
2019 metai SAUSIS 
 

Degutytė-Pitrėnienė, Gražina. Žalias rūtas pašlovinimas: [pasakojimas] / Gražina Degutytė-Pitrėnienė // 
Atadariau lunginyčias. - Utena: „Utenos Indra“, 2018. - P. 77-75. 

Rytų aukštaičių rokiškėnų tarme parašytas pasakojimas apie Antanašės kaimo biblioteką ir 
bibliotekininkę R. Gernienę, minima kraštietė rašytoja Alė Rūta. 

 

Viešosios bibliotekos paslaugos verslui / parengė Daiva Vilkickienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-

8826. - 2019, Nr. 1, p. 29-31. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka įgyvendina įvairius tarptautinius projektus. Įgyvendindama 
2014–2020 m. Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektą „Verslo paramos sistemos 

kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, prisideda prie verslo kūrimo galimybių 
Rokiškio rajono teritorijoje, organizuoja įvairius mokymus ir seminarus, padeda pradedantiesiems verslininkams 
įgyti reikalingų žinių ir patirties. 

 

Milaknienė, Reda. Kultūros metai: žiūrovų laukia neeiliniai įvykiai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 5. 

Turinys: Kultūrinės atostogos – įvairiapusės / Irena Matelienė. Daugybė kultūrinių jubiliejų / Birutė 
Bagdonienė. Norėtųsi surengti penkis išskirtinius / Daiva Vilkickienė. Suksimės kaip bitės / Ingrida Kujelė. 
Norėtųsi, kad kultūros dvasią jaustų visi mūsų miesto žmonės / Asta Keraitienė. Man svarbu viskas / Vaiva 
Kirstukienė. 

Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine, kultūros įstaigų darbuotojai apie numatytus renginius 
rokiškėnams ir svečiams, iškylančias problemas, atsakomybę šiems metams. Tarp pasisakančių ir J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė, kuri apie numatytus svarius renginius, knygos apie 
bibliotekos istoriją išleidimą. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Tarmiškai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 7. 

Antanašės bendruomenės namuose vyko „Knygų Kalėdų“ renginys „Ar atanaš man saulų vėja runkas“, 

kuriame pristatyta Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus ir rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ 

narės G. Pitrėnienės išleista tarmiška knyga „Atadariau lunginyčias“. Renginyje eilėraščius skaitė Obelių 
bibliotekininkės G. Deksnienė, D. Šimėnaitė. Renginį organizavo Antanašės kaimo bendruomenės centras ir 
biblioteka. 

 

Sausio 13-osios atminties žarijos liepsnos Bajoruose / Muziejaus inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 
2019, saus. 10, p. 2. 

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną Bajorų kultūros centre organizuojamas renginys „Atminties žarijos“, 

kurio metu bus atidengta memorialinė lenta Lietuvos nepriklausomybės gynėjui A. Matulkai, bibliotekoje veiks 
šiai dienai skirta spaudinių paroda, renginyje žada dalyvauti gydytojas, profesorius V. Ostapenko. Prie renginio 
organizavimo prisidėjo Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose muziejininkai. 

 

Šeimadieniai: formuojama nauja tradicija / Bibliotekos inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 

3. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje kartą per mėnesį 
organizuojamas „Šeimadienis bibliotekoje“. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Pasibaigus „Knygų Kalėdoms“ – rūpestis – prireiks naujų lentynų / Vilma Bičiūnaitė. 
- Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 5. 

Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ suteikė galimybę bibliotekoms gauti 
reikalingų knygų. Ši akcija ypač praturtino Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pandėlio miesto 
filialą. Aktyvus jaunas pandėlietis, gyvenantis Vokietijoje, V. Adomėnas ne tik pats dovanojo knygų, bet ir 
subūrė grupę, kuri įsijungė į šią akciją. Plačiau apie akciją, padėką visiems prisijungusiems prie jos Pandėlio 
bibliotekininkės A. Kiaulėnienė, A. Skaburskienė, J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. 
Vilkickienė. 



 

Akcijos „Knygų Kalėdos 2018“ metu rajono bibliotekoms padovanota 580 knygų / Rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 11, p. 5. 

Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už akcijos „Knygų Kalėdos 2018“ metu 

rajono bibliotekoms padovanotas knygas. 

 

Mokymai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia į nemokamus kompiuterinio raštingumo 
pradžiamokslio kursus suaugusiesiems. 

 

Literatų kūrybos mozaika / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 2. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks literatūros popietė „Literatų kūrybos mozaika“, 

kurioje bus apžvelgta literatų klubo „Vaivorykštė“ veikla, pristatytos D. Mažeikienės, V. Papaurėlienės, G. 
Pitrėnienės, S. Varnecko naujausios knygos. 

 

Vaivorykštė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 15, p. 1; saus. 17, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks literatūros popietė „Literatų kūrybos mozaika“, 

kurioje bus pristatytos naujausios D. Mažeikienės, V. Papaurėlienės, G. Pitrėnienės, S. Varnecko knygos. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Laisvės gynėjų diena: tradiciniai laužai, įgyvendintas planas. Neapsieita be šaukšto 
deguto / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 15, p. 4. 

Apie Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, vykusius renginius Rokiškyje bei Bajoruose, kur lankėsi tą 
dieną A. Matulkai pagalbą suteikęs gydytojas, profesorius V. Ostapenko, bibliotekoje veikė šiai dienai skirta 
spaudinių paroda, LGGRTC darbuotojos V. Kolonaitienė ir D. Urbonienė bibliotekai dovanojo knygų. Ant 
Bajorų bendruomenės namų atidengta A. Matulkai atminti skirta atminimo lenta, prisiminimais pasidalino 

Vilniuje, Sausio 13-osios įvykiuose dalyvavęs A. Uldukis. 
 

Dovanos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 1. 

Per prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos 2018“ rajono bibliotekoms 

padovanota 580 knygų. 
 

Rokiškėnai kviečiami į Nacionalinę viktoriną / J. Keliuočio viešosios bibliotekos inform. // Gimtasis 
Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 2. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Nacionalinė viktorina, kurią organizuoja naujienų 
portalas 15 min. 

 

Baronienė, Daiva. Nauja Kretingos biblioteka pagaliau atvėrė duris / Daiva Baronienė. - Iliustr. // 

Lietuvos žinios. - 2019, saus. 18, p. 6. 

Lankytojus pradėjo priiminėti dešimt su puse metų statyta Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus 
viešoji biblioteka. Iki įsikuriant šiose patalpose, kultūros įstaigai iš vietos į vietą teko kraustytis septyniskart. 
Rokiškio r. savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė pasidžiaugė, 
jog šiemet, Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine, planuojamas šiuo metu baigiamos rekonstruoti šio miesto 
bibliotekos atidarymas. 

 

J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje – Nacionalinė viktorina / Organizatorių inform. // Rokiškio sirena. - 

ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 18, p. 5. 

40-yje Lietuvos ir užsienio miestų, tarp jų ir Rokiškyje, vyks žinių pasitikrinimo konkursas apie Lietuvą – 

Nacionalinė viktorina, kurią organizuoja naujienų portalas 15 min. 

 

Milaknienė, Reda. Rokiškyje lankėsi naujasis kultūros ministras / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. 
- 2019, saus. 19, p. 3. 

Rokiškyje – Lietuvos kultūros sostinėje – lankėsi naujasis kultūros ministras M. Kvietkauskas, kurio 
vizitas sutapo su A. Tapino laidos filmavimu kultūros centre. Ministras aplankė kultūros įstaigas, su jų vadovais 



aptarė šių įstaigų reikalus, atlyginimų problemas. 
 

Skardinskienė, Gintarė. Žiobiškyje – šaškių ir šachmatų turnyras Laisvės gynėjų dienai paminėti / 
Gintarė Skardinskienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 8. 

Sausio 13-osios įvykiams paminėti Žiobiškyje vyko šaškių ir šachmatų turnyras. Įvykius priminė ir tylos 
minute pagerbti žuvusius pakvietė bibliotekininkė G. Skardinskienė, sveikino bendruomenės pirmininkė V. 
Ardavičienė. 

 

J. Keliuočio bibliotekoje – veltinių paroda „Pajausk širdies šilumą“ / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. 

// Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 22, p. 5. 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos filiale veikia J. Deksnienės ir M. 
Aleksiejienės vilnos veltinių darbų paroda „Pajausk širdies šilumą“. 

 

Kviečiami į viktoriną / Viešosios bibliotekos inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 24, p. 2. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Nacionalinė viktorina, kurią antrus metus organizuoja 
naujienų portalas 15 min. 

 

Milaknienė, Reda. Rokiškis kviečia į kultūrines atostogas / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2019, saus. 24, p. 5. 

Rokiškio kultūros ir turizmo sričių specialistės I. Matelienė bei I. Kujelė siūlo pasinaudoti suplanuotomis 

kultūrinėmis atostogomis. Pateikti Rokiškyje vyksiantys kultūriniai renginiai pagal mėnesius, tarp jų ir Juozo 
Keliuočio viešojoje bibliotekoje. 

 

Pirmasis vizitas simboliškas – į Lietuvos kultūros sostinę. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-

2467. - 2019, Nr. 2 (saus. 26), p. 8. 

Pasakojama apie kultūros ministro M. Kvietkausko lankymąsi Rokiškyje, kur susitiko su kultūros ir meno 
bendruomenės nariais, kultūros įstaigų vadovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, išklausė jų nuomonės, 
kaip turėtų būti skatinama regionų kultūra, aptarė aktualius klausimus dėl kultūros ir meno darbuotojų 
atlyginimų didinimo 2019 m., apsilankė baigiamoje rekonstruoti J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje. 

 

Milaknienė, Reda. Kūryba, kaip suvoktas būtinumas / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 
2019, saus. 26, p. 8. 

Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko popietė „Literatų kūrybos mozaika“ – literatų renginys, 
skirtas Kultūros sostinės Rokiškyje metams. Renginio metu pristatytos rajono literatų naujai išleistos knygos: V. 
Papaurėlienės knyga „Išdygo žodis“, D. Tumonytės-Mažeikienės „Jei galėčiau Tau kelią nuausti…“, G. 

Degutytės-Pitrėnienės „Atadariau lunginyčias“, S. Varnecko publicistinių humoreskų knygą „Pašilių naujienos“. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Nacionalinėje viktorinoje jėgas išbandė ir rokiškėnai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 5. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko Nacionalinė viktorina, 
kurią organizavo naujienų portalas 15 min. Plačiau apie viktoriną jos vedėja, bibliotekininkė S. Galvelienė. 

 

Minkevičienė, Aldona. Bajorų kaimas – austrų fotomenininko nuotraukose / Aldona Minkevičienė. - 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 6. 

Kriaunų bibliotekoje atidaryta austrų menininko fotografo Klauso Richter nuotraukų paroda „Bajorai“ ant 

medžiagos skiaučių, atspindinti Kriaunų seniūnijos Bajorų kaimo žmones, jų buitį, aplinką. 
 

Tautodailė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 1. 

Panemunio bibliotekoje eksponuojama personalinė Rokiškio rajono tautodailininko R. Gavėnavičiaus 
tapybos darbų paroda. 

 

Kinas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos miesto filialas kviečia į pusryčius su kinu „Mergina su 



perlo auskaru“. 

 

Vanagas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks knygos apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-

Vanagą „Aš esu Vanagas“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytojas, istorikas, Seimo narys A. 

Anušauskas. 
 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai tobulinosi užsienio šalyse. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 10. 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras kartu su krašto muziejumi, rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuru, asociacija „Veiklus pilietis“, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Juozo 
Keliuočio viešąja biblioteka 2017-2019 m. įgyvendino „Erasmus+ KA1“ programos projektą „Rokiškio rajono 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų kompetencijų tobulinimas“. Plačiau pateikta apie šio 
projekto tikslus, galimybes pasitobulinti užsienio šalyse. 

 

 


