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Lietuviškų pasakų pažinimas – tradicinėje lėlių teatrų šventėje / J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo skyriaus inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, birž. 12, p. 3. 

Apie vykusią Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos XXII Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventę 

„Kai atgyja lėlės“, kurioje, įprasminant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus, pagrindiniu šventės tikslu 

pasirinktas lietuviškų pasakų pažinimas. 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Šienpjovių varžytuvėse patyrusiems nosį nušluostė jauniausias / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, birž. 12, p. 1, 5. 

Konstantinavoje vyko tradicinė šienpjovių šventė-varžytuvės, kurią organizavo bendruomenės pirmininkė, 

bibliotekininkė I. Žindulienė, renginį vedė R. Purtulienė ir J. Tumasienė. Paskelbti renginio laimėtojai. 

 

Šulcienė, Nida 

Mūsų bibliotekininkai – tarp stipriausiųjų / Nida Šulcienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, birž. 16, p. 

6. 

Pasvalio rajono Ąžuolpamūšio kaime vyko dešimtasis Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto 

sąskrydis „Spindulys esti begalinės šviesos“, skirtas Vydūno metams. Sąskrydyje dalyvavusi Rokiškio J. 

Keliuočio viešoji biblioteka užėmė trečiąją vietą. 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Bajoruose teatralai kėlė bangas / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, birž. 19, p. 5. 

Bajorų kaime vyko respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Jonvabalis“, kurį organizavo kaimo 

bendruomenė ir kultūros centras. Renginio metu suvaidinti aštuoni spektakliai, tarp kurių ir J. Keliuočio 

viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus lėlių teatro „Padaužiukai“ Justino Marcinkevičiaus „Greitoji 

pagalba“. Šventei tautodailininkas, medžio drožėjas V. Zakarka sukūrė ūgio matuoklę – saulėgrąžą. 

 

Kviečia Čedasai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, birž. 23, p. 1; birž. 28, p. 1. 

Čedasų bažnyčioje vyks atlaidai, po kurių mokslininkė, profesorė O. Voverienė pristatys savo knygas 

„Dalia Grybauskaitė – tautos prezidentė“ ir „Tautos sargyboje“. Renginį organizuoja Čedasų parapija, Rokiškio 

J. Keliuočio viešosios bibliotekos Čedasų filialas. 

 

Nepasiturinčių Rokiškio rajono šeimų vaikams – moderniausios technologijos, užsiėmimai bei saviraiškos 

galimybės bibliotekose - Rubrika: Interreg Latvija – Lietuva // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, birž. 

29, p. 3. 

Apie Rokiškio, Ludzos ir Jekabpilio bibliotekose vyksiančius socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams 

skirtus užsiėmimus, kuriuose vaikai susipažins ir mokysis dirbti su naujausiomis informacinėmis 

technologijomis bei kompiuterinėmis programomis. Plačiau apie tai J. Keliuočio viešosios bibliotekos 

darbuotoja, šio projekto Lietuvoje koordinatorė R. Vingelienė. 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Nuo mįslingų legendų iki „Tautiškos giesmės“ / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. - Rubrika: Rokiškis – triskart 

Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, birž. 30, p. 4-5. 

Apie Panemunio piliakalnį, papėdėje esančią versmelę, jų istorijas, tikėjimą vandens šventumu, 

vykstančius susibūrimus, renginius. Trumpai minimas Juodonių piliakalnis, apie kurį medžiagą turi surinkusi 

Kalvių kaimo bibliotekininkė G. Matukienė. 


