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Žukauskienė, Aušra. Jei tiki stebuklais / Aušra Žukauskienė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 1, 

p. 42. 
Apie Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojų šventiniu advento 

laikotarpiu mažiesiems skaitytojams rengtas kalėdines staigmenas ir virtualius renginius. 

 

Vilkickienė, Daiva. Reveransas lietuviškam beržui / Daiva Vilkickienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 
2021, Nr. 1, p. 42. 

Apie Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos gebėjimą į savo veiklą įtraukti ne 
tik vietos bendruomenę, bet ir tą šalies visuomenės dalį, kuriai brangi Pauliaus Širvio kūryba. Autorė pristato net 
keturis 2020 m. bibliotekos vykdytus projektus, skirtus poeto 100-osioms gimimo metinėms, įgyvendintą ne 
vieną iniciatyvą ir organizuotus P. Širvio asmenybę bei kūrybą primenančius renginius. 
 

Margarita Rokienė [1942 08 05–2021 02 03] : [nekrologas] / Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
bendruomenė. – Portr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 2, p. 42. 

Bibliotekininkė, ilgametė Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė 
Margarita Rokienė gimė Kalnelių k., Rokiškio r. 

 
Sveikiname // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 2, p. 38. 

Valstybės atkūrimo dienos proga vasario 16  d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda už 
nuopelnus Lietuvai ir jos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais apdovanojo 
labiausiai mūsų šaliai nusipelniusius asmenis. Tarp apdovanotųjų – Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
viešosios bibliotekos direktorė Nomeda Domeikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios 
bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 
direktorius dr. Bronius Maskuliūnas, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorė Alicija Teresė Matiukienė. Jiems įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. 

 
Vilkickienė, Daiva. Knygos žiemiškai savaitei: nuo gydančių istorijų iki vaikystės šešėlių ir laimės prekeivių / 
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 2, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti šias knygas: Rasa Borodina „16 

gydančių istorijų“ 2020, Robert L. Dilenschneider „Sprendimai, pakeitę pasaulį“ 2020, Jack Fairweather 

„Savanoris“ 2020, Kate Murphy „Jūs nesiklausote, jūs negirdite“ 2020, Žydrūnas Sadauskas „Vaikystės šešėliai“ 
2020, David Cali „Laimės prekeivis“ 2020, Kęstutis Kasparavičius „Mažoji žiema“ 2015, Ingrida Meškinytė 
„Mūsų pelėdos“ 2020. 

 

Vilkickienė, Daiva. Pratęsto karantino skaitiniams: nuo tamsių paslapčių, šiurpių istorijų iki gamtos gido / 
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 9, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo susipažinti ir paskaityti knygas su šiurpiomis ir 
šokiruojančiomis psichologinėmis istorijomis, kurios atskleidžia žmonių bendravimo, santuokos gyvavimo 
priežastis, baugias vaikystės traumų pasekmes, tai: Harlan Coben „Vaikis iš miško“ 2020, Samantha Downing 
„Mano mieloji žmona“ 2020, Seo Mi-ae „Labanakt, mama“ 2020, Teresa Driscoll „Pažadas“ 2020, Victoria 
Helen Stone „Klaidingas žingsnis“ 2020. Vaikams ir jaunimui siūloma paskaityti istorijas apie žvaigždes, visatą, 
apie nutikimus gamtoje, naują požiūrį į gyvūnus, tai: Linas Jonauskas „Kur ieškoti rudojo lokio ir kiti nutikimai 
gamtoje“ 2020, Kastytis Zobuvas „42 istorijos apie visatą, žvaigždes, gyvybę ir dar šį tą“ 2020, Greta Thunberg 
„Lyg degtų namai: mūsų kova su klimato kaita“ 2020, Peter Singer „Gyvūnų išlaisvinimas“ 2020. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kūrybai reikia įkvėpimo ir kantrybės / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 

2021, vas. 9, p. 9. 
Juodupėje gyvenanti nuolatinė bibliotekos lankytoja Valerija Pupelytė-Kovalevskaja savo lėšomis išleido 

romaną „Samanotas akmuo“, kurį pradėjo rašyti prieš daugelį metų, po to koregavo, taisė ir nuo 2017-ųjų nuolat 
lankydamasi bibliotekoje po truputį surinkinėjo kompiuteriu. Valerija rašo ir eilėraščius, ji priklauso Lietuvos 



kūrybinės raiškos asociacijai „Menų sodas“, kurie jos eilėraščius publikuoja leidžiamame almanache, kituose 
leidiniuose. 

 

Ivanova, Nadiežda. Metų knygos rinkimai kitaip / Nadiežda Ivanova // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 18, p. 2. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius jau 16 metų dalyvauja 
iniciatyvoje „ Metų knygos rinkimai“, kurią rengia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka su 
Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Šių metų akcijoje „Metų knygos rinkimai“ vaikų 
kategorijoje nominuotos knygos: Vainiaus Bako „Ką manė kamanė“, Aušros Kiudulaitės „Maksas ir 92 musės“, 
Selemono Paltanavičiaus „Sniego žmogelių žiema“, Neringos Vaitkutės „Klampynių kronikos“, Monikos 
Vaicenavičienės „Kas yra upė?“. Esant karantinui nominuotos knygos pristatytos vaizdine medžiaga. Padėkos už 
aktyvų dalyvavimą akcijos veiklose įteiktos J. Tūbelio progimnazijos 1 a klasės mokiniams ir 3 b klasės 
mokiniams, Senamiesčio progimnazijos 1 a klasės mokiniams ir 3 b klasės mokiniams. Internetinėje erdvėje 
vyko ir literatūrinė viktorina „Metų knygos rinkimai 2020“, kurios nugalėtojais tapo Mykolas Žėglaitis, Arnas 

Vošteris, Pijus Kavaliauskas, Elzė Belovaitė, Patricija Šniokaitė, Elada Ziemelytė, Amelija Šimėnaitė. 
 

Alicijai Matiukienei – prezidento apdovanojimas / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 

18, p. 4. 
Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos – proga Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda 

už nuopelnus Lietuvai, už jos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais paskelbė 
apdovanojantis labiausiai mūsų šaliai nusipelniusius asmenis. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi 
prezidentas apdovanojo ir Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorę Aliciją Matiukienę. 
 

Vilkickienė, Daiva. Naujos lietuvių autorių knygos: nuo piligriminės kelionės iki COVID pandemijos / Daiva 
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 18, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti lietuvių rašytojų knygas, tai: Juozas 
Gaižauskas „Dievas su šlepetėmis“ 2020, Kristijonas Kaikaris „Rozmarinas“ 2020, Elė Soul „Mirties laikas, arba 
8 minutės“ 2020, Rimantas Kmita „Remyga“ 2020, Vygandas Ostrauskis „Pasroviui“ 2020, vaikams ir jaunimui: 

Marius Marcinkevičius „Sivužas“ 2018, Akvilina Cicėnaitė „Kad mane pamatytum“ 2020, Kazimiera 
Kazijevaitė „Mano sesė ir aš“ 2018. 

 

Matiukienė, Alicija. Alicija Matiukienė: „Reikia būti atsargiai su stereotipais“ : [pokalbis su Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos direktore] / [kalbėjosi] Reda Milaknienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – 2021, 

vas. 20, p. 1, 9. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė A. Matiukienė Vasario 16-osios proga Lietuvos 
prezidento Gitano Nausėdos buvo apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Bibliotekos 
direktorė apie darbą, pasiekimus, bibliotekos reikalingumą skaitytojams, gautą įvertinimą. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Internetas ir senjorai: vieniems – laiko vagis, kitiems – neišvengiama būtinybė / Vilma 
Bičiūnaitė. – Iliustr. – Rubrika: Mano pasirinkimai: „Fake news“? ar aš… „ZN“? // Gimtasis Rokiškis. – 2021, 
vas. 23, p. 6. 

Aleksandravėlės kaimo gyventojai: Genovaitė Samulionienė, Genovaitė Martinėnienė, Nijolė 
Baranauskienė, Ona Araminienė, Aloyzas Pučinskas apie naudojimąsi kompiuteriu, bibliotekoje vykstančius 
kompiuterinio raštingumo mokymus, kuriuos veda bibliotekininkė Alma Mekšėnienė, reikiamos informacijos 
paieškas. 
 

Vilkickienė, Daiva. Skaitytojų atsiliepimai: ką rekomenduoja, o ko ne? / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: 
Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 23, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti skaitytojų rekomenduojamas 
perskaityti knygas, tai: Allison Pataki „Imperatorienė Sisi“ 2018, Susanna Kubelka „Šiandien madam pareis 
vėliau“ 2013, 2019, Marcelijus Martinaitis „Mes gyvenome?“ 2009, 2010, 2014, Emma Hannigan „Laiškai 
mano dukroms“ 2020, Aidas Kelionis „Druskų kambarys“ 2020, Juozas Gaižauskas „Dievas su šlepetėmis“ , 

vaikams ir paaugliams „20 asmenybių, kurios pakeitė pasaulį“ 2019, Zigmas Vitkus „Lietuvos istorija“ 2019. 

 



Juosparytė-Liorentienė, Elvyra. „Gimtasis Rokiškis“ suteikia optimizmo ir išsklaido niūrias mintis / Elvyra 
Juosparytė-Liorentienė // Gimtasis Rokiškis. – 2021, vas. 18, p. 9. 

Zarasų rajono gyventoja, gimusi Rokiškio rajone, Roblių kaime džiaugiasi rajono laikraščiu „Gimtasis 
Rokiškis“, dėkoja rajono merui Ramūnui Godeliauskui, vicemerui Tadui Barauskui už stiprybę, vilties 
suteikimą, buvusiam Seimo nariui Vytautui Sauliui už rūpestį Roblių kaimo žmonėmis, gydytojui Rimantui 
Kazlauskui už rūpestį savo pacientais, džiaugiasi ir dėkoja viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Matiukienei 
už leidžiamą žurnalą „Prie Nemunėlio“. 

 

Dūdaitė, Lina. Alicijai Matiukienei – solidus įvertinimas / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. 
– ISSN 2351-7433. – 2021, vas. 19, p. 1, 3. 

Vasario 16-osios proga Prezidentas Gitanas Nausėda apdovanojo Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktorę Aliciją Matiukienę ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Apie A. Matiukienės 
indėlį ne tik į rajono, bet ir visos šalies kultūrinės, informacinės visuomenės raidą. 


