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Būsimoji: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 2, p. 1. 

Pandėlio bibliotekoje veikia Mariaus Jovaišos fotografijų albumo „Neregėta Lietuva“ nuotraukų paroda. 

 

Šventė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 11, p. 1. 

Panemunyje vyks renginiai miestelio 420 metų sukakčiai paminėti, Angelio paminklo 15 metų sukakčiai 

paminėti, bus švenčiami Žolinės atlaidai. Bibliotekoje ta proga vyks susitikimas su kraštiečiu poetu A. Geniu ir 

jo žmona rašytoja V. Šukyte-Geniene. 

 

Keliuotytė, Rasa. L. Dovydėno premija – Markui Zingeriui / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 

2018, rugpj. 14, p. 4. 

Rokiškio krašto muziejuje vyks Liudo Dovydėno premijos įteikimo iškilmės. Šiemet ji skirta rašytojui M. 

Zingeriui už romaną „Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“. Premijos įteikimo renginyje dalyvaus premijos mecenatas ir 

vertinimo komisijos narys J. Dovydėnas, laureatas M. Zingeris, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė B. 

Jonuškaitė, vertinimo komisijos pirmininkė K. Sabaliauskaitė. 

 

Žolinės atlaidai rajono parapijose: bendrystei sutelkęs vainikas, graži sukaktis bei miestelio jubiliejus / 

„Rokiškio Sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, rugpj. 17, p. 1, 3. 

Rokiškyje, Onuškyje ir Panemunyje buvo švenčiami švenčiausiosios Mergelės Marijos ėjimo į Dangų 

atlaidai. Panemunio miestelis tuo pačiu šventė ir 420 metų jubiliejų, kuriam paminėti renginiai vyko ir 

bibliotekoje. Buvo pristatytos kraštiečių V. Šukytės-Genienės ir poeto A. Genio knygos, bibliotekos fojė veikė 

tapybos bei tautodailininkų parodos. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Sukaktys Panemunyje – su sonetais, ode, ašaromis… / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, rugpj. 18, p. 7. 

Panemunio miestelis minėjo 420 metų ir paminklo „Angelas“ 15 metų sukaktis, vyko Žolinės atlaidai. Šių 

renginių metu bibliotekoje vyko poeto, prozininko, kraštiečio A. Genio knygos „Atsodos viltys: 100 sonetų 

rinktinė“ pristatymas ir rašytojos V. Šukytės-Genienės knygos „Stebuklų pripoškėjęs pasaulis“ pristatymas. 

Bibliotekoje veikė R. Palivonienės, Ž. Skaburskienės, E. Sarapienės ir B. Dapkienės darbų parodos. 

 

Širvynė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 18, p. 1. 

Degučiuose vyks šventė „Širvynė“ – „Palik tik dainą man“. Jos metu bus skaitomos poeto P. Širvio eilės, 

dainuojamos dainos. 

 

Tradicinė „Širvynė“ ir atlaidai / G. R. inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 21, p. 2. 

Degučiuose, poeto P. Širvio tėviškėje vyks tradicinė „Širvynė“ – „Palik tik dainą man“, rengiama 

Viešosios bibliotekos ir Aleksandravėlės filialo. 

 

Misija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 25, p. 1. 

Aukštakalnių kaimo bibliotekoje veikia fotografijų paroda „Misija Sibiras“, kurioje pateikiamos 2006-2016 

m. lietuvių misijos akimirkos, taip pat apžiūrėti eksponuojamą knygą „Misija Sibiras 2006-2016“. 

Bibliotekininkė G. Mikėnaitė kviečia apsilankyti ir apžiūrėti parodą. 

 

Milaknienė, Reda. Naujas Sigito Parulskio knygos įsikūnijimas – angliškai / Reda  Milaknienė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 25, p. 7. 

Didžiojoje Britanijoje, Edinburge vykstančiame tarptautiniame knygų festivalyje rašytojas, kraštietis S. 

Parulskis pristatė savo pirmąjį į anglų kalbą išverstą romaną „Tamsa ir partneriai“, kuri nominuota Pirmosios 

knygos apdovanojimui. 2017-ais Rokiškio J.Keliuočio viešojoje bibliotekoje S. Parulskiui įteikta dešimtoji L. 

Dovydėno literatūrinė premija. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kaimo šventės jubiliejinis akcentas – Kultūros centro sukaktis / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 28, p. 4-5. 



Žiobiškyje visą savaitę vyko kaimo šventei „Savas kraštas kiekvieno širdy“ skirti renginiai. Jubiliejiniu 

akcentu tapo kultūros centro 60 metų sukaktis, pagerbti buvę kultūros darbuotojai, tarp jų ir bibliotekininkė J. 

Kuzmickienė. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Vasaros sausra neišdžiovino literatų kūrybinės versmės / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 28, p. 6. 

Rokiškio L. Šepkos parke vyko priešpaskutinis „Vasaronės“ renginys, kuris sutapo su Baltijos kelio 29-

osiomis metinėmis. Renginį pradėjo J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė V. 

Šavelio eilėmis, literatų „Vaivorykštės“ klubo pirmininkė S. Kalpokaitė pristatė klubo veiklą, bibliotekos 

direktorė A. Matiukienė pristatė naujausią krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“, kūrybą skaitė rajono 

literatai. 

 

Milaknienė, Reda. Gimtadienis, „mankštinantis kultūrinius raumenis“… / Reda Milaknienė // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, rugpj. 28, p. 3. 

Rokiškio miestas švęs 519-ąjį gimtadienį, kurio renginiai vyks tris dienas. Plačiau apie renginius, jų 

įvairovę, suskirstymą kultūros centro direktorė I. Matelienė, renginių koordinatorė A. Telšinskienė. Krašto 

muziejuje vyksiančio koncerto pertraukos metu bus teikiama XI Juozo Keliuočio literatūrinė premija. 

 

Minkevičienė, Aldona. Į Širvio Degučius – su jausmų atodangomis / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, rugpj. 28, p. 4. 

Degučiuose, dainiaus P. Širvio gimtinėje vyko septintoji „Širvynė“ „Palik tik dainą man“, kurią rengia 

Rokiškio J.Keliuočio viešoji biblioteka kartu su Aleksandravėlės kaimo biblioteka, kultūros centru ir 

bendruomene. 

 

Tradicinė premija – Markui Zingeriui. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugpj. 30, p. 1. 

Rokiškio krašto muziejuje įteikta Liudo Dovydėno premija eseistui, poetui, vertėjui, prozininkui M. 

Zingeriui už romaną „Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“. Renginyje dalyvavo premijos mecenatas J. Dovydėnas, 

laureatas M. Zingeris, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė B. Jonuškaitė, vertinimo komisijos pirmininkė K. 

Sabaliauskaitė. 

 

Liudo Dovydėno premija – už romaną, prie kurio driekiasi rokiškėnų eilės / „Rokiškio Sirenos“ inform. - 

Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, rugpj. 31, p. 1, 4. 

Rokiškio krašto muziejuje įteikta L. Dovydėno premija poetui, prozininkui, vertėjui M. Zingeriui už 

romaną „Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“. Ištrauką iš knygos skaitė režisierius E. Daugnora. Renginyje dalyvavo 

premijos mecenatas J. Dovydėnas, Lietuvos rašytojų sąjungos vadovė B. Jonuškaitė, rašytoja K. Sabaliauskaitė, 

Seimo narys R. Martinėlis. 


