
2021 metai LIEPA 

 

Jasiulionytė, Evelina. Elena ir Evaldas Baronai: pačiu brangiausiu tampa laikas, praleistas kartu / Evelina 
Jasiulionytė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, liep. 6, p. 4. 

Apie pandėliečių Elenos ir Evaldo Baronų šeimą, kuri savo jėgas ir širdį kasdien dalina vaikams, 
nuosavam ūkiui, darbui. Pateiktas pokalbis su šeima. 
 

Vilkickienė, Daiva. Paprastojo, mėtinio, su pipirais ir dvigubą porciją karčiojo? / Daiva Vilkickienė. – 

Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, liep. 8, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka liepos 7–ąją, minint Pasaulinę šokolado dieną, pristato ir 

siūlo paskaityti knygas, susijusias su šokoladu, tai: Joanne Harris „Šokoladas“ 2018, Lesley Lokko „Kartusis 

šokoladas“ 2009, Mirjam Pressler „Kartusis šokoladas“ 2006, Marija Briker „Mėtinis šokoladas“ 2011, 

Algimantas Jablonskas „Šokoladas su pipirais. Mano verslo istorija“ 2020, vaikams ir jaunimui: Vytautas 

Račickas „Šokoladas iki pirmadienio“ 2020, Roald Dahl „Čarlis ir šokolado fabrikas“ 2020. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. „Duokiškio baladės“: kaip atsitiktinumas virto įvykiu / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. – 

Rubrika: Rokiškio tapatybės ženklai šiandien // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, liep. 8, p. 5. 

Rokiškyje vykusiame klasikinės muzikos festivalyje, kurį organizuoja kraštietės Simona ir Justina 
Zajančauskaitės, tarp visų kitų vykusių renginių, Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su 
rašytoju Sauliumi Šalteniu. Pateikta plačiau apie rašytoją, jo veiklą, sąsajas su Rokiškiu. Renginio metu 
rašytoją kalbino, renginį vedė J. Keliuočio bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė. 
 

Šliurpaitė, Greta. Skaitymo iššūkyje – nauji atradimai, aistros ir netikėtumai rokiškėnams / Greta Šliurpaitė. 
– Iliustr. – Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „zn“? // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2021, liep. 20, p. 6. 

Turinys: „Manau, draugausiu toliau su rašytoja, atrasta iššūkio metu“ / Rūta Dilienė. „Iššūkio metu 
perskaityta „Gyveno kartą Uvė“ tapo mano viena iš metų top knygų“ / Ineta Sakapilvytė. „Skaitymo iššūkis 
– tarsi atrakcija, o penkios knygos man – mėnesio norma“ / Janina Liolienė. 

Birželio 1-ąją startavo skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, kuris tęsis iki rugpjūčio 31 d. Jo metu 
skaitytojai kviečiami atrasti knygą, teikiančią malonumą. Į vasaros iššūkį su knyga kviečia ir Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka. Pasak skaitytojų skyriaus vyr. bibliotekininkės Zinos Treščenkinos, į kvietimą 
atsiliepė 33 filialai, skaitytojai taip pat aktyvesni. Iššūkio metu reikia perskaityti penkias knygas, kiekvienais 
metais siūloma skirtinga literatūra. Iššūkio dalyvių laukia prizai. Jame dalyvaujančios rokiškietės dalinasi 
savo įspūdžiais, pasakoja, kodėl pradėjo jame dalyvauti, ką atrado. 
 

Vilkickienė, Daiva. Knygos ir lietus / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis 
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, liep. 27, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, susijusias su lietumi, 

apie Lietuvos Dievą, tai: Alvydas Šlepikas „Lietaus dievas ir kiti“ 2016, Carlos Puerto „Mano tigras yra 

lietus“ 2010, Asha Lemmie „Penkiasdešimt lietaus vardų“ 2020, Lisa Kleypas „Lietaus šešėlio kelias“ 2020, 

Jojo Moyes „Lietaus prieglobstis“ 2018, vaikams: Virgis Šidlauskas „Stogas, po kuriuo auginu žvaigždes ir 
lietų“ 2020. 

 

Konkursai : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, liep. 27, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyksta du literatūriniai konkursai: poeto Alfonso 
Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms ir „Baltu Elenos Mezginaitės taku“. 

 

Jasiulionytė, Evelina. V. Kernagio 70-osios gimimo metinės: vinilinių plokštelių perklausa ir svečiai iš 
Zarasų krašto / Evelina Jasiulionytė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, liep. 30, p. 1, 4. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko Vytauto Kernagio 70-ųjų gimimo metinių 
paminėjimas. Renginyje iš Zarasų atvykęs Dalius Bučenka pristatė savo vinilinių plokštelių kolekciją, kur 
skambėjo V. Kernagio dainos, tarp dainų pasakojo apie šio atlikėjo kūrybą. Keletą Kernagio kūrinių gyvai 
atliko zarasiškis Simonas Navickas bei muzikos pedagogė, solistė Violeta Cvirkaitė–Bendelston kartu su 

vyru Maksim Bendelston. 

 

Rugpjūčio 2–6 dienomis… : [skelbimas] // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, liep. 30, p. 2. 



Rugpjūčio 2–6 dienomis Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks kompiuterinio 
raštingumo mokymai pradedantiesiems. 

 

Mokymai : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, liep. 31, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje rugpjūčio 2–6 d. vyks kompiuteriniai mokymai 

pradedantiesiems. 

 


