
2018 metai KOVAS 
 

Vilkickienė, Daiva. „Gabalėlis Lietuvos“ Jungtinėse Amerikos Valstijose: Rokiškis / Daiva Vilkickienė. - 

Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2018, Nr. 2, p. 41. 

Apie Rokiškio viešosios bibliotekos surengtą popietę susitikimą kavinėje „Senas grafas“ su vilniečiais 

keliautojais entuziastais A. ir A. Žemaičiais, vykdžiusiais projektą „Tikslas - Amerika“ ir sukūrusiais lietuviškų 

vietų JAV žemėlapį 
 

Grybauskaitė, Vaidenė. Džiaugiamės ne tik atkurta valstybe, bet ir unikalia kalba / Vaidenė 

Grybauskaitė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2018, Nr. 3, p. 34-35. 

Baigiamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje kovo 14 d. dvylikai aktyviausių Lietuvių kalbos dienų 

organizatorių įteikti Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštai, tarp apdovanotųjų ir Rokiškio J. 

Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė. 
 

Vilkickienė, Daiva. Virtuali viktorina ir ekskursija / Daiva Vilkickienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. 

- 2018, Nr. 3, p. 36. 

Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka, minėdama Lietuvių kalbos dienas, keliavo po rajono bibliotekas, 

pristatydama virtualią viktoriną "Pažinkime Rokiškio krašto literatūrinio krašto kūrėjus" ir virtualią ekskursiją 

"Rokiškio krašto kūrėjų keliais". 
 

Diktantas - rytoj - Organizatorių inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 1, p. 2. 

Kovo 2 d. vyks Nacionalinio diktanto transliacija, kurį bus galima rašyti mokyklose, bibliotekose, 

savivaldybių salėse. 
 

Milaknienė, Reda. Kultūros sostinės renginiams daugiau pinigų nežadama / Reda Milaknienė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 6, p. 1-2. 

Rokiškio dvare vyko projekto „Rokiškis - Lietuvos kultūros sostinė 2019“ programos pristatymas ir 

diskusijos, kuriose dalyvavo savivaldybės, kultūros įstaigų atstovai, visuomenininkai, Lietuvos kultūros sostinės 

ambasadoriai. Pristatyta numatytų renginių programa, tarp kurių ir Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie 

Nemunėlio“ 30-metis bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 15 metų gimtadienis. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Dramų išgyvenęs Lailūnų dvaras tikisi atgimti: Rokiškis - triskart Lietuva / Vilma 

Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 10, p. 4-5. 

Apie Pandėlio seniūnijoje, Lailūnuose esantį dvarą, jo istoriją, savininką A. Kolysą, vėliau dvarą įsigijusį 

J. Petrulį, šio dvaro buvusius tarnus, dvare veikusią mokyklą, dabartinį jo stovį. Dvaro istorija surinkta ir 

saugoma Martynonių kaimo bibliotekoje, kurioje dirba R. Inčiūrienė. 
 

Bibliotekos simbolis Salvinija Kalpokaitė palieka darbą. - Iliustr. - „Rokiškio Sirenos“ inform. // Rokiškio 

sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, kovo 16, p. 5. 

Savo profesinę veiklą baigia ilgametė Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo 

skyriaus vedėja S. Kalpokaitė. 
 

Juozinės: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 17, p. 1. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Keliuotiškos Juozinės, kurių metu Juozų laukia 

dovanėlės. 
 

Sibiras: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 17, p. 1. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje rengiamas ekspedicijos „Misija Sibiras 2017“ pristatymas. 
 

Milaknienė, Reda. Salvinija - pareigos ir atsakomybės žmogus - baigė profesinę veiklą / Reda 

Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 17, p. 1-2. 

Profesinę veiklą baigė Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja S. 

Kalpokaitė, kuriai padėką už darbą skyrė rajono savivaldybės administracija, bibliotekos direktorė A. 

Matiukienė dėkojo už aktyvią veiklą, ištikimybę profesijai. 

 



Šimėnienė, Regina. Protų mūšis „Atraskime Lietuvą kartu“ / Regina Šimėnienė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, kovo 17, p. 8. 

Suvainiškio bibliotekininkė apie bendruomenės namuose Valstybinėms šventėms paminėti - Vasario 

16-ajai ir Kovo 11-ajai - organizuotą protų mūšį „Atraskime Lietuvą kartu“. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Valandos su žvaigžde Suvainiškyje / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 

2018, kovo 20, p. 5. 

Knygnešio dienos proga Suvainiškio bibliotekoje įvyko susitikimas su kraštiečiu, ilgamečiu Lietuvos 

žurnalistu, kino operatoriumi, Lietuvos politiniu ir visuomenės veikėju S. Pabedinsku. Kartu su žurnalistu 

viešėjo ir LRT TV naujienų tarnybos korespondentė Z. Paškevičienė. Renginį organizavo bibliotekininkė R. 

Šimėnienė. 

 

Dovana: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 22, p. 1. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Konstantinavos bibliotekoje lankėsi Vilniaus rokiškėnų 

klubo „Pragiedruliai“ nariai kraštiečiai A. Narutis, V. Stakėnas, Krašto apsaugos bičiulių klubo pirmininkas A. 

Burokas, kurie bibliotekai padovanojo knygų. 

 

Keliuotytė, Rasa. Rokiškio amatininkai išbandė sėkmę pas kaimynus / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 22, p. 3. 

Latvijoje, Aizkrauklėje vykusioje mugėje, kuri yra projekto INTERREG verslo paramos sistemos kūrimo 

Žiemgaloje, Kurzemėje ir Šiaurės Lietuvoje dalis, savo gaminius pristatė Rokiškio amatininkai ir verslininkai. 

Plačiau apie tai šio projekto, kurį vykdo Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, koordinatorė R. Vingelienė. 

 

Morkūnienė, Jūratė. Pasaulinė poezijos diena jaukiai sutikta Panemunėlio bibliotekoje / Jūratė 

Morkūnienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 22, p. 7. 

Panemunėlio geležinkelio stoties bibliotekoje vyko renginys Pasaulinei poezijos dienai paminėti. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kadagio šakelė apsaugo, o dekoratyvinės verbos džiugina / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. 

// Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 24, p. 7. 

Apie Verbų sekmadienį, verbą liaudies papročiuose. Artėjant šiai šventei, Obelių miesto bibliotekoje 

surengta tradicinė mokytojos I. Bieliūnienės ir jos mokinių rištų verbų paroda. 

 

Kalpokaitė, Salvinija. Salvinija Kalpokaitė: „Svarbu ne tai, kuo tave laiko, o kas tu esi iš tikrųjų…“: 

[pokalbis su bibliotekininke, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja] / [kalbėjosi] Reda 

Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 24, p. 1, 6. 

 

Milaknienė, Reda. Rokiškio teatralai vėl grįžo su statulėlėmis / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, kovo 27, p. 1-2. 

Molėtų rajone, Naujasėdyje vyko Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras 2018“. Kaip 

ryškiausias edukacinis lėlių teatro projektas statulėlę laimėjo Bajorų kultūros centras, jo vadovėms N. 

Čirūnienei, D. Ziemelienei, N. Ivanovai apdovanojimas įteiktas už edukacinius projektus „Lėlių namuose“. 

Lietuvos mėgėjų teatrui statulėle „Tegyvuoja teatras“ apdovanotas kraštietis aktorius, režisierius F. Jakšys. Už 

leidinį apie mėgėjų teatrą nominuotas Rokiškio savivaldybės kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis 

skyriaus vedėjas P. Blaževičius „Teatras ir Rokiškis, arba teatrinis gyvenimas prie Nemunėlio“. 

 

Dovana: Vakar Šiandien Rytoj. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, kovo 29, p. 1. 

Sėlynės bibliotekai verslininkas S. Mikulėnas dovanojo per 50 vaikiškų iliustruotų lietuvių ir užsienio 

autorių knygų. 


