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2021 metai LAPKRITIS 
 

Vilkickienė, Daiva. Pratarmė / Daiva Vilkickienė // Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku / [sudarė ir redagavo 
Daiva Vilkickienė]. – Rokiškis : Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 2021. – P. 3–
4. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja ir projekto autorė apie kraštietės 
poetės ir žurnalistės Elenos Mezginaitės 80-mečiui skirtus renginius ir vykdytus projektus. Knygoje 
publikuojami visi literatūrinio konkurso „Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“ dalyvių darbai; visus juos sieja 
raktiniai žodžiai „Baltas kelias“ ir/ar „Laiptai“. 

 

Čekaitė-Kilienė, Dovilė. Baltas mūsų kelias : [eilėraštis] / Dovilė Čekaitė-Kilienė. – Poezijos kategorija // Baltu 

poetės Elenos Mezginaitės taku / [sudarė ir redagavo Daiva Vilkickienė]. – Rokiškis : Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, 2021. – P. 26–27. 

Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Rokiškio m. filialo bibliotekininkės kūryba. 
 

Vilkickienė, Daiva. Šalia žmogaus… Visada / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 4, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujausias poezijos knygas, tai: 
Vytautas Kaziela „Sapnų slidininkas“ 2021, Ieva Rudžianskaitė „Iš gervių“ 2021, Enrika Drungytė „Kalnas ir 

miestas“ 2021, Dovilė Zelčiūtė „Šokiai Vilniaus gatvėje“ 2021, Tomas Norkaitis „Nepažįstamasis“ 2021, 

„Miestų atsiradimas“ 2021, „Aidintys“ 2021, Nojus Saulytis „SMS gėlytė“ 2020. 

 

Švietimo darbuotojams – papildomi 222 milijonai / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2021, lapkr. 4, p. 6. 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga spalio 28 d. baigė vykusias derybas su Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Nuo sausio 1 d. 
mokytojų, vadovų ir kitų pedagogų atlyginimams didinti skiriama papildomai 130 mln. eurų. Lygiai tiek pat augs 
ir dėstytojų, mokslininkų bei neakademinių darbuotojų algos, tam papildomai skirta 29 mln. eurų. Bus didinami 
ir bibliotekininkų atlyginimai, tam skirta 1,7 mln. eurų. 2,5 proc. bus didinamos bazinės ugdymo lėšos ugdymo 
planui įgyvendinti, tam prireiks 32 mln. eurų.   
 

Milaknienė, Reda. Pastangos išsaugoti nenueina veltui / Reda Milaknienė ; N. Danienės archyvo nuotr. – Iliustr. 

// Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 4, p. 6. 

Artėjant nužudytos Rokiškio krašto poetės Matildos Olkinaitės šimtmečiui, skiriama vis daugiau dėmesio, 

randama vis daugiau ženklų jos atminimui įamžinti. Rokiškėnų iniciatyva išleista knyga „Atrakintas dienoraštis“ 

ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. Neseniai Lietuvos kultūros paveldo departamentas oficialiai užregistravo M. 
Olkinaitės ir jos šeimos žūties vietą netoli Kavoliškio, ši vieta pripažinta dėl kultūrinės svarbos ir bus saugoma 
valstybės. Panemunėlietė muziejininkė Violeta Aleknienė, dirbusi Rokiškio ir Kupiškio muziejuose, rinko 

medžiagą ir liudininkų prisiminimus apie Olkinų šeimos likimą, kuriais šiandien remiamasi pasakojimuose, 
straipsniuose apie M. Olkinaitę ir jos šeimą. Spektaklio apie Matildą „Nutildytos mūzos“ režisierė Neringa 
Danienė primena seką, nuo ko prasidėjo poetės Matildos paieškos. 1986 m. Rokiškio kraštotyrininkas Vladas 
Stašys organizavo ekspediciją Olkinų ir Jofių šeimų nužudymo vietai nustatyti. 2004 m. Rokiškio muziejininkai 
su Onute Mackevičiene vykdė ekspediciją į Šeduikiškio kaimo apylinkes, kalbinta Aldona Dranseikienė, 
parodymai užfiksuoti vaizdo juostoje. Aktorė Virginija Kochanskytė apie M. Olkinaitės kūrybinį palikimą 
sukūrė poetinį-muzikinį spektaklį „Širdy nepasakytą žodį aš nešu“, kurį parodė ir Rokiškyje. 2008 m. Juozo 
Keliuočio biblioteka bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras Rokiškio krašto kultūros žurnale 
„Prie Nemunėlio“ išspausdino Matildos dienoraštį. 2014 m. muziejininkai parengė projektą „Rokiškis Sanos 
Meleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis“, išleistas to paties pavadinimo leidinys lietuvių ir anglų kalbomis. 2016 

m. Panemunėlyje įvyko spektaklio „Nutildytos mūzos“ premjera – režisierė N. Danienė. 2017 m. J. Keliuočio 
viešoji biblioteka Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje, šalia buvusio Olkinų namo, pastatė medinį 
stogastulpį M. Olkinaitės atminimui įamžinti.   
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Keliuočių sodyboje atsodintas vėjo išverstas uosis / GR inform. ; R. Keliuotytės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 6, p. 2. 

Alfonso ir Juozo Keliuočių gimtojoje sodyboje Rokiškio mieste, Rožių gatvėje pasodintas uosiukas, atvežtas 
iš Ažušilių vienkiemio. Uosiukas pasodintas vietoj vėjo išversto, kuris augo maždaug šimtą metų. Šios 
iniciatyvos ėmėsi Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. Dabartinė sodybos 
šeimininkė Gendrutė Galvanauskienė.  
 

Piligrimai : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 6, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje atidaryta fotografijų paroda „Tik(ėjimas)“, kurios autorius 

– Kęstutis Songaila. Nuotraukose užfiksuotos piligrimų kelio Camino Lituano akimirkos. Parodos atidaryme 

įspūdžiais dalijosi piligrimai Gintarė Kučiauskaitė ir Algimantas Šablinskas.  
 

Katkūnaitė, Žaneta. Pelnytos premijos iškilmės / Žanetos Katkūnaitės inf. – Iliustr. // Biržiečių žodis. – ISSN 

1392-7531. – 2021, lapkr. 9, p. 3. 

Rugilei Audenienei Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje įteikta Liudo Dovydėno premija. 
Žurnalistė įvertinta už romaną „Vojaĝo“.  

 

Vilkickienė, Daiva. Nuo Mėmelio iki Maidano ir savojo dievo / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų 
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 9, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujų autorių lietuvių literatūroje 
knygas, tai: Darius Musteikis „Mėmelio komtūro kalavijas“ 2021, Rasa Sagė „Burbulas“ 2021, Ramūnas 
Bogdanas „Juodas sniegas, raudonas dangus“ 2021, Vladas Rožėnas „Viskas gerai, aš dar jaunas“ 2019, 

Virginija Kulvinskaitė „Kai aš buvau malalietka“ 2019, Loreta Stonkutė „Virusas“ 2021. 

 

Premija geriausio romano autorei / GR inform. ; Viešosios bibliotekos archyvo nuotr. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 9, p. 4. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rašytojai Rugilei Audenienei įteikta Liudo Dovydėno 
premija už geriausią lietuvišką romaną „Vojago“. Premiją, kurios dydis 5000 Eur., įteikė L. Dovydėno premijos 
vertinimo komisijos narys rašytojas Alvydas Šlepikas. Geriausio 2020-ųjų romano autorę sveikino rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, leidyklos „Aukso žuvys“ direktorė Sigita Pūkienė, J. Keliuočio viešosios bibliotekos bei 
Čedasų bibliotekos atstovai. Renginio metu vyko literatūrinė programa „Liudo Dovydėno jaunystės arkliai ir 
senatvės žirgai“, kurią atliko Rokiškio liaudies teatro aktoriai Eligijus Daugnora ir Valerijus Rancevas. 
Skambėjo muzikinė programa „Ilgesys“.  

 

Keliuotytė, Rasa. Piligrimų kelias per Rokiškį – virsta realybe / Rasa Keliuotytė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
– ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 9, p. 3. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje įspūdžiais iš piligrimystės Lietuvoje pasidalino fotografas 
Kęstutis Songaila, piligrimė Gintarė Kučiauskaitė, į piligrimų kelio „Camino Lituano“ bendruomenę įsijungęs 
rokiškietis, įvairių žygių organizatorius Algimantas Šablinskas. Jo iniciatyva pavasarį piligrimų kelias atsiras ir 

Rokiškio krašte, kuris nuo Biržų ves per Papilį, Panemunį, Žiobiškį, Rokiškį, Kavoliškį, Panemunėlį, Šetekšnas, 
Salas.   

 

Bibliotekoje : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 9, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje lapkričio 11 d. vyks kūrybinės 
dirbtuvėlės „Rudeninės šilko spalvos“ – tapyba ant šilko su Rokiškio dailininku Vytautu Daščioru, lapkričio 15 
d. vyks skaitymo balsu valandėlė „Auštant“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.   
 

Bibliotekoje : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 9, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių parodos: „Aukštaitijos žvaigždė – Elena 

Mezginaitė“, „Šiurpios istorijos tamsoje“, skulptūros albumų paroda „Juozui Zikarui – 140“. Vaikų ir jaunimo 
skyriuje veikia spaudinių paroda „Knygos jubiliatės“.  

 

Biblioteka – visiems. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, lapkr. 12, p. 6. 
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Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus duris puošia išskirtinis ženklas – 

spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“. Bibliotekoje yra parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios vaikų 
su autizmo spektro sutrikimais lankymąsi bibliotekoje. Biblioteka turi vizualinę socialinę istoriją ir plakatą, kurie 
padeda pasiruošti vizitui – susipažinti su bibliotekos erdvėmis, darbuotojais.   
 

Dūdaitė, Lina. Rokiškis vėl tapo lietuvių literatūros sostine / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, lapkr. 12, p. 1, 5. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rašytojai Rugilei Audėnienei įteikta Liudo Dovydėno 
premija už geriausią lietuvišką romaną „Vojago“. Premiją, kurios dydis 5000 eurų, įteikė L. Dovydėno premijos 
vertinimo komisijos narys rašytojas Alvydas Šlepikas. Dėl covid-19 pandemijos iš JAV negalėjo atvykti šios 
premijos mecenatas, rašytojo L. Dovydėno sūnus, Rokiškio krašto garbės pilietis Jonas Dovydėnas, tačiau 
premijos įteikimo ceremoniją stebėjo nuotoliniu būdu. Renginį pradėjo Rokiškio liaudies teatro aktoriai Eligijus 
Daugnora ir Valerijus Rancevas. Jų meniniame etiude buvo atskleisti rašytojo L. Dovydėno pirmieji žingsniai į 
lietuvių literatūrą. Apie L. Dovydėno premiją, jos svarbą šiandieninei lietuvių literatūrai kalbėjo J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.  

 

Lapkričio 15–21 d. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ / Juozo 

Keliuočio viešosios bibliotekos inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, lapkr. 16, p. 5. 

2021 m. lapkričio 15–21 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 22-ąjį kartą kviečia švietimo, kultūros 
ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi. 

Skelbiami Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos ir filialų renginiai, vyksiantys šią savaitę.  
 

Paroda : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 16, p. 1. 

Obelių miesto bibliotekoje veikia Obelių savarankiško gyvenimo namų gyventojo Rolando Silicko darbų 
paroda „Gėlių žiedais – prakalbintas medis“. Parodoje eksponuojamos pjaustymo lentelės, dekoruotos medžio 
deginimo aparatu.  

 

Vilkickienė, Daiva. Apie gyvenimą. Viską, kas jame telpa / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų 
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 16, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujas knygas bibliotekoje, tai: 
Caroline Goyder „Atrask savo balsą“ 2021, Nijolė Narmontaitė „Aktoriai ir(gi) skanėdos“ 2021, Irene Sola „Aš 
dainuoju, o kalnas šoka“ 2021, Santa Montefiore „Čia ir dabar“ 2021, Jonas Ohman „Donbaso džiazas“ 2021, 

Goran Vojnovič „Figmedis“ 2021.  

 

Stočkienė, Greta. Rokiškėnų rudens pramogos – nuo rankdarbių iki aktyvaus laisvalaikio lauke / Greta 
Stočkienė ; Bendruomenių archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „zn“? – 

Turinys: Atvėsus orams moterys aktyvesnės. Obeliečiai džiaugiasi krepšininkų pergalėmis. Į lobių paieškas. 
Besitvarkydami miliūniškiai pasiruošė kitam sezonui  // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 

16, p. 7. 

Apie Rokiškio rajono Suvainiškio, Aleksandravėlės, Obelių ir Miliūnų bendruomenių veiklą ir laisvalaikį, 
vėstant orams. Pandėlio bibliotekos darbuotoja Virginija Konstanblackienė Suvainiškio bendruomenei 
organizavo edukaciją „Riešinių vėlimas“. Yra išbandytos ir kitos veiklos: pynimas, mezgimas, nėrimas vašeliu. 
Obelių bendruomenės centras gyvena krepšinio komandos „Entuziastai“ pergalėmis. Komandos kapitonas 
Tomas Trumpa džiaugiasi šio sezono laimėjimais. Aleksandravėlės kaimo bendruomenės narė Genovaitė 
Šajaukienė pasakoja apie pasiteisinusį žaidimą „Aplankiau“, kuris sulaukė susidomėjimo. Žaidimas parengtas 
Mariaus Tavoro iniciatyva ir Beno Kundelio parengtu projektu. Miliūnų kaimo bendruomenės narė Gražina 
Rušėnaitė džiaugiasi organizuota talka, kurios metu ne tik išvežti lapai, bet ir basų kojų takas paruoštas 
artėjančiam sezonui.   
 

Milaknienė, Reda. Senolių laiką pripildyti vilties / Reda Milaknienė ; Asmeninių ir GR archyvų nuotr. – Iliustr. 

– Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „zn“? // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, 

lapkr. 20, p. 8. 
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Artėjant metų šventėms Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyrius, Socialinės 
paramos centras ir Neįgaliųjų draugija ėmėsi iniciatyvos kaip šventinį laikotarpį praskaidrinti vienišiems 
senoliams. Šios organizacijos vykdo projektą „Jaunimas – senjorams. Aktyvi senatvė“, kurio pirmoji iniciatyva – 

artėjant šventėms parašyti vaikystės Kalėdų laišką. Kviečiami senoliai ir vaikai apsikeisti popieriniais laiškais su 
pasakojimais apie šventes. Apsikeitimas laiškais vyks per Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos filialus ir 
skyrius, rajono Neįgaliųjų draugiją, Socialinės paramos centrą. Mintimis ir tikslais pasidalino šiame projekte 
dalyvaujančios mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Romualda Cegelskienė, šios iniciatyvos organizatorės 
Irena Matelienė, Irma Rutkauskienė. 

 

Vilkickienė, Daiva. Šiapus, kitapus ekrano ir kaip pasigaminti debesų – temų gausa naujose knygose / Daiva 
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 23, p. 

8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujas knygas, tai: „Fokuse: moterys 

Lietuvos kine“ Natalija Arlauskaitė, Lina Kaminskaitė 2021, Rima Karalienė „Irklais iki Niagaros krioklių“ 

2021, Harriet Lerner „Pykčio šokis“ 2021, Audronė Galvonaitė „Paskui orus jų klystkeliais“ 2021, Charlotė 
Betts „Pilis prie ežero“ 2021, vaikams ir jaunimui: Lapė Do „Pasaka apie smuikininką Raimundą“ 2020, Salimas 

Mokaddemas, Yannas Le Bras „Įsimylėjęs Sokratas“ 2021. 

 

Kalėdos Rokiškyje: reginių ir veiklos netrūks / KC inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2021, lapkr. 27, p. 2. 

Gruodžio 3 d. Rokiškyje vyks šventiniai Kalėdiniai renginiai, bus įžiebta didžioji eglė bei dovanotos 
mažosios eglutės. Vyks įvairios edukacinės programos, į kurias kvies Rokiškio krašto muziejus, Turizmo ir 

amatų informacijos centras, Tautodailės galerija, J. Keliuočio viešoji biblioteka. J. Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje lauks sensorikos kambarys, piešimas ant šviečiančio molberto, mažųjų vaikų kampelis.  
 

Vilkickienė, Daiva. Gyvenimo karoliai / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2021, lapkr. 30, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujai gautas knygas, tai: Tracy 
Brogan „Geriausi vaistai“ 2021, Jim Carrey ir Dana Vachon „Memuarai ir misinformacija“ 2021, Karen Dukess 

„Paskutinis knygų vakarėlis“ 2021, Daphne du Maurier „Prancūzo įlanka“ 2021, Jurgita Barišauskienė „Po 

lietaus mus surado Torė“ 2021, Elvyra Žeižienė „Kedrynų mergaitės istorijos“ 2020. 

 

Paroda : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, lapkr. 30, p. 1. 

Nuo gruodžio 2 iki sausio 31 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, galerijoje „Autografas“ 

veiks tapybos darbų paroda „Po angelo sparnu“. Paroda atvežta iš Anykščių Angelų muziejaus fondų.  
 

Stočkienė, Greta. Ilgametės Rokiškio „Carito“ savanorės: bendrystė mus vienija / Greta Stočkienė ; G. 
Stočkienės nuotr. – Iliustr.. – Rubrika: Patriotai be lipdukų // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, 

lapkr. 30, p. 7. 

Apie savanorišką veiklą Rokiškio „Carite“, kuri skaičiuojama dešimtmečiais. Apie tai pokalbis su 
savanorėmis, gelbstinčiomis „Carito“ bibliotekoje bei Rokiškio dekanato „Carito“ vedėja Dangira Šatiene. 
 

Kalėdos Rokiškyje 2021 Mano Kalėdos Tavo / Rokiškio kultūros centras // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-

7433. – 2021, lapkr. 30, p. 7. 

Gruodžio 3 d. Rokiškyje vyks šventiniai Kalėdiniai renginiai, bus įžiebta didžioji eglė bei dovanotos 
mažosios eglutės. Vyks įvairios edukacinės programos, į kurias kvies – Rokiškio krašto muziejus, Turizmo ir 
amatų informacijos centras, Tautodailės galerija, Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje lauks sensorikos kambarys, piešimas ant šviečiančio molberto, mažųjų vaikų kampelis. 3 dienas 

šventiškai kelionei kvies Kalėdų senelio traukinukas.  
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