatė V. Šukytė-Genienė bei žurnalo ir radijo laidos "Vakaro žvaigždelė" vyriausioji redaktorė vilnietė
D. Bauerienė. Susirinkusiems koncertavo R. Lymano muzikos mokyklos mokytojos. Renginio metu
pagerbti ir apdovanoti vasarą vykusios akcijos "Auginkime bibliotekoje savo knygų medį" skaitytojai.

Knyga: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2012, rugs. 29, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks kraštiečio poeto, P. Širvio literatūrinės
premijos laureato R.V. Graibaus naujos poezijos knygos "Medžių erotika" pristatymas. Renginyje
dalyvaus literatūros kritikas S. Lipskis, žurnalistas J. Šalkauskas.
Zibolienė, Dalia. Bendruomenę telkė jaunimas / Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, rugs. 29, p. 10.
Verksnionių bibliotekininkė G. Matiukienė apie prieš penkerius metus kaimo jaunimo sutvarkytą
apleistą gyvenvietės centrą, kuriame kabo skelbimų lenta, primenanti aktyvią vietos jaunimo veiklą. Visi
šie jaunuoliai baigė mokyklą ir išvyko į didmiesčius, dabar tik retsykiais grįždami užsuka į biblioteką.
KNYGOSE
Milukaitė, Dalia. Alicijai: [eilėraštis] / Dalia Milukaitė - Buragienė // Pro amžinybės duris. Kaišiadorys: Printėja, 2012. - P. 27.
Eilėraštis, skirtas Rokiškio J. Keliuočio Viešosios bibliotekos direktorei A. Matiukienei.
Bružienė, Danutė. Iš Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės bibliotekos istorijos / Danutė
Bružienė. - Iliustr., lent. - Bibliogr. išnašose // Panemunėlis. - Vilnius: Versmė, 2012. - D.1, p. 584-594.
Giriūnienė, Dalia. Iš Panemunėlio miestelio bibliotekos istorijos / Dalia Giriūnienė. - Iliustr. //
Panemunėlis. - Vilnius: Versmė, 2012. - D.1, p. 595-598.
Kubilienė, Irena. Prisiminimai apie darbą Panemunėlio miestelio bibliotekoje / Irena Kubilienė. Iliustr., portr. // Panemunėlis. - Vilnius: Versmė, 2012. - D.1, p. 599-603.
Nuotraukoje: [tarp kitų Juodupės filialo bibliotekininkė V. Krasauskienė ir Rokiškio J. Keliuočio
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus bibliotekininkė N. Ivanova]. - Iliustr. // Lygių
užimtumo galimybių užtikrinimas. - Vilnius: UAB „Visuomenės integracijos institutas“, 2012. - P. 9.
Bliūdžiūtė, Stefanija. Atsiminimai apie Lingėnų kaimą / Stefanija Bliūdžiūtė // Antano Bliūdžiaus
giminė ir Lingėnų kaimas. - Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. - P. 262-265.
Turinys: Apie Ūlyčios kaimą; Apie vienkiemių Lingėnus; Apie 1940 m. Juodupės krašte; Apie
Lingėnų kaimo pabaigą; Apie lingėniškius
Bibliotekininkės atsiminimai
Degutytė-Pitrėnienė, Gražina. Vaikystės bibliotekai; Antanašės biblioteka; Atverski knygą
(bibliotekininkei Ritei): [eil.] / Gražina Degutytė - Pitrėnienė // Širdis motulės meilei sutverta. - Utena:
Utenos Indra, 2012. - p. 14, 16-17.
Gasiūnas, Vytautas. Poetas nuo Pandėlio / Vytautas Gasiūnas // Literatūriniuose arimuose. Utena: Utenos Indra, 2009. - p. 16-18.
Atsiminimai apie poetą ir bibliotekininką Vytautą Šavelį.
Gasiūnas, Vytautas. Kitaip gyventi nemoka / Vytautas Gasiūnas. - Iliustr. // Literatūriniuose
arimuose. - Utena: Utenos Indra, 2009. - p. 50-53.
Atsiminimai apie literatę ir bibliotekininkę Redą Kiselytę.

