2021 metai BIRŽELIS
Vilkickienė, Daiva. Knygų herojės – blondinės / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 1, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, susijusias su
kriminaliniais įvykiais, susipažinti su jų herojėmis blondinėmis, tai: „666 anekdotai apie blondines“ 2012,
Marija Pavlovič „Safaris blondinei“ 2008, R. F. Toliver, T. J. Constable „Šviesiaplaukis Vokietijos riteris“
2019, Erle Stanley Gardner „Blondinė pamušta akimi“ 1994, Vilius Mačiliūnas „Blondinė gaus ko nori“
2020, Jean Echenoz „Aukštos blondinės“ 2005, vaikams ir jaunimui: Ona Jautakė „Balta skrybėlaitė“ 2017,
Hakon Ovreas „Juodulis“ 2018.
Milaknienė, Reda. Jono Buziliausko spektaklis Vytautui Mačerniui Rokiškyje / Reda Milaknienė. – Iliustr.
// Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 5, p. 9.
Anykščiuose vyks čia dirbančio režisieriaus Jono Buziliausko poezijos spektaklio pagal Vytauto
Mačernio poeziją „Apnuoginta širdis“ premjera birželio 9 d., o birželio 11 d. šio spektaklio premjera
numatoma J. Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje. Ši premjera skirta V. Mačernio šimtajam jubiliejui.
Spektaklyje pagrindinį lyrinį herojų įkūnija rokiškėnas Anykščių liaudies teatro aktorius Linas Pauliukas,
saksofonu jam pritaria Urtė Raišelytė. Režisierius J. Buzilauskas pernai pastatė spektaklį Pauliaus Širvio
šimtmečiui „Tik ilgesį palik“, kuris buvo vaidinamas J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Stanys, Andrius. Apdovanoti „Rokituro“ dalyviai / Andrius Stanys // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740.
– 2021, birž. 5, p. 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje apdovanoti vykusio pirmojo „Rokituro“ dalyviai.
Žaidimo metu dalyviai turėjo aplankyti įvairiausias rajono vietas, rinkti lipdukus, fotografuotis prie tam tikrų
objektų. Apdovanojimų metu rajono meras Ramūnas Godeliauskas pasidžiaugė vykusiu renginiu, padėkojo
Turizmo ir amatų informacijos centro darbuotojoms už įgyvendintą idėją. Apie vykusį žaidimą mintimis
pasidalino Komunikacijos ir kultūros skyriaus darbuotojos Justina Daščioraitė, Irena Matelienė, TAIC
darbuotojos Paulina Lašaitė, Ingrida Kujelė, Lina Valotkienė. Renginyje dalyvavo 51 ekipažas, dalyviai
prasuko apie 500 km. Rėmėjų prizais apdovanoti 24 geriausiai pasirodę ekipažai.
Dūdaitė, Lina. „Rokituras“ – fiesta už… 500 Eur / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. –
ISSN 2351-7433. – 2021, birž. 8, p. 1, 4.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje aptarti pirmojo „Rokituro“ rezultatai, apdovanoti
geriausi dalyviai. Šio renginio – idėjos organizatorė – savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus
vedėjos pavaduotoja Justina Daščioraitė. „Rokiture“ dalyvauti užsiregistravo 97 ekipažai, apie rezultatus
pranešė 51. Dalyviai per dvi dienas įveikė apie 500 km. Mintimis apie vykusį renginį pasidalino Turizmo
informacijos ir tradicinių amatų koordinavimo centro specialistė Ingrida Kujelė, rajono meras Ramūnas
Godeliauskas, viena iš keliautojų Aurika Aurylė.
Pavilonienė, Enrika. Rokiškio kultūros centre – jubiliejinis XXV festivalis „Kai atgyja lėlės“ / Enrika
Pavilonienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, birž. 8, p. 1–2.
Rokiškio kultūros centre paminėtas jubiliejinis – XXV lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“.
Režisierė ir aktorė Nadiežda Ivanova priminė prieš 26 metus bibliotekoje įkurtą lėlių teatrą „Padaužiukai“,
atsiradusią festivalius padedančią vesti „Skudurinę Onutę“ – Dalią Ziemelienę bei įvairius personažus
įkūnijusią Valdą Bugailiškienę. Šventėje dalyvavo ir susirinkusius sveikino rajono meras Ramūnas
Godeliauskas, rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė, Juozo
Keliuočio bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė. Festivalį atidarė Bajorų kultūros namų lėlių
teatras „ČIZ“, kuris parodė spektaklį-improvizaciją „Trys pasakų mazgeliai“. Klaipėdos lėlių teatras parodė
spektaklį „Namai“. Festivalį užbaigė Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos lėlių teatras „Padaužiukai“
spektakliu „Lapės biblioteka“.
Vilkickienė, Daiva. Knygos vasariškiems atokvėpiams – jaudinančios, šmaikščios, išmintingos / Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 8, p.
8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie medicinos etiką,
žmonių įpročius, elgseną, priklausomybę nuo technologijų, tai: Noah Gordon „Mirties komitetas“ 2021,

Wendy Wood „Geri įpročiai. Blogi įpročiai“ 2021, Rūta Vanagaitė „Renkuosi vasarą“ 2021, Theodore'as
Kaczynski „Unabomberio manifestas“ 2021, Joseph Conrad „Slaptasis agentas“ 2021, vaikams ir jaunimui:
Karen Young „Ei, karžygy“ 2017, Ignė Zarambaitė „Slapta laiškų rašymo agentūra“ 2021, Maša Rolnikaitė
„Turiu papasakoti“ 2021.
Renginiai : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 8, p. 1.
Birželio 11 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks poezijos spektaklis „Apnuoginta širdis“
pagal Vytauto Mačernio eilėraščius. Aktoriai – Jonas Buziliauskas, Linas Pauliukas, saksofonininkė Urtė
Raišelytė. Birželio 16 d. vyks literatūrinis-muzikinis vyksmas „Dar penkios minutės nakties“, atlikėjai –
Agnė ir Giedrius Arbačiauskai.
Milaknienė, Reda. Justina ir Simona Zajančauskaitės: „Beprotiškai išsiilgusios gyvo garso…“ / Reda
Milaknienė. – Iliustr. – Rubrika: Rokiškio tapatybės ženklai šiandien // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2021, birž. 12, p. 9.
Apie kraštietes smuikininkę Justiną ir pianistę Simoną Zajančauskaites, kurios vėl prasidėjus
koncertams birželio 27 – liepos 4 dienomis Rokiškyje rengia klasikinės muzikos festivalį. Festivalio
renginiai vyks keturiose skirtingose erdvėse: Krašto muziejaus menėje, muziejaus parke, Šv. Mato
bažnyčioje, J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Festivalio metu vyks menininkės Neringos Žukauskaitės
grafikos paroda „Impromtu“ bei literatūrinė popietė, susitikimas su prozininku, dramaturgu Sauliumi
Šalteniu liepos 3 d. J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Dūdaitė, Lina. Jauki popietė bibliotekoje – tarsi nebaigtos Vytauto Mačernio eilės / Lina DūdaitėKralikienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, birž. 15, p. 1, 5.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko J. Keliuočio premijos laureato režisieriaus Jono
Buziliausko poezijos spektaklis pagal Vytauto Mačernio eiles „Apnuoginta širdis“. Jauną poetą įkūnijo
kraštietis Linas Pauliukas, saksofonu grojo Urtė Raišelytė.
Vilkickienė, Daiva. Lėlės knygose: nuo detektyvų iki meilės ir teatro istorijų / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. –
Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 15, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo susipažinti su knygomis, kuriose randama
lėlių motyvų, su knygomis apie lėlių teatrą Lietuvoje, tai: Alisteras Maklinas „Lėlė ant grandinės“ 1991,
Matthew J. Arlidge „Lėlės namas“ 2019, Elizabeth Macneal „Lėlių fabrikas“ 2019, Daniel Cole „Skudurinė
lėlė“ 2017, Jacqueline Susann „Lėlių slėnis“ 2006, Audronė Girdzijauskaitė „Lėlė ir kaukė“ 1999, Susanna
Oroyan „Lėlės. Nuo koncepcijos iki konstrukcijos“ 2013, vaikams ir jaunimui: Nomeda Marčėnaitė „Lėlė“
2011, Aldona Liobytė „Lėlė Aili“ 2015, James Kruss „Timo Talerio lėlės“ 2007.
Bičiūnaitė, Vilma. Išmėgino dalgių aštrumą / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2021, birž. 15, p. 7.
Kazliškio seniūnijoje, Konstantinavoje vyko „Pirmosios pradalgės“ varžytuvės. Šienpjovių šienpjoviu
pripažintas juodupėnas Vladas Tumasas. Antroji vieta skirta Povilui Mironui, trečioji – Antanui Purtuliui.
Jaunuoju šienpjoviu tapo Justinas Matijošius iš Užubalių kaimo. Viso varžėsi 12 šienpjovių. Renginį
organizavo bibliotekininkė Irena Žindulienė.
Birželio 20–ąją – Mamyčių turgelis prie Rokiškio krašto muziejaus / „Rokiškio Sirenos“ inform. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, birž. 18, p. 9.
Birželio 20 d. prie Rokiškio krašto muziejaus Kumetyno esančioje aikštelėje vyks Mamyčių turgelis.
Atvykusieji galės ne tik pirkti, parduoti nebereikalingus vaikų drabužius, žaislus, bet ir pramogauti. Vyks
„IN and Co“ edukacija, veiks Jaunimo centro žaidimų ir pramogų erdvė, Visuomenės sveikatos biuro
veiklos, „Lego pieva“, edukacijos „Kai atgyja lėlės“. Bus rodoma Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos lėlių
teatro „Padaužiukai“ inscenizacija pagal J. Biržio pasaką „Kiškio trobelė“, režisierė Nadiežda Ivanova.
Vilkickienė, Daiva. Varžytuvėse – penkios knygos / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 22, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia dalyvauti šeštus metus vykstančiame projekte
„Vasara su knyga“, kuriam perskaityti reikia 5 skirtingas knygas. Pristato ir siūlo paskaityti projektui
tinkančias knygas, tai: Harriet Tyce „Raudonasis apelsinas“ 2021, Katherine Center „Tai, kas nedega

ugnyje“ 2021, Jean–Claude Mourlevat „Upė, tekanti atgal“ 2019, Ričardas Gavelis „Paskutinioji Žemės
žmonių karta“ 1993, Gail Honeyman „Eleonorai Olifant viskas gerai“ 2019.
Bičiūnaitė, Vilma. „Vakaruškose“ – žiūrovų simpatijos juodupiečiams / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 22, p. 7.
Aukštakalniuose vyko dešimtosios „Vakaruškos“, kuriose šiemet dalyvavo tik Rokiškio rajono
kolektyvai. Geriausia kapela išrinkta „Vyžuontai“ iš Juodupės. Renginio metu buvo galima pasižiūrėti
vietinių auksarankių darbų parodą, bibliotekininkės Gražinos Matukienės nufotografuotų kapinių metalinių
kryžių nuotraukas. Mintimis apie renginį pasidalino šio renginio organizatorė, specialistė kultūrai Esmiralda
Smalstienė.
Švenčiant gyvenimą ir prisimenant Alę Rūtą / „Draugo” inf. – Iliustr. // Draugas. – 2021, birž. 26, p. 7.
Apie literatūrinį-muzikinį renginį „Dar penkios minutės nakties“ Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje
bibliotekoje, 2021 m. birž. 16 d.
Šliurpaitė, Greta. Mažųjų rokiškėnų pasirinkimai: vasaros desertui – knyga / Greta Šliurpaitė. – Iliustr. –
Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „zn“? // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021,
biž. 29, p. 5.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius jau šeštus metus jungiasi prie
iniciatyvos „Atverk duris vasarai“. Kiekvieną vasaros mėnesį vaikams siūloma išbandyti skirtingas veiklas,
kuriose kartu su vaikais dalyvauja ir jų tėvai. Apie tai mintimis pasidalina vyresnioji bibliotekininkė
edukacijai Nadiežda Ivanova. J. Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje svečiavosi ir nuotaikingą
improvizaciją parodė Panevėžio lėlių vežimo teatras.
Vilkickienė, Daiva. Romų istorija ir raupsuotieji, islandų atgimimas ir laiko mašina / Daiva Vilkickienė. –
Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, birž. 29, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie romų istoriją ir
raupsuotųjų gyvenimą, apie žmogaus dvasios stiprybę, apie išsiskyrimus ir praradimus, tai: Mario Esccobar
„Aušvico lopšinė“ 2021, Alan Brennert „Molokajo sala“ 2021, Janet Skeslien Charles „Biblioteka Paryžiuje“
2021, Grigorij Služitel „Savelijaus dienos“ 2021, Hallgrimur Helgason „60 kilogramų saulės šviesos“ 2021,
vaikams ir jaunimui: Lysette van Geel „Operacija Močiutės pagrobimas“ 2020, Agnieszka Stelmaszyk
„Lobių ieškotojai. Deimantų slėnio mįslė“ 2020, Kristina Ohlsson „Hester Hilo paslaptis“ 2020.

