2013 metai LIEPA
Zibolienė, Dalia. Kolegijos absolventams įteikti diplomai / Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, liep. 2, p. 3.
Rokiškio Krašto muziejuje vyko Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo absolventų diplomų įteikimo šventė,
kurioje diplomai įteikti šią įstaigą baigusiems 30 studentų. Diplomą su pagyrimu gavo Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkė, kultūrinės veiklos vadybos absolventė N.Ivanova.
Kiselytė, Reda. Žemaitiška dvasia liejosi aukštaičio sodyboje / Reda Kiselytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, liep. 4, p. 8.
Istoriko, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nario V.Gasiūno sodyboje vyko septintoji kūrėjų
šventė "Gerbkime lietuvišką žodį, meną ir tėvynę", kurioje dalyvavo aplinkinių rajonų literatai. Renginio metu
istorikas, norėdamas paminėti Martyno Mažvydo 450-ąsias mirties metines, sodyboje pastatė jam paminklą, kurį
atidengė Seimo narys V.Saulis, šventėje pranešimą skaitė Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotoja
A.Malcienė.
Byčkovskis, Norbertas. "Esam" nugalėtoja įamžino malkų skaldytojus / Norbertas Byčkovskis. - Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. - 2013, liep. 13, p. 3.
Birželio mėnesio fotokonkurso "Esam", kurio tema "Pagaliau atostogos", nugalėtoja tapo Kriaunų kaimo
bibliotekininkė A.Telšinskienė, kuriai atiteko kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės "Aistė" dovanų kuponas.
Pamokėlė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2013, liep. 25, p. 1.
Lailūnų kaimo bendruomenės namuose vyks tapybos pamokėlė-pasiplepėjimas Šv. Onos dienos proga, kurią
ves Kuosių kaimo dailininkė B.Kairienė. Netradicinį Onų pasveikinimą organizuoja Martynonių kaimo
bibliotekininkė R.Inčiūrienė.
Kalpokaitė, Salvinija. Pelėdžiukas vaikams tapo gidu į knygų pasaulį / Salvinija Kalpokaitė. - Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. - 2013, liep. 27, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyrius organizavo vaikams poilsio
stovyklą "Pelėdžiukas", kurios metu jaunieji knygos bičiuliai sėmėsi žinių, pramogavo ir keliavo. Stovyklos metu
lankėsi literato, istoriko V.Gasiūno sodyboje, rokiškietės G.Matiukienės namuose grožėjosi darbais iš medžio,
akmens, keliavo į Bradesių kaimą.
"Versmės" leidyklos ekspedicija po Kamajų kraštą. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2013, liep.
30, p. 3.
"Versmės" leidyklos mokslininkai, kraštotyrininkai keliavo po Kamajų kraštą, kurių tikslas surinkti kuo
daugiau informacijos, kuri suguls į "Lietuvos valsčių" monografiją. Ekspedicijai vadovavo Rokiškio krašto garbės
pilietis, nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas V.Mačiekus. Ekspedicijos dalyviams talkino Kamajų
bibliotekininkės, sukaupusios daug kraštotyrinės medžiagos, aprašiusios bibliotekų, didesnių kaimų istoriją.
Pagelbėtų savanoris. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2013, liep. 30, p. 4.
Kriaunose viešėjęs jaunasis jonaviškis, atrėmęs dviratį į kaimo bibliotekos langą, sudaužė stiklą, žalą žada
atlyginti pinigais. Tačiau bibliotekininkė A.Telšinskienė mano, kad gal kaime atsiras savanoris, kuris panorės
atlyginti kažkada iškrėstas šunybes ir tokiu būdu atsilygins, įdėdamas bibliotekai langą.

