2021 metai GRUODIS
Matiukienė, Alicija. Įžanga / Alicija Matiukienė // Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatai /
[sudarytojos Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė]. – Vilnius : Margi raštai, [2021]. –
P. 6–7.
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė apie Juozo Keliuočio literatūrinės
premijos, teikiamos nuo 2006 m., įsteigimą, laureatus. Vykdant leidybos projektą „Juozo Keliuočio
literatūrinės premijos laureatai“, dalinį finansavimą skyrė Rokiškio rajono savivaldybė bei šios knygos
finansinis rėmėjas Rokiškio krašto garbės pilietis, fotomenininkas Jonas Dovydėnas.
Vilkickienė, Daiva. Pratarmė / Daiva Vilkickienė // Skiriama poetui / [sudarė ir redagavo Daiva
Vilkickienė]. – Panevėžys : [Amalkera], 2020. – P. 5.
Knygos sudarytoja, projekto ir kūrybinio konkurso „Skiriama poetui“ autorė apie P. Širvio 100-mečiui
skirtus renginius
Vilkickienė, Daiva. Aukštaitijos žvaigždė / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. –
ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 12 (gruodis), p. 18–21.
Šiemet poetė Elena Mezginaitė (1941–2005) būtų šventusi 80-mečio jubiliejų. Straipsnio autorė,
primindama, koks svarbus poetei buvo ryšys su gimtojo Aukštaitijos krašto žmonėmis, pasakoja apie E.
Mezginaitės gyvenimo tarpsnius Rokiškyje, Kupiškyje ir Panevėžyje, kur ji buvo ir liko sava, atminimo
ženklus ir renginius gimtajame Rokiškio rajone. Poetės atminimu rūpinasi Aukštaitijos kultūros įstaigos, tarp
jų – ir bibliotekos. Žurnalo „Tarp knygų“ redakcija kviečia prisiminti, o gal net pažinti šią tragiško likimo,
meistriškai poezijos plunksną valdžiusią poetę.
„Knygų starto“ lauknešėliai – visiems Lietuvos naujagimiams / Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, gruod. 3, p. 6.
Nuo lapkričio 29 d. kiekvienas Lietuvos naujagimis gaus lauknešėlį, kuris padės žengti pirmuosius
skaitymo patirties žingsnius. Tarptautine patirtimi paremtas ankstyvojo skaitymo projektas „Knygų startas“,
praėjusiais metais išbandytas Vilniaus apskrityje, tampa nacionaliniu. Šiuos lauknešėlius gali gauti ir
anksčiau 2021 metais kūdikių susilaukusios šeimos – juos galima atsiimti ir Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
Vilkickienė, Daiva. Žingsniai, keičiantys gyvenimus / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 7, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, tai: Vytautas Jonas
Sirvydis „Širdies operacijos“ 2021, Anne Tyler „Antrasis kvėpavimas“ 2021, Anne Tyler „Tik vienas
žingsnis“ 2021, William Kent Krueger „Maloningoji žemė“ 2021, Karen Swan „Slaptoji įlanka“ 2021,
Norbertas Černiauskas „1940. Paskutinė Lietuvos vasara“ 2021, Anne Cathrine Bomann „Agata“ 2021.
Milaknienė, Reda. Senolių laiškai laukia atsakymų / Reda Milaknienė ; Progimnazijos archyvo nuotr. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 11, p. 4.
Akcijos „Vaikystės Kalėdų laiškas“ organizatoriai – rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros
skyrius sulaukė apie pustrečio šimto senolių laiškų, kurie išdalinti mokykloms ir laukiama mokinių parašytų
atsakymų. Šia akcija tikimasi praskaidrinti vienišų senelių šventes, surasti ryšį tarp mažų ir vyresnių. Šios
akcijos partneriai ir padėjėjai yra Rokiškio socialinės paramos centras, Neįgaliųjų draugija, J. Keliuočio
viešoji biblioteka. Mintimis apie organizuotą akciją pasidalina rajono savivaldybės Komunikacijos ir
kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė.
Milaknienė, Reda. Rokiškis turės savo ženklą / Reda Milaknienė ; Redakcijos archyvo nuotr. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 11, p. 4.
Gruodžio 16 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje bus pristatytas Rokiškio prekės ženklas ir šūkis,
kuriuo miestas pristatys save Lietuvoje ir užsienyje. Sukurti Rokiškio ženklą buvo įpareigotas rajono
savivaldybės komunikacijos ir kultūros skyrius, tam rajono biudžete numatyta 15 tūkst. eurų. Buvo
organizuotas projektinis prekės ženklo ir šūkio konkursas, sulaukta 5 projektų, konkursą laimėjo UAB
EZCO. Ši bendrovė sukūrė ir „Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės 2019“ stilių. Mintimis apie tai
pasidalina rajono meras Ramūnas Godeliauskas, Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė.
Pateikta Rokiškio ženklo kūrimo komisija, komisijos darbe nario teisėmis dalyvavę asmenys.

Vilkickienė, Daiva. Ilgų žiemos vakarų knygos / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 14, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie kitokią tremtį ir mirtį,
rugsėjo 11-osios tragediją, žmogiškuosius santykius, tai: Christina Baker Kline „Ištremtos“ 2021, Jodi
Picoult „Dviejų kelių knyga“ 2021, Fredrik Backman „Mes prieš jus“ 2021, Garrett M. Graff „Vienintelis
lėktuvas danguje“ 2021, Richard Wrangham „Ugnis: kaip maisto ruošimas nulėmė žmogaus evoliuciją“
2021, Rachel Caine „Skerdiko upelis“ 2021.
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje nauja paslauga – „Sensoriniai skaitymai“ vaikams / Rokiškio
rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 23517433. – 2021, gruod. 17, p. 6.
Lietuvos viešosios bibliotekos tęsia 2020 metais pradėtą iniciatyvą „Biblioteka visiems“, siekdamos
plačiau atverti bibliotekų duris skirtingų poreikių lankytojams ir kurdamos naujas paslaugas, padedančias
įvairią negalią turintiems asmenims plėsti akiratį ir dalyvauti bibliotekos organizuojamose veiklose.
Pristatoma nauja paslauga – edukacinė programa 4–12 metų vaikams „Sensoriniai skaitymai“ , pritaikyta
autizmo spektro sutrikimą arba kalbos sunkumų turintiems edukacijų dalyviams. Šioje programoje dalyvauja
ir kviečia dalyvauti vaikus Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius. Veikla
organizuojama prisidedant prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuojamos priemonės
„Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei
priemonėmis“ įgyvendinimo.
Rokiškio rajonas sako: „Mano kraštas Tavo“! / Savivaldybės inform. ; A. Stanio nuotr. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 18, p. 1, 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rajono savivaldybė pristatė naują Rokiškio krašto
prekės ženklą ir šūkį – „Mano kraštas Tavo“. Ženklą sukūrė kūrybinė agentūra EZCO. Šis ženklas lydės
atsinaujinantį rajono įvaizdį. Prekės ženklo ir šūkio koncepcijos paieškai buvo skelbiamas viešasis
konkursas. Konkurso nugalėtojas atrinktas iš trijų pretendentų pateiktų penkių projektų. Prekės ženklo
sukūrimas kainavo 15 tūkst. eurų.
Vilkickienė, Daiva. Apie tai, kas nauja ir amžina / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga
// Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 21, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie šių dienų instagramo
amžių, stebuklų labirintus, amžinuosius dalykus: miegą, gimimą, mirtį, anapusinį pasaulį, sielvartą. Tai: Pete
Fromm „Kebliausias gyvenimo darbas“ 2021, Ellery Llouyd „Sekama“ 2021, Shawn Stevenson „Miego
menas“ 2021, Donaldas Kajokas „Skudurėlių šventė“ 2021, B. A. Paris „Psichoterapeutas“ 2021, Maja
Lunde „Lilė ir Saulės sergėtoja“ 2021, Matt Haig „Tėtušis Kalėda ir aš“ 2020.
Alicijai Matiukienei – dar vienas apdovanojimas / GR inform ; Kultūros ministerijos archyvo nuotr. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 21, p. 3.
Prieš šventes Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Matiukienei įteikta
Kultūros ministerijos premija. Ji skirta už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius
tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Matiukienei įteiktas Lietuvos Respublikos
Kultūros ministerijos diplomas. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, gruod. 21, p. 1–2.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Teresei
Matiukienei įteikta Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros
mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose.
Rokiškio rajonas sako: „Mano kraštas Tavo“ / Rokiškio rajono savivaldybės inform. – Iliustr. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, gruod. 21, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rajono savivaldybė pristatė naują Rokiškio krašto
prekės ženklą ir šūkį – „Mano kraštas Tavo“. Ženklą sukūrė kūrybinė agentūra EZCO. Šis ženklas lydės
atsinaujinantį rajono įvaizdį.

Kazliškiečiai gyvena Kalėdų laukimu. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021,
gruod. 21, p. 9.
Advento vakaras pradėtas kūrybinėmis dirbtuvėmis, kuriose pasigaminti žibintus mokė Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos Kazliškio filialo bibliotekininkė Zita Dilbienė ir Rokiškio jaunimo centro merginos.
Vėliau dainas atliko Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Saulala“, Pandėlio gimnazijos ateitininkų
kuopos vadovė Eglė Glemžienė, svečiavosi Rokiškio Šv. evangelisto Mato bažnyčios klebonas Eimantas
Novikas. Sveikino Kazliškio kaimo bendruomenės pirmininkas Alvydas Mackus.
Bičiūnaitė, Vilma. Nusižiūrėjo debesis / Vilma Bičiūnaitė ; D. Šimėnaitės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 23, p. 8.
„Tiesiog norisi įamžinti tai, kas gražu“, – taip apie nuotraukų parodą „Debesų medžioklės trofėjai“ sako
jos autorė juodupietė Dovilė Šimėnaitė. Fotografuoja ne tik debesis ir peizažus, bet ir kelionių vaizdus.
Paroda „Debesų medžioklės trofėjai“ keliauja po rajono bibliotekas.
Vilkickienė, Daiva. Tarpušvenčiui – ir vėl naujų knygų rinkinys / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika:
Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 28, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas kaip pažaboti savo
baimes, užkariauti asmeninius everestus. Tai: Gražina Degutytė-Pitrėnienė „Jazminų vakaras“ 2021, Elena
Zalogaitė „Žmonėms ir Lietuvai“ 2021, Anthony Middleton „Baimės burbulas“ 2021, Dan Jones, Marina
Amaral „Laiko spalvos“ 2021, Jennie Fields „Atominė meilė“ 2021, Indrė Jonušytė „Bela Blu“ 2021.
„Metų ūkis“ : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 30, p. 1.
Gruodžio 30 d. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje uždarame renginyje bus paskelbti ir
apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai.

