
2021 metai KOVAS 

 
Vilkickienė, Daiva. Be kaukės su knyga / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis 
Rokiškis. – 2021, kovo 2, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie kaukes, tai: Mary 
Renault „Apolono kaukė“ 1999, Edgaras Alanas Po „Raudonosios mirties kaukė“, Aleksandra Marinina 

„Svetima kaukė“ 2008, Aleksejus Besonovas „Valdžios kaukė“ 1998, Moras Jokajus „Juodoji kaukė“, Yukio 
Mishima „Kaukės išpažintis“ 2004, vaikams ir jaunimui: „Įdomiausioji kaukė“ 1993, Tosca Menten „Mumija 

Dumis ir Sebek-Ra kaukė“ 2019. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Ką interneto svetainės pasako apie bendruomenes? / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. – Rubrika: 

Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „ZN“? // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 6, p. 8. 
Bendruomenių įtinklinimo konkurse, skirtame visoms projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvaujančioms 

bendruomenėms, kurios nori plačiau pritaikyti interneto galimybes, pasisekė Rokiškio rajono Aleksandravėlės, 
Bajorų, Duokiškio, Lailūnų, Panemunio ir Kriaunų bendruomenėms. Jos pateko tarp laimėtojų, šiai dienai 
dalijasi atnaujintomis arba sukurtomis naujomis svetainėmis, kuriose pateikia kas bendruomenei aktualu. 
Bendruomenių interneto svetainėmis rūpinasi, jas prižiūri Genovaitė Šajaukienė, Giedrė Dagienė, Inga 
Belovienė, Lailūnų – bibliotekininkė Rita Inčiūrienė, Panemunio – bibliotekininkė Elena Baronienė. 
 

Vilkickienė, Daiva. Knygos apie moteris / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis 
Rokiškis. – 2021, kovo 9, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, minint Tarptautinę moters dieną, pristato ir siūlo paskaityti 
knygas apie moteris, tai: Fransuaza Sagan „Išsidažiusi moteris“ 2016, Vilhelmina Bruni „Mylimos moterys“ 

2003, Laura Lippman „Moteris ežere“ 2020, N. Dubinskis „Moterys didžių ir žymių vyrų gyvenime“ 1997, 
Greer Hendricks, Sarah Pekkanen „Kita moteris“ 2018, Robin Norvud „Moterys, kurios myli per stipriai“ 2016, 
Dr. Susan Nolen-Hoeksema „Moterys, kurios galvoja per daug. Kaip išsivaduoti iš besaikio analizavimo ir 
susigrąžinti gyvenimą“ 2014. 

 

Knygų mugė nukelta / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 9, p. 9. 
Dėl pandemijos į 2022-uosius perkeliama tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Knygų mugėje kasmet 

dalyvauja ir rokiškėnai – Krašto muziejus, biblioteka, Kultūros centras. 
 

Vilkickienė, Daiva. Laimės dienai – gydančios knygos apie gyvenimą ir meilę / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – 
Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 16, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kovo 21-ąją, minint Tarptautinę laimės dieną, pristato ir siūlo 
paskaityti knygas apie laimę: Agnės Ledig „Akimirka prieš laimę“ 2017, Vladislovas Tatarkievičius „Apie 
laimę“ 2016, Daglas Kenedis „Besivejant laimę“ 2018, Arundhati Roy „Didžiausios laimės ministerija“ 2018, 

Virginija Grimaldi „Lietui lyjant laimė kvepia stipriau“ 2020, Eva Tombak „Laimės piliulės. Vartojimo 
instrukcija ir šalutinis poveikis“ 2016, Paulas Z. Reizin „Žmonių laimė“ 2018, Evelina Daciūtė „Laimė yra lapė“ 
2016. 

 

Keliuotytė, Rasa. Ką skaityti rinkomės karantino metu? Išpopuliarėjo psichologinės knygos ir kelionių 
aprašymai / Rasa Keliuotytė. – Iliustr. – Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „zn“? // Gimtasis 

Rokiškis. – 2021, kovo 20, p. 7. 
Turinys: Rekordas – 325 knygos, kasdien – po vieną / Snieguolė Galvelienė. Šiais metais – jau 40-oji 

knyga / Aurika Aurylė. 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotoja, knygų mylėtoja apie karantino paveiktas 

skaitymo tendencijas, skaitymo temas, rekordus. 

 

Vilkickienė, Daiva. Knygos apie moteris ir… vampyrus / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų 
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 23, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti sagos žanro kūrinius, kurių 
pagrindinės veikėjos – moterys, tai: Herbjorg Wassmo „Šimto metų istorija“ 2011, Santa Montefiore „Deverilų 



šeimos saga“, „Meilės ir karo dainos“ 2017, „Airijos dukros“ 2018, „Paskutinė Deverilų paslaptis“ 2018, 
Stephenie Meyer „Saulėlydžio saga“, „Saulėlydis“ 2008, „Jaunatis“ 2010, „Sielonešė“ 2010, Birutė Jonuškaitė 
„Didžioji sala“ I, II tomai – 1997, 1999,  Elena Ferrante „Neapolietiška saga“, „Nuostabioji draugė“ 2016, 
„Naujoji pavardė“ 2017, „Apie tuos, kurie pabėga“ 2020, „Istorija apie prarastą mergaitę“ 2020. 

 
Atsiveria : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 27, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje skaitytojai jau gali lankytis periodikos ir interneto 

skaityklose, ekspozicijose ir knygų fonduose. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Rajono tarybos posėdyje – ilgos diskusijos / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. – 2021, 

kovo 27, p. 2. 
Apie nuotoliniu būdu vykusį Rokiškio rajono tarybos posėdį, kuriame buvo numatyta išnagrinėti 41 

klausimą. Posėdžio metu daug laiko skirta rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko 
2020 m. veiklos ataskaitai, rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 m. veiklai. Pritarta 
Priešgaisrinės tarnybos, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, Krašto muziejaus, kultūros centro, turizmo ir 
tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro, baseino, švietimo ir ugdymo įstaigų ataskaitoms. 

 
Emocijos ir mintys išsiliejo tapybos darbuose ir tapo paroda / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 

2021, kovo 27, p. 9. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia dailininkės Eglės Kurlavičienės tapybos darbų 
paroda, kurioje pateiktas savaitės ciklas – 7 kūriniai su įprastiniais buities fragmentais. Jauna menininkė 
eksperimentuoja stiklo ir tapybos srityse, dalyvauja simpoziumuose, pleneruose, parodose. 

 

Milaknienė, Reda. Pinigai gauti. Kas toliau? / Reda Milaknienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 30, 

p. 5. 
Lietuvos kultūros taryba 34 tūkst. eurų finansavo Rokiškio rajono kultūrinius projektus, prie kurių 30 proc. 

bendros sumos prisidės rajono savivaldybė. Daugiausia lėšų skirta profesionaliųjų teatrų festivaliui „Vaidiname 

žemdirbiams“ ir Rudolfo Lymano tarptautiniam vargonų muzikos festivaliui. Lėšos skirtos ir J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos projektams „Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“ ir „Poetinis Alfonso Keliuočio ruduo“ 
– 110-osioms gimimo metinėms. Apie renginius, skirtų lėšų panaudojimą mintimis pasidalina kultūros centro 
direktorė Vaiva Kirstukienė. 
 

Kas vyksta bibliotekoje? / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 30, p. 5. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė apie šiuo metu 
bibliotekoje veikiančias parodas, kviečiamas jas apžiūrėti ne tik virtualiai, bet ir užsukti laikantis karantino 
sąlygų. 
 

Vilkickienė, Daiva. Nuo psichologinio trilerio iki meilės ir keršto istorijos / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – 

Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, kovo 30, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti pačias naujausias bibliotekos fondus 
pasiekusias knygas, tai: Ernestas Kuckailis „Dešimt kautynių. Partizanų mūšiai profesionalaus kario akimis“ 

2020, Karen Swan „Ispaniška vasara“ 2020, Algirdas Toliatas „Ramybė tau“ 2019, Lisa Gardner „Kai tu mane 
matai“ 2021, Per Petterson „Mano likimo broliai“ 2021, vaikams ir jaunimui: Martin Widmark ir Emilia 
Dziubak „Ilga kelionė“ 2019, ir „Atgijęs namas“ 2019. 


