2015 metai GRUODIS
Skleidžia šilumą: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 1, p. 1.
Lašų kaimo bibliotekoje veikia molio dirbinių paroda "Darbščių rankų sušildytas rudens vakaras". Darbus
sukūrė Kriaunų mokyklos mokiniai ir Lašų kaimo bendruomenės moterys.
Poezija ir muzika: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 3, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks poetinė muzikinė programa "Pasauliu netikiu, o pasaka
tikiu" pagal H. Radausko kūrybą. Programą atliks aktorius A. Bialobžeskis ir dainų autorius bei atlikėjas G.
Arbačiauskas.
Keliotytė, Sima. Aukštakalniuose apsilankė knygų Kalėda, vardu Jonas / Sima Keliotytė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2015, gruod. 3, p. 7.
Aukštakalnių bibliotekininkė G. Mikėnaitė džiaugiasi geradariais, kurie bibliotekai dovanoja knygų, žurnalų,
laikraščių. Šiuo metu biblioteka sulaukė dovanų iš įmonės "Skado medis" vadovo J. Sakaičio, Kamajų parapijos
klebono A. Šukio, S. Kriaučiūno.
Nuotr. Nuolatiniai jaunieji bibliotekos lankytojai ir Kamajų bibliotekininkė R. Michailovskienė. - Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 3, p. 7.
Keliotytė, Sima. Pirštinių raštuose - moters gyvenimo tarpsniai / Sima Keliotytė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2015, gruod. 3, p. 7.
Kalvių kaimo bibliotekoje veikia T. Butkienės megztų pirštinių paroda, skirta Etnografinių regionų metams.
Kačerauskas, Justas. Kalėdos Zumba ritmu / Justas Kačerauskas. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 23517433. - 2015, gruod. 4, p. 4.
Gruodžio 18 d. rokiškėnai kviečiami į kalėdinį "Zumba Party", kurį rengia zumba užsiėmimų sertifikuota
instruktorė I. Pilipavičiūtė-Baltrūnė.
Ivanova, Nadiežda. Laisvalaikis su stalo teniso rakete / Nadiežda Ivanova. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN
2351-7433. - 2015, gruod. 4, p. 5.
Rokiškio rajono Bajorų kaime vyko kaimo bendruomenės surengtas stalo teniso turnyras, kuriame varžėsi
šios sporto šakos mėgėjai iš Rokiškio rajono. Projektą su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LR bei
projekto partneriu Rokiškio rajono stalo teniso klubu "Rokis" įgyvendino Bajorų kaimo bendruomenės taryba.
Vitkienė, Sveta. Gyvenimo kaime pliusai ir minusai / Sveta Vitkienė, Rasa Čižauskienė. - Iliustr. - Rubrika:
Aktualus pokalbis // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 5, p. 4.
"Gimtojo Rokiškio" redakcijos darbuotojai lankėsi Rokiškio rajono kaimuose, kalbino čia sutiktus žmones,
kurie pasidalino gyvenimo kaime pliusais ir minusais. Savo nuomones išsako Duokiškio gyventoja I. Janukėnienė,
Sėlynės bendruomenės pirmininkas V. Šukys, kamajiškiai A. Baltuškienė ir J. Dudonienė, Verksnionių kaimo
gyventoja N. Kavoliūnienė, bibliotekininkė iš Bagdoniškio G. Juškevičiūtė, Vėbrių gyventoja I. Kaminskienė,
Panemunėlio - L. Garuolis ir D. Slesariūnienė, Dauliūnų - A. Afanasjeva.
Keliotytė, Sima. Nuo salos - prie Jėzaus paslapties / Sima Keliotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2015,
gruod. 5, Reklamos ir laisvalaikio priedas, p. 1.
Salų bibliotekininkė R. Kalnietienė džiaugiasi per "Knygų Kalėdas" padovanota knyga - M. Baigento "Jėzaus
byla, šokiruojančios tiesos atskleidimas".
Mokytojos siuvinėjimuose - ryškaus ir gražaus gyvenimo pojūčiai. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis
Rokiškis. - 2015, gruod. 5, p. 7.
Panemunėlio geležinkelio stoties bibliotekoje veikia amžinybėn išėjusios rusų kalbos mokytojos A.
Kučinskienės siuvinėtų paveikslų paroda.

Dygsniuotu žingsniu - apie vyrą ir moterį. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 5, p. 7.
Panemunėlio bibliotekoje veikia 21-erių rokiškėnės studentės V. Beleišaitės siuvinėtų paveikslų paroda
"Dygsniuotu žingsniu".
Poezija ir muzika: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 5, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks poetinė muzikinė programa "Pasauliu netikiu, o pasaka
tikiu" pagal H. Radausko kūrybą, kurią atliks aktoriai A. Bialobžeskis ir G. Arbačiauskas.
Budreikaitė, Goda. "Pasauliu netikiu, bet pasaka tikiu" / Goda Budreikaitė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN
2351-7433. - 2015, gruod. 8, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko poetinė muzikinė programa "Pasauliu netikiu, o pasaka
tikiu", kurioje skambėjo H. Radausko, A. Nykos-Niliūno, M. Martinaičio kūryba, ją skaitė, dainavo aktoriai G.
Arbačiauskas ir A. Bialobžeskis. Bibliotekos direktorė A. Matiukienė padėkojo aktoriams už šiltą programą.
Iš specialistų lūpų - pagiriamieji žodžiai muziejui. - Rokiškio krašto muziejaus inform. // Rokiškio sirena. ISSN 2351-7433. - 2015, gruod. 8, p. 1.
Rokiškio krašto muziejuje gruodžio 3 d. vyko Panevėžio teritorinės bibliotekos tarybos išplėstinis posėdis,
jame dalyvavo ir Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus
vyriausioji specialistė V. Lankelienė, susižavėjusi muziejaus L. Šepkos drožinių ekspozicija.
Svečių diena "Rokiškio Sirena " redakcijoje / nuotraukos K. Puriuškio, J. Kačerausko. - Iliustr. // Rokiškio
sirena. - ISSN 2351-7433. - 2015, gruod. 8, p. 1.
Fotoreportažas iš naujosios "Rokiškio Sirena" redakcijos atidarymo Nepriklausomybės a. 21. Nuotraukoje:
Rokiškio krašto muziejaus direktorė N. Šniokienė, "Rokiškio Sirenos" reklamos skyriaus vadovė J. Kazlauskienė ir J.
Keliuočio bibliotekos direktorė A. Matiukienė.
Sausakimšoje skaitykloje aktoriai ragino patikėti pasaka. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. 2015, gruod. 8, p. 5.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko poetinė muzikinė programa "Pasauliu netikiu, o pasaka
tikiu", kurioje skambėjo H. Radausko, A. Nykos-Niliūno, M. Martinaičio kūryba, ją skaitė, dainavo aktoriai G.
Arbačiauskas ir A. Bialobžeskis. Bibliotekos direktorė A. Matiukienė teigė, kad rokiškėnų aktyvumas įrodė, jog
bibliotekai reikia didesnių erdvių.
Knygų Kalėdos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 10, p. 1.
Antanašės bibliotekoje vyks "Knygų Kalėdų" eglutės įžiebimo šventė, kurios metu eglutę papuoš bibliotekos
vaikų ir jaunimo klubo "Žuviukas" nariai bei Obelių vaikų globos namų auklėtiniai. Vyks kūrybinės dirbtuvės
"Permainų vėjas", kuriose kartu su tautodailininke B. Kairiene bus ant atvirukų tapomi pasakų personažai.
Dovana: Vakar Šiandien Rytoj. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 10, p. 1.
J. Keliuočio viešosios bibliotekos Rokiškio miesto filiale sudėliota eglutė iš knygų serijos "Pasaulinės
fantastikos Aukso fondas". Šias knygas bibliotekai po vyro J. Čirūno mirties padovanojo žmona Nijolė.
Zumba kalėdinis vakarėlis. - Iliustr. - "Rokiškio Sirena" inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2015,
gruod. 11, p. 5.
Apie gruodžio 18 d vyksiantį kalėdinį vakarėlį "Zumba Party", kurį rengia zumba užsiėmimų sertifikuota
instruktorė I. Pilipavičiūtė-Baltrūnė.
Adventas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 12, p. 1.
Juodupės miestelio bibliotekoje vyko adventinis edukacinis renginys "Advento vainikas - tai himnas šviesai,
kuri nugali tamsą". Renginio metu tautodailininkė J. Aleksiejienė papasakojo apie advento vainiką, jo reikšmę.
Trafaretai. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 12, p. 2.

Obelių miesto bibliotekos skaitytojus džiugina eglė, pagaminta iš rankų plaštakų popierinių trafaretų,
kuriuos sukūrė gimnazijos pirmokai ir lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo vaikai, padedami auklėtojų M.
Petrauskienės ir J. Kulienės.
Martynonių bibliotekos eglutė - iš nurašytų knygų. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2015,
gruod. 12, p. 3.
Pandėlio seniūnijos, Martynonių kaimo biblioteką puošia "Knygų Kalėdų" eglutė, sukurta iš nusidėvėjusių ir
nurašytų knygų. Knygų eglutė papuošta Lailūnų bendruomenės moterų gamintais besmegeniais, nulipdytais iš
įvairiausių medžiagų. Vykusioje popietėje "Iš knygų ateina Kalėdos" prisiminti advento papročiai.
Ivanova, Nadiežda. Aktyvus bendradarbiavimas dovanoja renginius jauniesiems skaitytojams / Nadiežda
Ivanova. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 12, Reklamos ir laisvalaikio priedas, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius dalyvavo leidyklos "Nieko
rimto" projekte "Mūsų mažoji biblioteka", kurio metu jaunieji skaitytojai renginyje - knygų pristatyme su
kūrybinėmis dirbtuvėlėmis susitiko su menininke Sigute Ach ir dailininku, rašytoju K. Kasparavičiumi. Vaikų ir
jaunimo literatūros skyrius, bendradarbiaudamas su VšĮ "Žaliasis taškas" ir VšĮ "RV Agentūra", skaitytojams
bendrai organizavo seminarą "Kita forma bibliotekose".
Juodupėje - grožio dozė. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 12, p. 7.
Juodupės miestelio bibliotekoje veikia D. Saulienės ir G. Kiaulėnaitės-Šimėnienės siuvinėtų ir austų kūrinių
paroda.
Minkevičienė, Aldona. Jonas Bendorius: "Iš ko save sukursi, jei ne iš šaknų?" / Aldona Minkevičienė. Iliustr. - Rubrika: Iš Rokiškio krašto kronikos lobynų // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 12, p. 10-11.
Apie Kalvių kaime gimusį ir užaugusį garsų šalies radiotechniką, inžinierių konstruktorių, eiliuotoją, kuris yra
parašęs ir išleidęs apybraižą apie Kalvių kaimą, Joną Bendorių. Kalvių kaimo bibliotekoje bibliotekininkė G.
Matukienė sukaupė ir parengė aplanką apie jį "Gyvent sugrįžę prisiminimai". Pateikta ištrauka iš J. Bendoriaus
apybraižos apie gimtąjį Kalvių kaimą.
Konferencija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 15, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks konferencija "Alės Rūtos kūrybos Aukštupiai", skirta išeivijos
rašytojos 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.
Zibolienė, Dalia. Veiklios mamos susirinko į šeimų šventę / Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, gruod. 15, p. 5.
Rokiškio krašto muziejuje vyko "Veiklių mamų klubo" sambūris "Veikli ir laiminga mama - laiminga visa
šeima". Šio klubo koordinatorė A. Žėglaitienė apie renginyje dalyvavusias šeimas, vykusią veiklą. Nuotraukoje J.
Keliuočio viešosios bibliotekos bibliotekininkė V. Viskaitytė-Skardžiuvienė su dukrele Lėja.
Biblioteka paminėjo Alės Rūtos šimtmetį. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 17, p.
2.
Rokiškio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija "Alės Rūtos kūrybos aukštupiai", skirta kraštietės išeivijos
rašytojos 100-osioms gimimo metinėms. Pranešimus apie kraštietę rašytoją skaitė: Maironio lietuvių literatūros
muziejaus išeivių literatūros skyriaus vedėja V. Paulauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto atstovė Ž.
Kolevinskienė, profesorė D. Kuizinienė, rašytojos duktė V. Arbas, Viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė.
Kalpokaitė, Salvinija. "Knygų Kalėdų" skaitymai / Salvinija Kalpokaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2015,
gruod. 19, Reklamos ir laisvalaikio priedas, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko tradicinis skaitymo
gurmanų renginys - literatūriniai skaitymai "Kartą Knygų Kalėdų karalystėje…". Renginyje dalyvavo rašytoja J.
Šalaševičiūtė, knygos "Atjunk" autorė, Rebeka Una - anglų filologijos magistrė.
Zibolienė, Dalia. Aleksandravėlės tikinčiųjų prisiminimuose - parapijos gyvenimas / Dalia Zibolienė. - Iliustr.
- Rubrika: Iš Rokiškio krašto kronikos lobynų // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 19, p. 10-11.

Apie Obelių seniūnijos Aleksandravėlės krašto žmonių gyvenimus, Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčią, joje
tarnavusius kunigus, bažnyčios tarnus, joje saugomas vertybes visa surinko ir išsaugojo šio kaimo bibliotekininkė
A. Mekšėnienė. Pateikta keletas šio krašto žmonių prisiminimų iš bibliotekoje esančio kraštotyros darbo. Tai G.
Samulionienės, S. Siniauskienės, A. Pučinsko, G. Martinėnienės, V. Būtėnienės, B. Jodkienės, O. Maračinskienės, V.
Datkūnienės, G. Streikuvienės, O. Mezginienės, G. Šajaukienės prisiminimai.
Vailionytė, Nijolė. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekos direktorė A. Matiukienė:
"Dirbame bendruomenei ir kartu su bendruomene" / Nijolė Vailionytė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 23517433. - 2015, gruod. 22, p. 4.
Pokalbis su Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktore A.Matiukiene apie vykdomus projektus,
teikiamas paslaugas, ateities planus, paskelbus 2016-uosius Bibliotekų metais.
Rokiškėnai šėlo Zumba ritmu. - Iliustr. - "Rokiškio Sirena" inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. 2015, gruod. 22, p. 6.
Apie gruodžio 18 d. vykusį kalėdinį "Zumba Party", kurį surengė zumba užsiėmimų sertifikuota instruktorė I.
Pilipavičiūtė-Baltrūnė.
Šimėnienė, Regina. Apie Kalėdų stebuklus / Regina Šimėnienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod.
22, Reklamos ir TV programų priedas, p. 4.
Suvainiškio bibliotekoje vyko adventinė popietė "Knyga - geriausia dovana", skirta akcijai "Knygų Kalėdos".
Renginio metu supažindinta su kalėdiniais papročiais, tradicijomis, kurti kalėdiniai atvirukai, bibliotekoje veikė A.
Diponienės ir E. Aleknienės siuvinėtų paveikslų paroda "Kūrybos džiaugsmai".
Rugsėjo 16-22 d. Rokiškis minėjo 516-ąjį miesto gimtadienį ir Baltų vienybės dieną. - Iliustr. // Rokiškio
sirena. - ISSN 2351-7433. - 2015, gruod. 29, p. 5.
Apie Rokiškio miesto gimtadienio ir Baltų vienybės dienos renginius, apie Viešojoje bibliotekoje vykusį J.
Keliuočio literatūrinės premijos įteikimą fotografui, poetui A. Kuliešiui.
Vailionytė, Nijolė. Renginiai Rokiškyje - tai, ko nevalia praleisti / Nijolė Vailionytė. - Iliustr. // Rokiškio
sirena. - ISSN 2351-7433. - 2015, gruod. 29, p. 6.
Apžvelgti Viešosios bibliotekos, Krašto muziejaus ir Kultūros centro renginiai kiekvieną mėnesį; nuotraukoje
J. Keliuočio premiją fotografui A. Kuliešiui Viešojoje bibliotekoje įteikia direktorė A. Matiukienė.
Skirtos premijos. - Iliustr. - Rubrika: Metų mozaika // Gimtasis Rokiškis. - 2015, gruod. 31, p. 6.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos ir J. Dovydėno įsteigta aštuntoji prozininko, kraštiečio L. Dovydėno
literatūrinė premija skirta dailės istorikei, menotyros mokslų daktarei K. Sabaliauskaitei už romaną "Silva Rerum
III" ir istorinę trilogiją "Silva Rerum". J. Keliuočio literatūrinė premija už jo tėviškės ir Rokiškio krašto literatūrinių
vietų įamžinimą fotografijoje skirta menininkui iš Ukmergės A. Kuliešiui.
Čerškutė, Jūratė. Laudacija Kristinai Sabaliauskaitei / Jūratė Čerškutė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN
1822-6221. - 2015, Nr. 2 (35), p. 3-7.
Apie Rokiškio krašto muziejuje vykusias Viešosios bibliotekos organizuotas kraštiečio L. Dovydėno vardo
literatūrinės premijos įteikimo iškilmes rašytojai, menotyrininkei K. Sabaliauskaitei už šiuolaikinį romaną "Silva
rerum III", kuriose dalyvavo iš JAV atvykęs L. Dovydėno sūnus fotomenininkas J. Dovydėnas, Lietuvos rašytojų
sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, yra apie rašytojos kūrybą.
Vilkickienė, Daiva. Eglės kelias: nuo vaikiškų potėpių iki prakalbinto stiklo alchemijos / Daiva Vilkickienė. Iliustr., spalv. įkl. tarp 24-25 p. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2015, Nr. 2 (35), p. 25-32.
Apie rokiškėnę dailininkę vitražistę Eglę Mažuknaitę, dabar studijuojančią vitražo specialybės
magistrantūros studijose, jos kūrybinį kelią, baigiamąjį bakalaurinį darbą - vitražą Rokiškio Šv. Mato bažnyčios
komplekso Šv. Juozapo koplyčiai.

Kuliešis, Albinas. Apie žmogų, sujungiantį žodį ir vaizdą: [pokalbis su Ukmergės fotomenininku ir poetu, 9osios J. Keliuočio premijos laureatu Albinu Kuliešiumi] / [kalbėjosi] Reda Kiselytė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN
1822-6221. - 2015, Nr. 2 (35), p. 40-44.
Vilkickienė, Daiva. Pauliaus Širvio 95-ojo gimtadienio aidas Rokiškio krašte / Daiva Vilkickienė. - Iliustr. //
Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2015, Nr. 2 (35), p. 65-70.
Apie Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos, Aleksandravėlės kaimo bibliotekos ir bendruomenės
iniciatyva Degučiuose, P. Širvio tėviškėje bei Rokiškyje vykusius renginius, minint poeto jubiliejinį gimtadienį.
2015 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 18226221. - 2015, Nr. 2 (35), p. 87-92.

