
2019 metai RUGSĖJIS 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Po čiobrelių kvapo skraiste telkia jaunimą ir laukia grįžtančiųjų / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. - 

Rubrika: Sugrįžimai // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 5, p. 5. 

Panemunyje po bažnyčioje vykusių Žolinės atlaidų piliakalnio papėdėje antrą kartą organizuota literatūrinė 
popietė „Čiobrelių kiemas, kvepiantis žolynais“, skirta literatui V. Šaveliui. Renginį vedė Panemunio bibliotekos 
bibliotekininkė E. Baronienė, jame dalyvavo ir poeziją skaitė rašytojai R.V. Graibus, A. Genys, rajono literatai, 
dainavo D. Kirstukaitė. 
 
Dūdaitė, Lina. Rokiškio miesto gimtadieniui – dvi dienos renginių bei galimas rekordas / Lina Dūdaitė-

Kralikienė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, rugs. 6, p. 4. 

Rokiškio kultūros centro direktorė V. Baltrūnaitė- Kirstukienė apie miesto 520-ąjį gimtadienį, jo metu 
vyksiančius įvairius renginius, tarp jų ir Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. 

 

Kraustosi: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 7, p. 1; rugs. 12, p. 1; rugs. 17, p. 1. 

Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka informuoja, kad persikelia į naujas patalpas, nuo rugsėjo 10 d. iki 
spalio 1 d. neaptarnaus lankytojų. 
 
Keliuotytė, Rasa. Po ilgų klajonių Rokiškio biblioteka grįžta į atnaujintus senuosius namus / Rasa Keliuotytė // 
Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 7, p. 2. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė apie bibliotekos knygų sugrįžimą į 
buvusias senąsias patalpas. 

 

Interaktyviai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 10, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks interaktyvus poezijos ir muzikos vakaras „Tik tau, 

tau vienam“. Renginyje poeziją skaitys aktorė V. Bičkutė-Valiukienė, rašytojas M. Valiukas. 

 

Pėdsakai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 12, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Vilniaus universiteto biblioteka pristatys parodą „Rokiškio 
krašto istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose“. Bus pateikiami su Rokiškio krašto 
praeitimi ir žymiais asmenimis susiję XVI-XX a. rankraščiai, reti spaudiniai, saugomi VU bibliotekos fonduose. 

 

Juozo Keliuočio premija – Virginijai Kochanskytei / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 12, p. 

1-2. 

Per Rokiškio 520-ąjį gimtadienį aktorei, režisierei, Klaipėdos universiteto docentei V. Kochanskytei bus 
įteikta tryliktoji Juozo Keliuočio vardo literatūrinė premija. Visuomeninė organizacija „Juozo ir Alfonso 

Keliuočių palikimo studijų centras“ šią premiją skiria už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos 
nagrinėjimus. 
 
Milaknienė, Reda. Paulius Širvys… į Rokiškį gali sugrįžti / Reda Milaknienė. - Iliustr. - Rubrika: Sugrįžimai // 
Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 12, p. 4. 

Apie Lietuvos meilės dainių P. Širvį, pateikta trumpa jo biografija, atsiminimai. Poeto 100-osioms 

metinėms J. Keliuočio viešosios bibliotekos vidiniame kiemelyje planuojama pastatyti paminklą jo atminimui. 
Plačiau apie tai bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė, rajono meras R. Godeliauskas. 

 

Dūdaitė, Lina. Rokiškėnus kviečia pasinerti į senųjų rankraščių paslapčių klodus / Lina Dūdaitė-Kralikienė // 
Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, rugs. 13, p. 2. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje lankysis Vilniaus Universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriaus darbuotojai, kurie atveš parodyti unikalius leidinius su mūsų valstybės ir rajono istorija. Plačiau apie tai 
bibliotekos direktorė A. Matiukienė. 
 
Keliuotytė, Rasa. Į Rokiškį trumpam atkeliavo reti leidiniai ir rankraščiai / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2019, rugs. 14, p. 6. 



Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje pristatyti Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose 
saugomi su Rokiškio krašto praeitimi ir žymiais asmenimis susiję XVI-XX a. rankraščiai ir reti spaudiniai. 
Parodą pristatė VU bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas P. Bagočiūnas, VU bibliotekos Mokslinių 
tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė N. Klingaitė-Dasevičienė, VU Komunikacijos fakulteto prof. 

dr. A. Pacevičius. Biblioteka dovanų gavo lenkų fotografo S. Filiberto Flerio nuotraukos reprodukciją. Nuotr. J. 
Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė su dovanų gauta St. F. Flerio nuotraukos reprodukcija. 

 

Sodai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 17, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks poezijos ir muzikos improvizacijų spektaklis „Tylos 

sodai“. Renginyje dalyvaus aktorė B. Mar ir birbynininkas E. Ališauskas. 
 

Žukauskienė, Aušra. Vasaros iššūkis – skaityti / Aušra Žukauskienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 17, p. 6. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko baigiamasis skaitymo 
iššūkio „Vasara su knyga“ renginys. 

 

Aktyviausi: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 21, p. 1. 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras paskelbė organizacijų, aktyviausiai prisijungusių prie 
iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ ir pasiūliusių įdomiausių veiklų, sąrašą, tarp kurių ir Rokiškio J. Keliuočio 
viešoji biblioteka. 

 

Literatams: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 24, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks literatūros ir muzikos vakaras „Rokiški, Aukštaitijos 
krašte žavingas!“. 

 

Paroda: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 24, p. 1. 

Panemunio kaimo bibliotekoje eksponuojama paroda „Vizualieji menai“. 
 

Milaknienė, Reda. Rokiškis šventė gimtadienį / Reda Milaknienė, Aldona Minkevičienė, Justas Kačerauskas. - 
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, rugs. 24, p. 4-5. 

Rokiškio miestas šventė 520-ąjį gimtadienį, kurio metu mieste vyko įvairūs renginiai: pirmą kartą 
organizuotos tauriųjų elnių kvieslių varžytuvės, vyko XV Rokiškio langinių tapymo plenero darbų pristatymas, 
J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje aktorei, režisierei V. Kochanskytei įteikta tryliktoji J. Keliuočio vardo 
literatūrinė premija, paminėtas Rokiškio kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ 30-metis, parodytas miuziklas „Eglė 
žalčių karalienė“, vyko plenero „Miesto metraštininkas“ fotografijos darbų paroda, skirta G. Dainio atminimui, 

organizuotos sporto varžybos. 
 

Dūdaitė, Lina. Rokiškio miesto 520-asis gimtadienis: renginių gausa ir eklektika bei neįvykę rekordai / Lina 
Dūdaitė-Kralikienė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, rugs. 24, p. 4-5. 

Apie Rokiškyje vyksiančius renginius, skirtus miesto 520-ajam gimtadieniui. J. Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje aktorei, rašytojai V. Kochanskytei bus įteikta tryliktoji literatūrinė premija, Medžiotojų ir žvejų 
draugijoje vyks trofėjų paroda, Lietuvos elnių kvieslių čempionatas, Šv. Mato bažnyčioje atlaidai, prie krašto 
muziejaus miuziklas „Eglė žalčių karalienė“. 

 
Minkevičienė, Aldona. Parodoje – Rumunijos ambasadorius / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2019, rugs. 28, p. 3. 

Rokiškyje viešėjo Rumunijos ambasadorius Lietuvoje Cosminas George Dinescu, kurio vizito priežastis – 

Rumunijos fotografo Sorino Onisoro fotografijų paroda „Amžinas Rumunijos kaimo grožis“, atidaryta J. 

Keliuočio viešojoje bibliotekoje, ir Rumunijos talentų muzikos vakaras Ilzenbergo dvare, skirtas buvusiai dvaro 

savininkei, rumunei L. Dimšienei-Majoresku pagerbti. 

 
Šulcienė, Nida. Meilę gimtajam kraštui išreiškė eilių posmais / Nida Šulcienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 
2019, rugs. 28, p. 5. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinio konkurso „Rokiški, Aukštaitijos krašte 
žavingas!“ baigiamasis renginys, kuriame sulaukta 18 autorių darbų. Plačiau apie vykusį konkursą, jo dalyvius, 
laimėtojus Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ vadovė S. Kalpokaitė. 


