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Baltrūnienė, Renata 

Sėliškojo bendruomeniškumo puoselėtojai / Renata Baltrūnienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-

6221. - 2018, Nr. 1 (40), p. 114-118. 

Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Sėlynės filialo bibliotekininkė apie Sėlynės kaimo 

bendruomenės ir bibliotekos bendradarbiavimą, vykdomus projektus; yra Sėlynės kaimo himnas, muzikos ir 

žodžių autorė V. Bagaslauskienė. 

 

Matiukienė, Alicija 

Mieli skaitytojai, / Alicija Matiukienė. - Portr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 1 (40), p. 

2. 

 

Kalpokaitė, Salvinija 

Vytauto Šavelio poetiniai eskizai / Salvinija Kalpokaitė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 

2018, Nr. 1 (40), p. 89-97. 

 

Pirmuosiuose projektuose – pramogų idėjos ir saugių namų paslaugos / Rokiškio rajono VVG ir „Rokiškio 

Sirena“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, liep. 6, p. 4. 

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyba įvertino pirmuosius vietos projektus, pretenduojančius gauti 

paramą pagal vietos veiklos grupės strategiją. Tarp pateiktųjų ir Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 

Pandėlio filialas, kuris įgyvendins projektą, vietinius ir turistus kvies interaktyviai susipažinti su krašto 

kultūriniu paveldu, pamatyti savo atvaizdą menininko paveiksle. 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Titulinių atlaidų proga svečiuose – iškili asmenybė / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 

2018, liep. 3, p. 1, 5. 

Čedasuose vyko Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai, po kurių iš Vilniaus atvykusi mokslininkė, profesorė 

O. Voverienė trumpai pristatė savo knygas. Renginį organizavo Čedasų parapija ir šio kaimo bibliotekos 

darbuotoja. 

 

Projektuose – pramogų idėjos ir saugių namų paslaugos / G. R. inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, liep. 

5, p. 2. 

Rokiškio rajono vietos veiklos grupės valdyba įvertino pirmuosius keturis projektus, pretenduojančius 

gauti paramą pagal vietos veiklos grupės strategiją. Tarp projektų pateikėjų ir Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 

kuri ketina įgyvendinti projektą Pandėlio filiale: vietinius ir turistus kviesti interaktyviai susipažinti su krašto 

kultūriniu paveldu ir pamatyti savo atvaizdą menininko paveiksle. 

 

Skaityklėlė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, liep. 14, p. 1. 

Obelių ir Antanašės bibliotekose lankysis keliaujanti skaityklėlė „Vaikystė, knygų lydima“. Jos metu 

numatyti teatralizuoti garsiniai skaitymai ir edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“. 

 

Poezija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, liep. 17, p. 1; liep. 19, p. 1. 

Pandėlio seniūnijoje, Obelių kaime B. Bogužio sodyboje rengiami poezijos skaitymai. Renginį organizuoja 

J.Keliuočio viešosios bibliotekos Martynonių filialas. 

 

Vaikams: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, liep. 17, p. 1. 

Rokiškio rajono Antanašės, Obelių, Pakriaunių bibliotekose lankysis keliaujanti skaityklėlė „Vaikystė, 

knygų lydima“, kurios metu vyks teatralizuoti garsiniai skaitymai, edukacinė Bajorų kaimo kultūros centro lėlių 

teatro ČIZ programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“. 

 



Bičiūnaitė, Vilma 

Vienkiemyje – duoklė poezijai ir kaimo istorijai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, 

liep. 24, p. 1, 5. 

Pandėlio seniūnijoje, Obelių kaime Bernardo Bagužio sodyboje vyko poezijos skaitymai. Renginį vedė 

Martynonių kaimo bibliotekininkė R. Inčiūrienė bei kultūros centro vadovė Regina Lukošiūnienė. 

 

Ivanova, Nadiežda 

Keliaujanti vasaros skaityklėlė vilioja vaikus knygomis / Nadiežda Ivanova. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 

- 2018, liep. 28, p. 6. 

Apie Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus įgyvendinamą projektą „Vaikystė, 

knygų lydima“, kurio metu po rajoną keliauja mobilioji skaityklėlė ir kviečia vaikus kartu skaityti, klausytis, 

kurti, žaisti. 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

„Duokiškio baladės“: sutilpo „proza“ ir poezija / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, 

liep. 31, p. 4. 

Duokiškyje vyko tradicinės, aštuntosios „Duokiškio baladės“, kurios šįmet skirtos atkurtos Lietuvos 

šimtmečiui. Renginyje dalyvavo jų sumanytojas, kraštietis aktorius F. Jakšys. Poeziją tarp kitų skaitė ir J. 

Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė. 

 

Bičiūnaitė, Vilma 

Oninės Pandėlyje: tradiciškai ir naujai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, liep. 31, p. 

4, 5. 

Apie Pandėlyje vykusią Oninių šventę, jos metu vykusius renginius, apdovanojimus, padėkas, koncertus. 

Bibliotekoje veikė šio krašto dailininkių Aušros Viduolienės ir Eugenijos Sarapienės tapybos darbų paroda. 


