2021 metai RUGSĖJIS
Ivanova, Nadiežda. Vėl atgijo lėlės / Nadiežda Ivanova. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021,
Nr. 9 (rugsėjis), p. 40–41.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir Jaunimo skyriaus darbuotojos vėl pakvietė
vaikus į pasakų, knygų ir lėlių teatro magišką pasaulį – XXV festivalį „Kai atgyja lėlės“. Šiemet žiūrovai
pamatė keturis spektaklius. Buvo surengtas seminaras „Lėlių teatro priemonės edukacinėje veikloje“, skirtas
bibliotekininkams ir kitiems kultūros bei švietimo įstaigų darbuotojams.
Vilkickienė, Daiva. Dešimtoji „Širvynė“ / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. –
2021, Nr. 9 (rugsėjis), p. 38.
Apie 10-ąją tradicinę „Širvynės“ šventę, kuri tradiciškai vyksta poeto Pauliaus Širvio (1920–1979)
tėviškėje, Degučiuose, Rokiškio rajone, kurią organizavo Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos literatūriniai konkursai / [parengė Daiva Vilkickienė].
– Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2021, Nr. 1(46), p. 108–112.
2020 m. vykusių literatūrinių konkursų „Pagiriamasis žodis kalbai" – Lietuvių kalbos dienoms ir A.
Strazdo 260-osioms gimimo metinėms, „Skiriama poetui“ – P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms,
„Trioletas“ – Poezijos formų populiarinimui ir V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti laureatų
darbai.
Vilkickienė, Daiva. Vytauto Mačernio takais : poeto Vytauto Mačernio 100-mečiui / Daiva Vilkickienė. –
Iliustr. // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2021, Nr. 1(46), p. 28–38.
Kelionė talentingo ir tragiško likimo poeto Vytauto Mačernio gyvenimo ir kūrybos takais, autorei
ieškant sąsajų su tos pačios kartos Aukštaitijos poetu Pauliumi Širviu.
Viskaitienė, Rita. Lietuvybės sergėtojas Stasys Naginskas / Rita Viskaitienė. – Iliustr. – Bibliogr. straipsnio
gale // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2021, Nr. 1(46), p. 14–22.
Apie pedagogą, poetą, spaudos darbuotoją, vertėją Stasį Naginską (1891 02 17 Bružių k. Smilgių vlsč.
Panevėžio apskrityje – 1955 04 12 Rokiškyje). Nuo 1922 m. gyveno ir dirbo žmonos Adelės Diržytės
gimtajame Rokiškio krašte.
Matiukienė, Alicija. Gerbiami skaitytojai, : [pratarmė] / Alicija Matiukienė. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. –
ISSN 1822-6221. – 2021, Nr. 1(46), p. 2.
Dūdaitė, Lina. Viešosios bibliotekos lobynai – rajono verslui / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – Iliustr. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 3, p. 1–2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje, verslo reikmėms skirtoje
salėje, įvyko jaunųjų rajono verslininkų „Spiečius“ susirinkimas. Specializuotą verslui salę, kurioje ir
konferencijoms skirta organizacinė technika, biblioteka įrengė bendro projekto su Latvija metu. Jaunųjų
verslininkų susitikime dalyvavo, mintimis pasidalino šią veiklą Rokiškyje kuruojanti Akvilė Žiaunienė,
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.
DALIA POŠKIENĖ – penkioliktosios Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatė! – Iliustr. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 3, p. 2.
Rugsėjo 4 dieną, 14 val. Rokiškio viešojoje bibliotekoje bus teikiama penkioliktoji Juozo Keliuočio
literatūrinė premija. Dalia Poškienė nominuota už plačią ir reikšmingą kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę
veiklą, už meilę ir pagarbą knygai bei reikšmingą indėlį į Lietuvos knygos istoriją, už XXVII knygos mėgėjų
draugijos metraščių leidybinius projektus, ilgametį respublikinių renginių ir Knygų švenčių organizavimą, už
mokymosi visą gyvenimą skatinančias iniciatyvas, gėrio ir grožio pajautą kūryboje. Laureatei bus įteiktas
laureato diplomas, piniginė premija ir Rokiškio krašto tautodailininko Vidmanto Zakarkos autorinis darbas.
Premijos steigėjas – Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras.
Iššūkis : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, rugs. 4, p. 1.
Rugpjūčio 31-ąją baigėsi Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kuruotas skaitymo iššūkis „Vasara su
knyga“, kurio dalyviai galės laimėti išmaniųjų technologijų bendrovės „Xiaomi Lietuva“ įsteigtus prizus.
Bibliotekininkai dėkoja dalyvavusiems, kurių buvo per pusę šimto.

Vajagienė, Asta. Vasaros stovyklos „Vaikai vaikams“ atgarsiai / Asta Vajagienė. – Iliustr. // Rokiškio
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 7, p. 1, 5.
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla organizavo vasaros stovyklą „Vaikai vaikams“, kurioje
dalyvavo daugiau nei 90 vaikų. Stovyklos metu vaikai džiaugėsi draugais, bendryste kūryboje, muzikoje,
šokyje, žaidimuose. Stovyklos tema „Menų pilies karalystė“ apjungė įvairias edukacijas, krašto kultūros
objektus, jų istorijas. Edukacijos vyko įvairiose įstaigose, taip pat ir Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
vaikų skyriuje – „Prisijaukink Baubą“.
Vilkickienė, Daiva. Rugsėjo veidai: poelgių niuansai, prigimtis ir magija / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, rugs. 7, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie rudens ir mokyklų
įvairovę, tai: Alfonsas Bieliauskas „Joks, arba Rugsėjy, kai išplaukia laivai“ 2014, Andre Maurois „Rugsėjo
rožės“ 2005, Nora Roberts „Mėlynasis jurginas“ 2006, Andrė Pabarčiūtė „Moters magijos mokykla“ 2014,
Saša Sokolov „Durnių mokykla“ 2019, Soren Sveistrup „Rudens skerdikas“ 2020, Dashiell Fernandez
„Padūkėlių mokykla“ 2020.
Bičiūnaitė, Vilma. Poetinis ruduo sunokino derlių – apdovanoti laureatai / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, rugs. 7, p. 1, 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje penkioliktą kartą įteikta J. Keliuočio literatūrinė
premija bei paskelbti literatūrinio konkurso, skirto Alfonso Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms,
laureatai. J. Keliuočio literatūrinė premija skirta Daliai Poškienei – įteiktas laureato diplomas, piniginė
premija ir tautodailininko Vidmanto Zakarkos autorinis darbas. Premijos steigėjas – Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo studijų centras. Laureatę pristatė bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. Literatūrinio
konkurso, skirto A. Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms pirmos vietos laimėtoja tapo Gražina
Pitrėnienė, antros – Jūratė Sučylaitė, trečiosios – Irena Varnienė. Atsiminimais apie A. Keliuotį pasidalijo jo
dukra, UAB „Gimtasis Rokiškis“ vadovė Rasa Keliuotytė, Aušra Keliuotytė skaitė tėčio sukurtas eiles.
Pademonstruota dokumentinio filmo ištrauka pagal rokiškėno Gintauto Dainio filmuotą medžiagą, kurioje
Alfonsas literatų apsuptyje, jo emocijos, jo eilėraštis „Joninės“. Renginio metu veikė klaipėdiečio tapytojo
Dano Andriulionio paveikslų paroda, koncertavo kultūros centro folkloro ansamblis „Gastauta“, renginio
metu pristatytas naujas žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeris.
Dūdaitė, Lina. Stebuklingoji Vido Seibučio atvirukų kolekcija: laukimo džiaugsmas ir originalios istorijos /
Lina Dūdaitė-Kralikienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 10, p. 1, 4.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko bibliotekos darbuotojo,
kolekcininko Vido Seibučio atvirukų kolekcijos pristatymas. V. Seibutis aktyviai dalyvauja „postcrossing“
judėjime, kurio idėja – siuntinėti ranka rašytus atvirukus žmonėms, norintiems taip pat bendrauti. Jo surinktų
atvirukų kolekcija yra penktoji pagal dydį Lietuvoje. Kolekcininko albumuose sudėliotų atvirukų, skirtų
oficialiai kolekcijai, yra 5434, o neoficialiai, pasikartojančių, per pusaštunto tūkstančio.
Vilkickienė, Daiva. Kai už lango lyja… / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2021, rugs. 14, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, tai: Jacky Durand
„Slapti mano tėčio receptai“ 2020, Sara Allegrini „Tinklas“ 2020, Sarah Haywood „Kaktusas: niekada
nevėlu pražysti…“ 2020, Irena Buivydaitė „Mėnesiena ir tu“ 2020, vaikams ir jaunimui: Rasa Bačiulienė
„Vilko ašara“ 2021, Rasa Bačiulienė „Jei su lapėm prasidėsi…“ 2020, Robert L. Dilenschneider
„Sprendimai, pakeitę pasaulį“ 2020.
Abromavičius, Stanislovas. Rokiškiečiai pagerbė Dalią Poškienę / Stanislovas Abromavičius. – Iliustr. //
Tremtinys. – ISSN 2029-509X. – 2021, rugs. 17, p. 4.
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įsteigta Juozo Keliuočio vardo literatūrinė premija
paskirta kraštietei Daliai Poškienei.
Donaldo Kajoko romano „Skudurėlių šventė“ pristatymas / Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 17, p. 8.
Rugsėjo 28 d. 17 val. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks
susitikimas su rašytoju, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Donaldu Kajoku pagal

projektą „Literatūros ir kino dienos XII“. Susitikime autorius pristatys naujausią savo romaną – paskutinę
trilogijos dalį „Skudurėlių šventė“. Rašytoją kalbins poetė, Panevėžio apskrities Gabrielės PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė.
Šliurpaitė, Greta. Skaitymo iššūkyje – šimtai rokiškėnų, mylinčių knygą / Greta Šliurpaitė ; Pandėlio
bibliotekos archyvo nuotr. ir organizatorių nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar
aš… „zn“? // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, rugs. 18, p. 6.
Visą vasarą vyko skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, kurio metu perskaityta daugiau nei 100000
knygų, jame dalyvavo beveik 18000 gyventojų. Iššūkyje dalyvavo ir Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji
biblioteka bei jos filialai. Rokiškio rajone šiam iššūkiui užsiregistravo 375 gyventojai, jį įveikė – 308.
Aktyviausios bibliotekos buvo J. Keliuočio viešoji, Vaikų ir jaunimo skyrius, Pandėlio, Obelių, Juodupės,
Kazliškio, Bajorų, Onuškio, Konstantinavos, Suvainiškio filialai. Šiemet nė vienas rokiškėnas nelaimėjo
didžiojo prizo, į Rokiškį atkeliaus tik paguodos prizai. Vieni aktyviausių Rokiškio rajone buvo Pandėlio
filialo skaitytojai, pasak bibliotekininkės Aušros Skaburskienės, jų buvo daugiau nei ankstesniais metais.
Apie vykusį skaitymo iššūkį, aktyviausius skaitytojus, daugiausiai skaitytas knygas, skaitytojų įvertintas
geriausias, mintimis pasidalino J. Keliuočio viešosios bibliotekos skaitytojų skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Zina Treščenkina. Pateikti skaitomiausi bibliotekoje romanai.
Sofijai Tyzenhauzaitei – skirtas renginys / GR inform. ; J. Keliuočio viešosios bibliotekos archyvo
nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, rugs. 21, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas grafaitei Sofijai Tyzenhauzaitei
– pirmajai iš Lietuvos kilusiai prancūziškai rašiusiai rašytojai. Renginyje dalyvavo aktorė Virginija
Kochanskytė ir pianistė Šviesė Čeplauskaitė. Skambėjo kompozitorių F. Šopeno, M. K. Oginskio muzika, A.
Mickevičiaus eilės.
Žukauskienė, Aušra. Smagi vasaros iniciatyva / Aušra Žukauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN
2351-7433. – 2021, rugs. 21, p. 8.
Kartu su vasara pasibaigė iniciatyva „Atverk duris vasarai“, prie kurios jau trečią vasarą jungiasi
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrius. Šios
iniciatyvos tikslas prisidėti prie aktyvaus, įdomaus vaikų užimtumo vasaros metu. Darželių auklėtiniams
teatralizuoti garsiniai skaitymai vyko lauko skaityklėlėje, pradinukai lėlių pagalba kūrė inscenizacijas iš
knygų. Vyresnių klasių mokiniams ir juos atlydėjusiems mokytojams buvo siūlomos įvairios užduotys su
knyga. Trečiadienio popietėmis organizuoti smagūs žaidimai. Ketvirtadieniais vyko kino dienos. Bibliotekos
edukacijų ir atradimų erdvėje vyko dirbtuvėlės su Fischer-technic konstruktoriais. Interaktyvioje edukacinėje
erdvėje 3D spausdintuvu buvo maketuojami skirtukai knygoms.
Į Rokiškio miesto 522-ojo gimtadienio šventę atvyko svečiai iš Ukrainos ir Latvijos / Rajono
savivaldybės inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 24, p. 7.
Į Rokiškio miesto 522-ojo gimtadienio šventę atvyko svečiai iš Dubno (Ukraina), Daugpilio ir Cesio
(Latvija). Svečiai lankėsi Rokiškio baseine, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje
bibliotekoje, Rokiškio krašto muziejuje, Rokiškio kultūros centro teatralizuotoje ekskursijoje „Sofija ir
imperatorius“, domėjosi savivaldybės valdymo procesais, turizmo ir kultūros plėtros, bendrų projektų bei
mainų galimybėmis.
Dūdaitė, Lina. Reveransas grafaitei Sofijai ir dvarų kultūrai / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – Iliustr. // Rokiškio
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 24, p. 4.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Trečiasis Sofijos Tyzenhauzaitės
rašytojų sąskrydis“, skirtas grafaitei Sofijai Tyzenhauzaitei – pirmajai iš Lietuvos kilusiai, prancūziškai
rašiusiai rašytojai. Renginyje dalyvavo Juozo Keliuočio premijos laureatė aktorė Virginija Kochanskytė ir
pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Šviesė Čeplauskaitė. Buvo pasveikinti respublikinio konkurso
„Miniatiūra Sofijai“ laureatai. Nugalėtojos: Gražina Pitrėnienė, Reda Kiselytė ir Audronė Vainauskaitė. V.
Kochanskytė ir Š. Čepliauskaitė prisiminė ir Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės
Alicijos Matiukienės šiemet gautą svarbų apdovanojimą. Skambėjo kompozitorių F. Šopeno, M. K. Oginskio
muzika, A. Mickevičiaus eilės.
Biblioteka visiems. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, rugs. 28, p. 4.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje yra
parengtos ir įdiegtos priemonės, palengvinančios vaikų su autizmo spektro sutrikimais lankymąsi
bibliotekoje. „Sensorinio gesintuvo“ rinkinį sudaro palapinė bei taktilinės, garsinės ir vizualinės priemonės,
padedančios autistiškiems asmenims suvaldyti kilusį nerimą, nusiraminti ir atsipalaiduoti.

