2018 metai BALANDIS
Bugailiškienė, Valda. Atvirukai iš viso pasaulio / Valda Bugailiškienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN
0868-8826. - 2018, Nr. 4, p. 42.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Rokiškio miesto filiale eksponuojama kolekcininko V. Seibučio
atvirukų paroda "Tai, kas teikia džiaugsmą", skirta Lietuvos šimtmečiui.
Meilutė, Monika. „Misija Sibiras'17“ ekspedicija: kapinėse – karvės ir ožkos, o tremtinių lūpose – lietuviški
žodžiai / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, bal. 10, p. 1, 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje viešėjo „Misija Sibiras'17“ dalyvis L. Kasperavičius, kuris
pasidalino ekspedicijoje nuveiktais darbais, patirtais įspūdžiais.
Rašytoja: Vakar Šiandien Rytoj. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, bal. 10, p. 1.
Panemunio bibliotekoje vyks susitikimas su rašytoja Ilona Ežerinyte.
Bičiūnaitė, Vilma. Rašytoja intrigavo / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, bal. 17, p. 3.
Panemunio bibliotekoje viešėjusi rašytoja I. Ežerinytė Pandėlio pradinės mokyklos moksleiviams pristatė
savo knygą „Šunojaus diena“. Renginį organizavo bibliotekininkė E. Baronienė.
Dovana: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, bal. 19, p. 1.
Panemunio bibliotekai „Gerulių“ klubo narė kraštietė V. Martinonytė-Pamarnackienė dovanojo knygų, stalo
žaidimų, spalvotą spausdintuvą.
Bičiūnaitė, Vilma. Nuo žaismingos idėjos iki bendrystės / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, bal. 21, p. 6.
Apie Bajorų kaime šešioliktus metus veikiantį klubą „Vidurdienio damos“, jų veiklą, įgyvendinamas idėjas,
dalyvavimą kultūros centro bei bibliotekos organizuojamuose renginiuose, viską metraštyje įamžina
bibliotekininkė V. Krasauskienė.
Milaknienė, Reda. Nuspręsta įamžinti Rokiškio kultūros šviesulius / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. - 2018, bal. 21, p. 7.
Artėjant Rokiškio miesto, kaip kultūros sostinės metams, bei Lietuvai švenčiant šimtmetį, Kultūros centre
susirinkę istorikai, architektai, bibliotekininkai, Kultūros centro atstovai sprendė klausimą dėl žmonių,
formavusių Rokiškio kultūrinį veidą įamžinimo.
Mūsų bibliotekoms – dvi nominacijos. - Iliustr. - G.R. inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, bal. 21, p. 1, 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka gavo 2017-ųjų lietuviškiausios bibliotekos nominaciją už
įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas, Sėlynės
biblioteka gavo bendruomeniškiausios bibliotekos nominaciją už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant
miestelio/kaimo bendruomenę.
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse Rokiškio krašto bibliotekininkai gavo dvi
nominacijas. - Iliustr. - „Rokiškio Sirenos“ inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, bal. 24, p. 3.
Tradiciniame Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotame konkurse už 2017 metų
veiklas Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka paskelbta Lietuviškiausia biblioteka už įdomias iniciatyvas
skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas, o Sėlynės kaimo filialas
pripažintas kaip Bendruomeniškiausia biblioteka už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo
bendruomenę.
Popietė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, bal. 26, p. 1.
Obelių miesto bibliotekoje vyks popietė „O jei nutiltų žodis…“, skirta 18-ajai nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei „ Kartu mes kuriame ateitį“. Renginio metu vyks bibliotekininkės V. Krasauskienės
fotografijų parodos „100 sustabdytų akimirkų“ uždarymas.

