
2019 metai GEGUŽĖ 
 
Žukauskienė, Aušra. Skaitėme „Kiškių sukilimą“ / Aušra Žukauskienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-

8826. - 2019, Nr. 5, p. 43. 

Prie Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos atidengiant „Rokiškio kiškio“ skulptūrą ir minint 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, vyko akcija „Lietuva skaito“, renginio metu J. Keliuočio viešosios 

bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojos skaitė K. Binkio knygą „Kiškių sukilimas“. 

 

Sveikiname / Albino Kuliešiaus nuotr. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2019, Nr. 5, p. 43. 

Lenkijos Respublikos valstybiniais apdovanojimais „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ įvertinti ir 

bibliotekininkai, tarp jų Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. T. Matiukienė, Ukmergės V. 

Šlaito viešosios bibliotekos direktorė R. Griškevičienė, Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 

direktorė M. Parnarauskienė. 

 

Kiškis: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 4, p. 1. 

Prie Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos bus atidengiama kiškio skulptūra, bus minima 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. 

 

Europa: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 7, p. 1. 

Gegužės 8-9 d. Rokiškyje vyks renginiai skirti Europos dienai. J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir 

jaunimo skyriuje vyks Europos egzaminas, pokalbis su D. Mazaliausku, diskusija „Minimalistinis gyvenimas“ 

su lektorėmis L. Jukne ir M. Makuškaite. 

 

Mokymai: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 7, p. 1. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami mokymai norintiems pagilinti darbo įgūdžius 

su skaitmeniniais įrenginiais. Mokymų tema – „Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvus laiko 

planavimas ir bendravimas“. 

 

Milaknienė, Reda. Rokiškis jau turi kiškį! / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 7, p. 

1-2. 

Gegužės 7-ąją prie Rokiškio viešosios bibliotekos bus atidengta pirmoji mažoji skulptūra – kiškis. Jos 

autoriai skulptorius S. Plotnikovas ir architektas S. Druskis. 

 

Milaknienė, Reda. Spaudos diena prasidėjo… mero kabinete / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 

- 2019, geg. 9, p. 7. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną rajono meras R. Godeliauskas savo kabinete susitiko su 

„Gimtojo Rokiškio“ žurnalistais, vėliau prie Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato atidengta 

klaipėdiečių skulptoriaus S. Plotnikovo ir architekto S. Druskio kiškio skulptūra. Susirinkusius sveikino 

„Gimtojo Rokiškio“ redaktorė N. Šulcienė, bibliotekos direktorė A. Matiukienė, kultūros sostinės ambasadorius 

A. Bagdonas. 

 

Čekaitė, Dovilė. Kiškio skulptūra jau Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekos kieme / Dovilė 

Čekaitė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, geg. 10, p. 1-2. 

Gegužės 7-ąją prie J. Keliuočio viešosios bibliotekos minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną 

atidengta skulptoriaus S. Plotnikovo ir architekto S. Druskio kiškio skulptūra. Susirinkusius sveikino ir 

skulptūros kūrėjams dėkojo J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė, rajono meras R. 

Godeliauskas, savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I. Matelienė, kraštietis 

A. Bagdonas. 

 

Čepelytė, Audrė. Rokiškį papuošė pirmas linksmas kiškis / Audrė Čepelytė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - 

ISSN 2424-5100. - 2019, geg. 11, p. 7. 

Spaudos atgavimo dieną Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje, prie J. Keliuočio viešosios bibliotekos 

pastato, atidengta žaisminga kiškio skulptūra. 

 



Keliuotytė, Rasa. Onkologinius ligonius pasieks kepuraitės iš Rokiškio rajono / Rasa Keliuotytė // Gimtasis 

Rokiškis. - 2019, geg. 11, p. 2. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Skaitytojų skyriaus vedėja S. Galvelienė apie dalyvavimą 

Lietuvoje vykstančioje gerumo akcijoje „Spalvotas pavasaris“, kurios metu mezgamos, neriamos kepuraitės, 

kojinės onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. 

 

Žukauskienė, Aušra. Europos diena su diskusijomis, egzaminu ir… minimalizmu / Aušra Žukauskienė. - 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 14, p. 6. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja apie bibliotekoje 

vykusius renginius Europos dienai paminėti: žinias apie ES pasitikrino ir „Europos egzaminą laikė moksleiviai, 

paskaitą „Žmonės, kurie saugo Europą“ skaitė Vilniaus teritorinės muitinės Mobiliosios grupės posto vyr. 

inspektorius D. Mazaliauskas, lektorės L. Juknė ir M. Makuškaitė vedė „EUandMe“ diskusijas „Minimalistinis 

gyvenimas“, veikė spaudinių paroda „ES drauge saugiau“. 

 

Lenkijos apdovanojimai // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2019, geg. 15, p. 2. 

Lenkijos ambasadoje apdovanojimu „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ įvertinta Rokiškio J. Keliuočio viešosios 

bibliotekos direktorė A.T. Matiukienė. Apdovanojimus įteikė Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo 

viceministrė prof. Magdalena Gawin. 

 

Milaknienė, Reda. „Poezijos pavasaris“ – naujame bibliotekos priestate / Reda Milaknienė // Gimtasis 

Rokiškis. - 2019, geg. 16, p. 2. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks tarptautinis „Poezijos pavasario“ renginys, kuriame 

dalyvaus jubiliejų švenčiantis kraštietis poetas R.V. Graibus. Plačiau apie renginį bibliotekos direktorės 

pavaduotoja D. Vilkickienė. 

 

Poezijos kampe planuojamos ir dvikovos / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 

2351-7433. - 2019, geg. 17, p. 2. 

Rokiškio kultūros centro kieme atidarytas Poezijos kampas, kuriame vyko pirmieji rajono literatų poezijos 

skaitymai. Renginį vedė J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė ir Kultūros 

centro kultūrinės veiklos koordinatorė-organizatorė A. Telšinskienė. 

 

Apdovanojo: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 18, p. 1. 

Lenkijos ambasadoje apdovanojimu „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ įvertinta Rokiškio J. Keliuočio viešosios 

bibliotekos direktorė A.T. Matiukienė. Apdovanojimus įteikė Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo 

viceministrė prof. Magdalena Gawin. 

 

Knyga: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 28, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks knygos „Europa?“ pristatymas ir susitikimas su jos 

knygos autoriumi, Rytų Europos studijų centro direktoriumi, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų instituto dėstytoju Linu Kojala. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. „Poezijos pavasario“ svečiai – pirmieji naujoje bibliotekos salėje / Vilma Bičiūnaitė. - 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, geg. 28, p. 5. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos naujo korpuso salėje vyko tarptautinis poezijos festivalis 

„Poezijos pavasaris“. Renginį vedė poetė, renginių organizatorė E. Pažemeckaitė, poeziją skaitė svečias iš 

Graikijos D. Angelis, poetė, I. Simonaitytės literatūrinės premijos laureatė E. Karnauskaitė, kraštietis R.V. 

Graibus. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Prie muziejaus – edukacijų „koncentratas“ / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 

- 2019, geg. 28, p. 5. 

Rokiškio krašto muziejuje vyko tarptautinė muziejų idėjų-edukacinių programų mugė, kurioje dalyvavo 

latviai, kupiškėnai, uteniškiai, siūlantys išbandyti įvairius amatus. Renginyje dalyvavo ir J. Keliuočio viešosios 

bibliotekos darbuotojos, kurios įkūrė „Kiškių pievelę“. 

 



 


