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Bibliotekoje - Liudo Dovydėno premijos įteikimo šventė. - Iliustr. - Rokiškio viešosios bibliotekos inform. //
Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2016, rugpj. 2, p. 4.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje prozininkei B. Jonuškaitei įteikta devintoji lietuvių išeivijos
rašytojo L.Dovydėno premija už romaną "Maranta". Rašytojos kūrinį apibūdino šią premiją svarsčiusios komisijos
narys V. Martinkus, premiją įteikė jos mecenatas L.Dovydėnas. Čedasuose buvo atidengta medžio skulptūra
rašytojui L. Dovydėnui.
Kalpokaitė, Salvinija. Literatų klubo trisdešimtmečio proga - trečiasis kūrybos almanachas / Salvinija
Kalpokaitė // Gimtasis Rokiškis. - 2016, rugpj. 6, p. 8.
Literatų klubo "Vaivorykštė" pirmininkė, J. Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotoja apie klubo narius,
rengiamą išleisti trečiąjį almanachą, skirtą literatų klubo trisdešimtmečiui.
Petrauskienė, Virginija. Kaimo mokykloje - ir skalbykla, ir kirpykla / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. //
Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2016, rugpj. 6, p. 33.
Apie tai, kad Rokiškio r. Kriaunų kaimo mokykloje siūlomos ir įvairios paslaugos, čia galima ne tiktai
nusimaudyti po dušu, išsiskalbti, mokyklos virtuvėje prireikus pagaminama maisto gedulingiems pietums ir kt., į
mokyklos pastatą persikėlė biblioteka, darželis (pateikti mokyklos direktorės S. Idienės, Savivaldybės Švietimo
skyriaus vedėjo A. Laužadžio komentarai).
Knyga: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2016, rugpj. 9, p. 1.
Rokiškio rajono literatų klubas "Vaivorykštė" rengiasi išleisti trečiąjį rajono literatų kūrybos almanachą,
skirtą klubo trisdešimtmečiui. Klubo vadovė S. Kalpokaitė kviečia prisidėti prie knygos leidybos.
Juozo Keliuočio dešimtoji premija - garsiam aktoriui. - Iliustr. - "G.R." inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2016,
rugpj. 18, p. 3.
Visuomeninė organizacija Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras dešimtąją J. Keliuočio
literatūrinę premiją šiemet skiria aktoriui, teatro režisieriui F. Jakšiui.
Šv. Baltramiejus: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2016, rugpj. 23, p. 1.
Žiobiškyje vyks Šv. Baltramiejaus atlaidai, pateikti numatyti renginiai, taip pat ir paroda bibliotekoje.
Jubiliejus: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2016, rugpj. 23, p. 1, rugpj. 25, p. 1.
Aleksandravėlės bažnyčia minės 220 metų jubiliejų. Ta proga bažnyčioje vyks konferencija "Aleksandravėlės
krašto istorinis ir kultūrinis paveldas", leidinių apie parapiją bei tremtinius pristatymas, J. Keliuočio literatūrinės
premijos įteikimas ir kiti renginiai.
Zibolienė, Dalia. Širviško ilgesio džiaze - siūlymas statyti paminklą legendiniam poetui / Dalia Zibolienė. Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2016, rugpj. 23, p. 7.
Obelių seniūnijoje, Degučių kaime vyko Rokiškio J. Keliuočio Viešosios bibliotekos surengtas penktasis
"Širvynių" vakaras, kuriame susirinko P.Širvio poezijos mylėtojai.
Poezijos mylėtojus sukvietė "Širvynė". - Iliustr. - Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos inform. //
Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2016, rugpj. 23, p. 2.
Obelių seniūnijoje Degučių kaime, poeto P. Širvio gimtinėje, Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka surengė
jau penktąją tradicinę "Širvynę".
Juozo Keliuočio literatūrinė premija - aktoriui Ferdinandui Jakšiui. - Iliustr. - Rokiškio J. Keliuočio viešosios
bibliotekos inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2016, rugpj. 26, p. 4.
Visuomeninė organizacija Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras dešimtąją J. Keliuočio
literatūrinę premiją šiemet skiria aktoriui, teatro režisieriui F. Jakšiui.

Kursai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2016, rugpj. 27, p. 1.
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Rokiškio miesto filiale organizuojami nemokami kompiuterinio
raštingumo kursai.
Zibolienė, Dalia. Aleksandravėlės bažnyčiai - 220 metų / Dalia Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, rugpj. 27, p. 5.
Aleksandravėlė minės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios 220 metų jubiliejų, kurio metu bus pristatyti du
nauji leidiniai: "Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios ir parapijos istorija" ir "Nusikaltimas
žmoniškumui". Taip pat bus įteikta J. Keliuočio literatūrinė premija kraštiečiui aktoriui F. Jakšiui. Skaitytojams
pateikiama bibliotekininkės A. Mekšėnienės patikslinta informacija apie bažnyčią, parapiją, jos dvasininkus.
Dūdaitė, Lina. Kario Žygimanto Norkaus kasdienybę puošia kūryba / Lina Dūdaitė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2016, rugpj. 27, p. 7.
Apie jaunąjį dailininką, profesionalų karį juodupėną Ž. Norkų, jo darbus, kuriuos galima pamatyti Juodupės
bibliotekoje veikiančioje parodoje. Plačiau apie tai bibliotekininkė L. Užtupienė.
Puteikytė, Agnė. Žiobiškyje - Šv. Baltramiejus / Agnė Mackuvienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2016,
rugpj. 30, p. 6.
Žiobiškyje vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai, kuriuose netrūko renginių, varžybų. Bibliotekoje pristatyta
nuotraukų paroda "Žiobiškio kaimo tradicijos 1950-1980 m.".
Puteikytė, Agnė. Aleksandravėlėje paminėtas bažnyčios jubiliejus / Agnė Mackuvienė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2016, rugpj. 30, p. 6.
Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia minėjo 220 metų jubiliejų, kuriam paminėti surengta
konferencija "Aleksandravėlės krašto istorinis ir kultūrinis paveldas", kurios metu pristatytas pedagogės G.
Šajaukienės leidinys "Nusikaltimas žmogiškumui" ir bibliotekininkės A. Mekšėnienės spaudai parengta
"Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios ir parapijos istorija". Renginių metu įteikta 10-oji J.
Keliuočio literatūrinė premija kraštiečiui aktoriui ir režisieriui F. Jakšiui, kurią įsteigė Juozo ir Alfonso Keliuočių
palikimo studijų centras. Nuotr. Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė,
bibliotekininkės A. Telšinskienė, A. Mekšėnienė ir A. Stučinskienė.
Juozo Keliuočio literatūrinės premijos teikimo iškilmės. - Iliustr. - Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos
inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2016, rugpj. 30, p. 3.
Apie dešimtosios J. Keliuočio literatūrinės premijos įteikimą aktoriui, teatro režisieriui F. Jakšiui
Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios 220-ųjų metų jubiliejaus paminėjimo iškilmėse.

