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Bičiūnaitė, Vilma. Piliakalnio papėdėje kvepėjo čiobreliais ir kūryba / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2018, rugs. 1, p. 2. 

Panemunio piliakalnio papėdėje vyko literatūrinė popietė „Čiobrelių kiemas“, skirta poeto V. Šavelio 90 

metų sukakčiai paminėti. Renginį vedė bibliotekininkė E. Baronienė, jame dalyvavo vietiniai ir aplinkinių 

vietovių žmonės, rajono literatai. Literatų klubo „Vaivorykštė“ vadovė S. Kalpokaitė apžvelgė straipsnį apie V. 

Šavelį naujame kultūrinio žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeryje, visą numerį pristatė J.Keliuočio viešosios 

bibliotekos direktorė A. Matiukienė. 

 

Milaknienė, Reda. Rokiškyje – premija už geriausią romaną / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 

2018, rugs. 1, p. 7. 

Rokiškio krašto muziejuje rašytojui M. Zingeriui įteikta vienuoliktoji L. Dovydėno premija 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. 

 

Upės: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 4, p. 1. 

Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyks A.D. Kazlauskienės eilėraščių 

rinkinio „Kur nubėga mano upė“ pristatymas. 

 

Žinios: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 11, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia į nemokamus kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio kursus suaugusiesiems. 

 

Paroda: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 11, p. 1. 

Pandėlio miesto bibliotekoje veikia R. Driskienės fotografijų paroda „Akies krašteliu“. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. „Obelinė“: apie krašto esmę, istorinę atmintį, darbą Dievui bei žmonėms… / Vilma 

Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 11, p. 5-6. 

Obeliuose vyko 16-oji krašto šventė „Obelinė“, kurios renginiai tęsėsi tris dienas miesto centre, muziejuje, 

bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja, vertėja, TV laidų vedėja G. Vitkevičiūte. Šventėje Obelių krašto 

garbės piliečio vardas suteiktas menininkei, buvusiai mokytojai E. Zalogaitei. 

 

Uždarys: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 18, p. 1. 

Nuo spalio 1 d. planuojamas uždaryti Rokiškio J.Keliuočio viešosios bibliotekos Augustinavos filialas dėl 

prastos būklės patalpų. 

 

Integruotos bibliotekos paslaugos verslui: Interreg Latvija – Lietuva. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, 

rugs. 25, p. 2. 

Apie Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos įgyvendinamą 2014-2020 m. „Interreg V-A“ Latvijos 

ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektą „Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, 

Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, organizuojamus įvairius mokymus ir seminarus pradedantiesiems 

verslininkams; užsakomasis straipsnis. 

 

Širdimi prakalbink rudenį / G. R. inform // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 25, p. 2. 

Pandėlio miesto bibliotekoje vyks renginys „Širdimi prakalbink rudenį…“, kurio metu bus pristatoma E. 

Sarapienės tapybos darbų paroda, vyks rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ narių poezijos skaitymas, rajono 

kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatymas, Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro dainavimo studijos 

„Pandėlio balsiukai“ pasirodymas. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kūrėjai padalino prasmingų akimirkų / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 

2018, rugs. 29, p. 4. 

Pandėlio miesto bibliotekoje vyko renginys „Širdimi prakalbink rudenį…“, kurio metu pristatyta 



pandėlietės E. Sarapienės tapybos darbų paroda, poeziją skaitė Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai. 

Renginį vedė bibliotekininkė A. Kiaulėnienė. 

 

Naujas projektas „Prisijungusi Lietuva“ padės internete jaustis saugiai // Gimtasis Rokiškis. - 2018, rugs. 

29, p. 4. 

Šalies bibliotekose prasideda naujas projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“. Rokiškio J.Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė apie rajono 

bibliotekose esamus viešuosius interneto prieigos taškus, interneto lankytojus. Plačiau apie projektą, viena iš 

iniciatorių, asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė L. Križinauskienė, LR ryšių reguliavimo tarnybos 

Skaitmeninių paslaugų departamento direktorius V. Ramonas. 

 

Genienė, Virginija. Po darbo bibliotekoje – į ūkio laukus / Virginija Genienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 

ISSN 1021-4526. - 2018, rugs. 30, p. 

Apie Panemunio kaimo bibliotekos bibliotekininkę E. Baronienę. 


