2021 metai SPALIS
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje – kraštiečio dailininko tapybos darbų paroda / GR inform. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 2, p. 5.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia kraštiečio dailininko klaipėdiečio Dano
Andriulionio tapybos darbų paroda. Tai savitos manieros menininkas, kuris išsiskiria savo tapybos technika,
turiniu bei idėjomis.
Milaknienė, Reda. Vos kelios išimtys, kada kultūros įstaigose nereikia galimybių pasų / Reda Milaknienė. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 2, p. 5.
Rokiškyje esančių kultūros įstaigų vadovai: Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija
Matiukienė, Kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė, Krašto muziejaus direktorė Nijolė
Šniokienė apie vykstančias parodas, festivalius, renginius, galimybių pasų reikalingumą lankytojams.
Motinos ir vaiko kambarys: ne visi žino / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021,
spal. 5, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje atnaujinus pastatą, suprojektuotas ir veikia motinos ir
vaiko kambarys. Pasak bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės, kambarys yra visiškai įrengtas, tačiau ne
visiems žinomas.
Mokytojams : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 5, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje veikia lopšelio-darželio
„Varpelis“ menų studijos vaikų kūrybinių darbų paroda „Tau, mokytojau“. Menų studijos mokytoja Nijolė
Adamonienė, paroda veiks iki spalio 30 d.
Kinas : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 9, p. 1.
Spalio 14–31 d. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos meno ir muzikos erdvėje vyks „Nepatogaus
kino“ festivalis. Rengiamos dokumentinių filmų peržiūros.
Vilkickienė, Daiva. Pamatiniai klausimai, intelektuali provokacija ir laiminga vaikystė – savaitės knygose /
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 12, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, baigiantis rugsėjui, pristato ir siūlo paskaityti knygas,
susijusias su medikais, tai Ignas Staškevičius „Gyvenimas jų žodžiais“ 2021, Ignas Staškevičius „Pasaulis jų
akimis“ 2021, Nicky Pellegrino „Dalelė manęs“ 2021, Jasper Dewitt „Pacientas“ 2021. Vaikams apie
laimingą vaikystę, tai: Selemonas Paltanavičius „Paspirtukas“ 2021, Aaron Blabey „Blogiukai 3. Marmelado
kerštas“ 2021, Sven Nordgvist „Petsonas ir Findusas konstruoja mašiną“ 2021.
Jubiliejui / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 12, p. 5.
Spalio 15 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks vakaras, skirtas kraštietės Elenos
Mezginaitės 80-osioms gimimo metinėms. Renginio metu numatytas literatūrinio konkurso „Baltu poetės E.
Mezginaitės taku“ rezultatų paskelbimas, laureatų apdovanojimai. Programoje „Elena Mezginaitė: eilėmis
per gyvenimą“ dalyvaus Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė.
Juodai balta / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 12, p. 5.
Pandėlio miesto bibliotekoje eksponuojama juodai baltų fotografijos atvaizdų paroda
FERDINANDAS/KELIAS, skirta aktoriui, režisieriui Ferdinandui Jakšiui. Parodos autorius – Virgaudas
Lisauskas, paroda veiks iki gruodžio 1d.
„Nepatogus kinas“ - Rokiškyje / Organizatorių inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. –
2021, spal. 12, p. 10.
15-asis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ vėl keliaus per Lietuvos miestus ir
miestelius. Pasak šio festivalio vadovo Gedimino Andriukaičio, filmų programa bus prieinama net 190-yje
šalies bibliotekų. Žiūrovams bus pasiūlyta beveik 50 filmų. Spalio 14–30 d. visus festivalio filmus bus
galima nemokamai žiūrėti Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje bibliotekos darbo metu.
Bibliotekoje bus organizuojami keli bendri filmų seansai, kuriuos lydės diskusijos bei pokalbiai su filmo
herojais, kūrėjais. Bibliotekos lankytojai kviečiami kartu žiūrėti šių filmų, tai spalio 19 d. „Dainuojantys
vyrai“, spalio 20 d. „Iš jūros gelmių“, spalio 28 d. „Pasienio paukščiai“.

L. Dovydėno premija už geriausią lietuvišką romaną bus įteikta Rokiškyje / „Rokiškio Sirenos“ inform.
– Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, spal. 15, p. 6.
Kraštiečio rašytojo Liudo Dovydėno premija šiemet paskirta Rugilei Audenienei už romaną „Vojago“,
kurį 2020 metais išleido leidykla „Aukso žuvys“. Premija bus įteikiama spalio mėn. Rokiškio Juozo
Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Laureatei bus įteiktas diplomas ir 5000 eurų piniginė premija. Rašytojo ir
žurnalisto L. Dovydėno premija teikiama nuo 2008-ųjų. Jos mecenatas – Jungtinėse Amerikos Valstijose
gyvenantis rašytojo sūnus, fotomenininkas Jonas Dovydėnas. Jis taip pat yra Rokiškio krašto garbės pilietis.
Vilkickienė, Daiva. Laikas, portfelis ir džiazuojanti poezija… / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika:
Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 19, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti gautas naujas knygas, tai:
Mantas Martišius „Kiek kainuoja laikas? Trumpa istorija apie verslą, ekonomiką, godumą ir žinias“ 2021,
Hiromi Kawakami „Mokytojo portfelis“ 2021, Meir Shalev „Mėlynasis kalnas“ 2021, Catherine McKenzie
„Niekada nepasakysiu“ 2021, vaikams: Holly Webb „Sidabrinis ponis“ 2020, Carlie Sorosiak „Aš esu
Kosmas“ 2020, Dainius Gintalas „Ajerų kisielius“ 2021.
Bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje vyko kūrybinis užsiėmimas „Pagauk sapną“ : Interreg Latvija–
Lietuva. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, spal. 19, p. 5.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje vyko kūrybinis užsiėmimas
„Pagauk sapną“. Apie legendomis apipintas sapnų gaudykles, jų gaminimo procesus dalijosi IN Co
rankdarbių kūrėjos Inga ir Nadiežda. Renginiu susidomėjo Rokiškio mamų klubo narės su savo vaikais.
Šeimoms skirtas renginys organizuotas, įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Šeimų stiprinimas, bendradarbiaujant bibliotekoms, kaip
indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jekabpilio mieste“.
Liudo Dovydėno premija – rašytojai Rugilei Audėnienei / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN
1822-7740. – 2021, spal. 19, p. 2.
Kraštiečio rašytojo Liudo Dovydėno premija šiemet paskirta Rugilei Audenienei už romaną „Vojago“,
kurį 2020 metais išleido leidykla „Aukso žuvys“. Premija bus įteikiama spalio mėn. Rokiškio Juozo
Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Laureatei bus įteiktas diplomas ir 5000 eurų piniginė premija. Rašytojo ir
žurnalisto L. Dovydėno premija teikiama nuo 2008-ųjų. Jos mecenatas – Jungtinėse Amerikos Valstijose
gyvenantis rašytojo sūnus, fotomenininkas Jonas Dovydėnas. Jis taip pat yra Rokiškio krašto garbės pilietis.
Ripskytė, Loreta. Tapo prizininkais : [žinutė] / Loreta Ripskytė – Rubrika: Trumpai // Sidabrė. – ISSN
1822-7589. – 2021, spal. 20, p. 3.
Joniškio literatų klubo „Audruvė“ nariai dalyvavo Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje
vykusiame vakare, skirtame šio krašto poetei E. Mezginaitei atminti. E. Kvedarienė, J. Ivanauskas ir A.
Jonaitienė pelnė konkurso „Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“ prizus.
Ripskytė, Loreta. Tapo prizininkais : [žinutė] / Loreta Ripskytė - Rubrika: Įvykiai, aktualijos // Šiaulių
kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2021, spal. 21, p. 9.
Rokiškio bibliotekoje vykusiame renginyje, skirtame šio krašto poetei E. Mezginaitei, dalyvavo ir
Joniškio „Audruvės“ klubo literatai. Prizus konkurse „Baltu poetės E. Mezginaitės taku“ pelnė audruviečiai
E. Kvedarienė, J. Ivanauskas ir A. Jonaitienė. Konkurso būtina sąlyga – pateikiamame kūrinyje turėjo būti
pavartoti žodžiai „Baltas kelias“ arba „laiptai“. Pirmąją vietą užėmė J. Sučylaitė.
Giriūnienė, Dalia. Popietė „Širdies neapkabinsi rankom. Tik sparnais“ / Dalia Giriūnienė. – Iliustr. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, spal. 22, p. 8.
Spalio 16 d. Panemunėlio miestelio bendruomenės namuose vyko popietė „Širdies neapkabinsi
rankom. Tik sparnais“, kurioje pristatytos Onutės Levandavičiūtės dvi knygos – „Ėjusi kasdien į mūšį“ apie
žvalgę Marcelę Kubiliūtę ir „Širdies įstatymų kodeksas“, kuri susideda iš šešiolikos skyrių, sukelia įvairias
emocijas. Renginį vedė Panemunėlio filialo bibliotekininkė D. Giriūnienė. Renginyje dalyvavo Islandijoje
gyvenantis knygų autorės sūnus Žilvinas Balkevičius, kuris yra pristatytų knygų iliustratorius.
Susirinkusiems jis pristatė savo kūrybą, parodė keletą filmų apie Islandiją.

Vilkickienė, Daiva. Apdovanoti literatūrinio konkurso „Baltų poetės E. Mezginaitės taku“ laureatai / Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, spal. 22, p. 6.
Spalio 15 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje paminėtos kraštietės poetės Elenos
Mezginaitės 80–osios gimimo metinės. Paskelbti vykusio literatūrinio konkurso „Baltu poetės Elenos
Mezginaitės taku“ rezultatai. Konkurso nugalėtoja poezijos kategorijoje tapo Vida Papaurėlienė – Rokiškis,
2-oji vieta skirta Nijolei Ragainienei – Plungė, 3-ioji Linai Archipovai – Šiauliai. Poezijos kūrinių vertinime
4-oji vieta skirta Danutei Mažeikienei – Rokiškio r., 5-oji Jolantai Juodinytei – Rokiškis, 6-oji Emilijai
Kvedarienei – Joniškis. Prozos kategorijoje nugalėtoja tapo Jūratė Sučylaitė – Panevėžys, 2-oji vieta skirta
Rimai Statkonienei – Pandėlys, 3-ioji Alinai Jonaitienei – Joniškis, 4-oji Redai Kiselytei – Rokiškis, 5-oji
Salvinijai Kalpokaitei – Rokiškis, 6-oji Onutei Striškienei – Panevėžio r. Renginyje E. Mezginaitės poeziją
skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė, kraštietė Ligita Kondrotaitė.
Vilkickienė, Daiva. Nematomi žmonės ir Paryžiaus paveikslas, slogus nerimas ir užburiantis džiaugsmas /
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021,
spal. 26, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujas knygas – ieškantiems
savęs ir paslapčių, detektyvo gerbėjus, tai: Richard Osman „Ketvirtadienio žmogžudysčių klubas“ 2021, Lisa
Jewell „Nematoma mergina“ 2021, Sebastian Faulks „Paryžiaus aidas“ 2021, vaikams: Leib Kvitko „Katytė“
2021, Line Faden-Babin, Jakobas Rachmanskis, Lucia Calfapietra „Kierkegoras ir Undinė“ 2021, Nathalie
Prince, Christophe Prince, Yann Damezin „Štai taip Nyčė kalbėjo“ 2021.
Vilkickienė, Daiva. Ji buvo žmogus be kaukės : [pokalbis su Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos
direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickiene] / [kalbėjosi] Reda Milaknienė ; J. Keliuočio viešosios bibliotekos
archyvo nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Rokiškio tapatybės ženklai šiandien // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2021, spal. 30, p. 7.
Spalio 31-ąją Elenai Mezginaitei būtų suėję aštuoniasdešimt metų. Prisiminimais apie kraštietę rašytoją
pasidalina J. Keliuočio viešosios bibliotekos pavaduotoja D. Vilkickienė, kurios keliai ne kartą susipynė su
rašytoja. Pateikti bibliotekininkės Salvinijos Kalpokaitės prisiminimai apie E. Mezginaitę.
Renginiai : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, spal. 30, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių parodos: „Aukštaitijos žvaigždė –
Elena Mezginaitė“, „Rudens šventės“, „Šiurpios istorijos tamsoje“, „Teatras albumuose“, „Vinilo viršelių
menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ įjunk old school'inį vinilą“. Lapkričio 4 d. bibliotekoje vyks Liudo
Dovydėno premijos teikimo iškilmės. Vaikų ir jaunimo skyriuje veikia spaudinių paroda „Knygos
jubiliatės“. Lapkričio 15 d. vyks skaitymo balsu valandėlė „Auštant“, skirta Šiaurės šalių literatūros savaitei.
Banionienė, Jurga. Poetei sudėjo rudeninę prisiminimų ir dainų puokštę / Jurga Banionienė. – Iliustr. –
Rubrika: Vėrinys // Kupiškėnų mintys. – ISSN 1392-8384. – 2021, spal. 30, p. 5–6.
Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko renginys, skirtas poetės Elenos Mezginaitės
80-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginio iniciatorė – Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė džiaugėsi, kad
kupiškėnai mielai priėmė į svečius, ji teigė, kad gimtajame Rokiškio krašte poetės atminimas gerbiamas ir
prisimenamas.

