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Milaknienė, Reda. Ką savyje atradote per karantiną, kokios bus Jūsų Velykos? / Reda Milaknienė. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 3, p. 7. 

Turinys: Daugiau laiko atsigręžti į savo kūrybą / Eglė Kurlavičienė. Nėra toks baisus, kaip visi apie jį 
kalba / Rasa Šakalienė. Kasdien atrandu rojų su smulkmenomis / Daiva Vilkickienė. Nereikia plėšytis ir savęs 
spaust / Anelė Čirūnaitė. Išmokau nebeplanuoti / Kamilė Čekauskaitė 

Artėjančios šv. Velykos laukiamos su karantino ribojimais. Rokiškėnai pašnekovai apie karantiną, atrastus 
pokyčius jo metu, Velykas esant karantinui. Tarp pasisakančių ir J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės 
pavaduotoja Daiva Vilkickienė. 
 

Milaknienė, Reda. Algirdui Svidinskui – kolegų dėmesys / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 
8, p. 4. 

Folkloro kolektyvo „Gastauta“ vadovė Nida Lungienė surinko medžiagą apie kolegą, ansamblio įkūrėją, 
Lietuvos folkloristą Algirdą Svidinską, kuriam rajono savivaldybė įteikė sidabro medalį „Už nuopelnus 
Rokiškio krašto kultūrai“. N. Lungienės surinkti duomenys apie A. Svidinsko apdovanojimus, įgyvendintas 
idėjas, biografijos faktus bus publikuojami naujausiame J. Keliuočio viešosios bibliotekos ir J. ir A. Keliuočių 
palikimo studijų centro žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeryje. 

 

Vilkickienė, Daiva. Knygos, priversiančios juoktis / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // 
Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 8, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas: „Banginis prarijo lietuvį“ 

sudarytojas A. Ikamas 2012, V. Sasnauskas, P. Sasnauskas „Linksmos istorijos apie įžymius Lietuvos žmones“ 
2003, Juozas Erlickas „Mylimieji“ 2020, Juozas Erlickas „Ar gali būti, kad ir mes gyvename mūsų laikais?“ 
2017, Jurgis Gimberis „Kolizija“ 2019, Pranas Sasnauskas „Melų ir juokų pasakos“ 2009, Martynas Vainilaitis 

„Juokų maišelis“ 2006, „Mažieji Laimiuko juokai“ 2007. 

 

Vilkickienė, Daiva. Ne tik talentingas poetas, bet ir margučių skutinėtojas / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 13, p. 8. 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti poeto Marcelijaus Martinaičio 

knygas bei jam skirtas. Poetui šiemet balandžio 1-ąją būtų suėję 85-eri. Tai: Marcelijus Martinaitis „Pats sau 

nepažįstamas“ 2019, Marcelijus Martinaitis, Viktorija Daujotytė „Sugrįžęs iš gyvenimo. Literatūriniai laiškai, 
pokalbiai“ 2013, Marcelijus Martinaitis „Kaip katinai uodega peles gaudo“ 2015, Marcelijus Martinaitis „Mes 

gyvenome“ 2014, Marcelijus Martinaitis „Vakar ir visados“ 2017, „Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų 
Martinaitį“, sudarytojai Giedrius Genys, Fausta Radzevičiūtė 2016, „Marcelijaus margučiai: Velykos su 
Marcelijumi Martinaičiu“ 2012. 

 
Paroda Vaikų knygos dienai / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 13, p. 5. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje veikia knygų skirtukų paroda 
„Vaikystę puošia knygos, knygas – skirtukai“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Paroda veiks iki gegužės 
1-osios. 

 

Kultūros darbuotojai priminė, kad yra gyvi / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 17, p. 
2. 

Prie Rokiškio kultūros centro susirinkę Krašto muziejaus, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, Turizmo 
ir amatų informacijos centro darbuotojai automobilių kolona, pasipuošusia taikos vėliavomis, bei šokiu pagal 
Manto Jankavičiaus kūrinį „Dangus nesibaigia“ praskaidrino pandemijos metu nutilusį kultūrinį gyvenimą, tuo 
pačiu valstybinėms institucijoms priminė apie save, apie kultūros žmonių ir įstaigų godas bei problemas šioje 
neįprastoje situacijoje. Kultūros centro direktorė Vaiva Kirstukienė teigia, kad šia akcija siekėme priminti, jog 
kultūra tebėra gyva. 
 



Vilkickienė, Daiva. Vakarai su knyga – nuo tolimų šalių iki šeimyninio detektyvo / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. 
– Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 20, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie Naująją Zelandiją, 
Japoniją, tai: Rytas Šalna „Kia ora Naujoji Zelandija“ 2020, Mariette Lindstein „Rūko sala“ 2021, Lars Kepler 

„Veidrodžių žmogus“ 2021, Kristina Sabaliauskaitė „Petro imperatorė, Kn. 2“ 2021, Hiro Arikawa 
„Keliaujančio katino kronikos“ 2020, Hanya Yanagihara „Mažas gyvenimas“ 2021, vaikams ir jaunimui: Indrė 
Večerskienė „101 mistinė Lietuvos vieta“ 2020, Andy Wei „Marsietis“ 2020, „Prašau. Ar žinai stebuklingą 
žodį?“ vertė Odeta Venckienė 2018. 

 
Rokiškio kultūros įstaigų atstovai surengė važiuotynes / Rokiškio kultūros centro inform. – Iliustr. // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, bal. 20, p. 5. 
Balandžio 15-ąją minint pasaulinę kultūros dieną, Rokiškio kultūros įstaigų atstovai miesto gyventojus 

nudžiugino automobilių paradu, pasipuošusiu kultūros dienos simboliu – taikos vėliavomis, ir šokiu pagal 
Manto Jankavičiaus kūrinį „Dangus nesibaigia“. Šia akcija buvo siekiama priminti, kad kultūra tebėra gyva, 
atkreipti dėmesį į nepavydėtiną šiandieninę jos situaciją. Kultūros centro iniciatyvoje dalyvavo Krašto muziejus, 
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, turizmo ir amatų informacijos centras, rajono savivaldybė. 
 

Vilkickienė, Daiva. Saulė knygose: nuo juodos tarpukario Vilniuje iki spindinčios Irano karališkajame dvare / 
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, bal. 27, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, susijusias su saule, tai: 
Marius Marcinkevičius „Juodoji Vilniaus saulė“ 2019, J. G. Ballard „Saulės imperija“ 2010, Anita Amirrezvani 

„Lygi su saule“ 2013, Lucinda Riley „Saulės sesuo“ 2020, Jo Nesbo „Vidurnakčio saulė“ 2016, paaugliams ir 

mažiesiems skaitytojams siūloma paskaityti: Stephenie Meyer „Vidurnakčio saulė“ 2021, Zita Gaižauskaitė 
„Virė saulė pusrytėlį“ 2020, „Saulės kelias“ 1994. 

 
Dūdaitė, Lina. Aktualus žvilgsnis į Rokiškio krašto kultūros klodus / Lina Dūdaitė–Kralikienė. – Iliustr. // 
Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2021, Nr. 1, p. 65–69. 

Apie Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie 
Nemunėlio“, leidžiamą jau 15 metų, redaktorė J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. 


