
2020 metai SAUSIS 

 

Kursai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 7, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. „Knygų Kalėdos“ džiugins romanų ir detektyvų gerbėjus / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 7, p. 3. 

Pandėlietis Vilius Adomėnas akcijos „Knygų Kalėdos“ metu suburia kraštiečius ir Pandėlio miesto 
bibliotekai bei aplinkinių kaimų bibliotekoms dovanoja naujų knygų. Bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 
Aušra Skaburskienė apie dovanotas knygas, atsižvelgiant į skaitytojų norus, poreikius. 

 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka šią savaitę rekomenduoja. - Iliustr. - Rubrika: Knygų apžvalga 
// Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 7, p. 8. 

Turinys: Susipažinti  su Vidmanto Zakarkos „Medžio darbų albumu“, 2019; Prisiminti Sauliaus Šaltenio 
„Duokiškio balades“; Perskaityti Vandos Juknaitės „Stiklo šalis. Šermenys“; Alina Vyšniauskienė „Kalėdų 
belaukiant…“; Melvin Burgess „Mėjos angelas“, 2019 

„Gimtasis Rokiškis“ kartu su Rokiškio Juozo Keliuočio viešąja biblioteka pradeda projektą, kurio metu 
skaitytojams pateiks bibliotekininkų rekomenduojamas knygas, trumpai jas pristatys. Pateiktas J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos skaitytojų 2019 m. gruodžio mėn. skaitomiausių knygų penketukas. 
 

Ivanova, Nadiežda. Bajorų eglutės dekoracija – pretendentė į Lietuvos rekordą / Nadiežda Ivanova. - Iliustr. // 

Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2020, saus. 10, p. 1, 4. 

Bibliotekininkė apie Bajorų kaimo kultūros namų vyriausios specialistės kultūrai Dalios Ziemelienės 
iniciatyva bendruomenės ir bibliotekos kieme pastatytą iš vąšeliu nertų siūlų virvelių išskirtinę eglutės 
dekoraciją, kuria siekiama Lietuvos rekordo. 

 

Aurylė, Aurika. Tautodailininkų stebuklų „spintoje“ – tradiciniai rankdarbiai, rankšluosčiai pribuvėjai, 
„ragatkių“ paieška ir savanorystės dvasia / Aurika Aurylė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 11, p. 9. 

Rokiškyje, Tautodailininkų galerijoje šventiniu laikotarpiu nuo eglės įžiebimo iki Trijų karalių galima 

buvo apžiūrėti ir įsigyti rankų darbo gaminių, vyko edukacijos. Plačiau apie tai šios idėjos sumanytojos Birutė 
Dapkienė ir Rasa Janušauskienė. Nuotraukoje Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojos su savo vaikais. 

 

Kiškis: Vakar Šiandien Rytoj. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 14, p. 1. 

Minint Sausio 13-osios įvykius, kiškio skulptūra šalia Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
pasipuošė trispalve juostele. 

 

Mokymai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 14, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami skaitmeninio raštingumo 
mokymai. 

 

Baronienė, Elena. Amžinos atminties liepsna degė Panemunyje / Elena Baronienė. - Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. - 2020, saus. 14, p. 7. 

Panemunio bibliotekininkė apie miesto aikštėje vykusį renginį, skirtą pagerbti žmones, kovojusius už 
Lietuvos laisvę. 

 

Nuo pamokslų ir pokario iki lengvojo žanro ir kelio į laimės šalį. - Iliustr. - Rubrika: Knygų apžvalga // 
Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 14, p. 8. 

Turinys: Pokario tematika: Ruta Sepetys „Druska jūrai“, 2019; Moterims: Jolita Herlyn „Mano vyrai ir jų 
žmonos“, 2015; Tikintiesiems, ir ne tik…: Algirdas Toliatas „Šeštas jausmas yra pirmas“, 2018; Mažiausiesiems 
ir visai šeimai: William Joyce „Olio Odisėja“, 2018; Pasakų mėgėjams: Algirdas Kazragis „Ežerėlio pasakos“, 

2019; Žengiantiems į paauglystę: Laura Sintija Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“, 2014. 

Rokiškio viešoji biblioteka kviečia susipažinti su akcijos „Knygų Kalėdos“ metu keliomis iš dovanotų 
knygų. Pateikiamos skaitytojų skaitomiausios savaitės knygos. 



 

Skardinskienė, Gintarė. Žiobiškyje – šaškių ir šachmatų turnyras Laisvės gynėjų dienai paminėti / Gintarė 
Skardinskienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 18, p. 8. 

Žiobiškio bibliotekininkė apie Sausio 13-osios įvykiams paminėti vykusį šaškių ir šachmatų turnyrą, 
parengtą nuotraukų parodą „Atmintis gyva, nes liudija“. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kokias sriubas siūlo Sriubiškių kaimas? / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. - Rubrika: Patarimai // 

Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 18, p. 9. 

Pandėlio seniūnijos, Sriubiškių kaimo gyventoja Irena Putkienė, bibliotekininkė Laima Kaladienė bei 
pandėlietė Daiva Girdvainienė pateikia sriubų receptus, pagrindines sriubos virimo taisykles. 

 

Įgūdžiai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 21, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami kursai IRT įgūdžių neturintiems 
asmenims. 

 

Savaitės spalva – mėlyna: Baigėsi akcija „Knygų Kalėdos“. - Iliustr. - Rubrika: Knygų apžvalga // 
Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 21, p. 8. 

Turinys: Mąstytojams: H. Hesse „Vidinis turtas“, 2018. Mistikams, beieškantiems sąvęs: V. Pelevin 
„Slaptosios Fudži kalno perspektyvos“, 2019. Žaliems turistams: R. Rožinskienė „Kuba. Žalio turisto užrašai“, 

2019. Vaikams ir suaugusiems vaikams – apie svajones, sapnus ir antgamtines galias: T. Dirgėla „Benas – sapnų 
siuvėjas“, 2018. Fantastinių nuotykių mėgėjams: S. De Mari „Hanija, Šviesos Riterė“, 2019. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka apie rajono bibliotekoms vykusios akcijos „Knygų Kalėdos“ 

metu padovanotas knygas, skaitytojams šią savaitę siūlomas paskaityti knygas iš veikiančios parodos, kurioje 
pateikiamos knygos su dominuojančia mėlyna viršelio spalva. Pateikiamas skaitytojų skaitomiausių lietuvių 
autorių knygų penketukas. 

 

Žurnalas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 28, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo 

numerio pristatymas. Renginyje dainuos Vilija Radvilė. 
 

Knyga baltam svajonių vakarui. - Iliustr. - Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. - 2020, saus. 28, 

p. 8. 

Turinys: Apie gyvenimą emigracijoje: Rūta Mataitytė „Svajonė apie sniegą“, 2013. Baltos mistikos 

gniūžtė: Salla Simukka „Balta kaip sniegas“, 2015. Ar gali būti politika balta? Orhan Pamuk „Sniegas“, 2017. 

Knyga baltam svajonių vakarui su karšto šokolado gėrimu: Virginia Bramati „Tai sniegas dėl visko kaltas“, 

2015. Sniego išsiilgusiems vaikams: Xanna Chown „Snieguotos istorijos“, 2018. Vaikams, ieškantiems stebuklų: 
John Gordon „Milžinas po sniegu“, 2007. 

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje eksponuojami Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ menų studijos 
ir darbuotojų kūrybos darbai „Žiemos inkliuzija“, su kuria kviečiama susipažinti. Šią savaitę kviečiami 
skaitytojai paskaityti knygas, susijusias su žiema, pristatomos savaitės skaitomiausios knygos. 


