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2022 metai BIRŽELIS 

 

Grigalienė, Rita. Šventė „Aloha, vasara!“ nunešė į Havajų salyną / Rita Grigalienė. – Iliustr. // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, birž. 3, p. 2. 
Birželio 1 d. L. Šepkos parke vyko šventė „Aloha vasara“, skirta paminėti Tarptautinę vaikų 

gynimo dieną ir vasaros pradžią. Šventės metu vaikai buvo pasidabinę spalvotomis girliandomis, 
medžio šakelių vainikais, galėjo išsipiešti veidukus bei pūsti burbulus. Renginio metu koncertavo 
vokalinės grupės „Akoladė“ mažieji dainorėliai, šoko pramoginių šokių kolektyvas „Mažieji 
vakariukai“ bei Juodupės gimnazijos neformalaus švietimo skyriaus šokėjai, Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos darbuotojos pristatė vasaros skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“. 

 

Knygos: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 4, p. 1. 
Birželio 8 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Juozo Gaižausko knygų 

„Dievas su šlepetėmis“ ir „Tigras, glostantis pėdas“ pristatymas. Vyks Lietuvos teatro ir kino aktorių 
Emilijos Latėnaitės ir Juozo Gaižausko autorinių dainų koncertas.  
 

Milaknienė, Reda. Biblioteka kviečia į vasaros iššūkį / Reda Milaknienė; A. Stanio nuotr. – Iliustr. – 

Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 4, p. 9. 
Septintus metus, jungdamasi prie Lietuvos bibliotekų, Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 

rengia skaitymo iššūkį „Vasara su knyga“. Pasak bibliotekos Lankytojų skyriaus vedėjos Snieguolės 
Galvelienės, šį iššūkį pradėjo Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, toliau akciją organizuoja apskričių 
bibliotekos. Rokiškis mielai jungiasi prie šios akcijos ir ieško būdų kaip pritraukti skaitytojus. Ryte nuo 
J. Keliuočio viešosios bibliotekos vyko skaitymo iššūkio startas. Bibliotekininkės dviračiais važinėjo 
po Rokiškio miestą ir pristatinėjo akciją. Vyko pas rajono merą, į senelių namus, dienos centrą, į 
mokyklas, užsuko į kelias įstaigas mieste. Akcijos tikslas – ne tik nepamiršti skaitymo, bet ir sugrįžti 
bendrauti po pandemijos atskirties. Šiemet iššūkiui reikia perskaityti penkias knygas, šių metų iššūkio 
globėja yra dainininkė Jurga Šeduikytė. Pernai Rokiškio rajone į skaitymo iššūkį buvo užsiregistravę 
per tris šimtus skaitytojų. Iššūkyje kviečiami dalyvauti ir skaitytojai, turintys regos negalią, autizmo 
spektro sutrikimų, disleksiją, dėl kurių negali skaityti spausdinto teksto. Lietuvos aklųjų bibliotekos 
direktorė Inga Davidonienė primena apie virtualią biblioteką ELVIS, kurioje saugoma daugiau nei 14 

000 pavadinimų leidinių tiems, kas negali skaityti įprastai. 
 

Atsakysi teisingai – gyvensi. Neatsakysi – mirsi / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 7, p. 8. 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pateikia naujas knygas suaugusiems, pradedantiems 

skaityti, paaugliams, jaunimui, tai: Genovaitė Petronienė „Gerųjų žmonių šešėliai“ 2022, Noah 

Gordonas „Jeruzalės deimantas“ 2022, Rasa Baškienė „Moterys istorijos verpetuose“ 2022, Evelina 

Daciūtė „Kas pažįsta Šmikį Bilbą“ 2021, Vanessa Walder „Aš ir nevykėliai. Draugystė veža“ 2021, 

Monika Mikėnaitė „Atsikovoti gyvenimą“ 2022. 

 

Bajorų kaimo bibliotekos vaikų žaidimų aikštelėje svečiavosi „Keliaujanti skaityklėlė-V“ / 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, birž. 7, p. 2. 

Birželio 2 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos projektas 
Skaitymo skatinimo programa „Keliaujanti skaityklėlė-V“ vyko trečioje stotelėje – Bajorų kaimo 
bibliotekos vaikų žaidimų aikštelėje „Linksmakiemis“. Vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkės 
vaikus pakvietė į prasmingą spalvotą nuotykį su Jurgos Vilės ir Linos Sasnauskaitės knyga 

„Chameleono sapnai“. Renginyje dalyvavo aktorė, edukatorė Kristina Savickytė, kartu su renginio 

dalyviais kūrė linksmą istoriją apie kiškutį Morkių ir jo nuotykius. 
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Grigalienė, Rita. Leidinys „Rokiškio krašto šventovės ir varpai“ – jau bibliotekose ir prekyboje / Rita 

Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, birž. 10, p. 1, 5. 
Birželio 7 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje pristatytas leidinys „Rokiškio krašto 

šventovės ir varpai“. Leidinio leidėjas ir generalinis rėmėjas – Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir 
paramos fondas. Prie leidybos lėšomis prisidėjo ir Rokiškio rajono savivaldybė. Į knygos pristatymą 
susirinko pilna salė rajono gyventojų, bibliotekininkų. Atvyko ir leidiniui įžangą „Kada ir kam 

skambina varpai“ parašęs etnologas prof. dr. Libertas Klimka, tekstus rengusi Giedrė Mičiūnienė, 
redaktorė Indrė Klimkaitė. Knygos leidėją Leonardą Šablinską sveikino Rokiškio rajono savivaldybės 
Komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė, Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupės atstovės Milda Ulevičienė ir Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė. Koncertavo Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojų ansamblis. Bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė ir 
Leonardas Šablinskas pasirašė leidinio dovanojimo sutartį. Keturiasdešimt šios knygos egzempliorių 
atiteko bibliotekai ir bus padalinti visiems jos filialams. 

 

Grigalienė, Rita. Pagerbiant Matildos Olkinaitės atminimą, paminėta 100 metų sukaktis / Rita 
Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, birž. 10, p. 6. 

Panemunėlyje gyvenusiai gabiai žydų poetei Matildai Olkinaitei 2022 m. birželio 6 d. būtų sukakę 
100 metų. M. Olkinaitė žuvo sulaukus 19-os, kai 1941 m. liepos 10 d. Olkinų ir Jofės šeimų žydus, iš 
viso 9 asmenis, vietos baltaraiščiai sušaudė miške ties Šeduikiškio kaimu, netoli Kavoliškio. Birželio 5 
d. Rokiškio krašto muziejuje po ilgos pertraukos parodytas asociacijos „Rokiškio teatras“ kūrybinės 
komandos pastatytas spektaklis „Nutildytos mūzos“ (režisierė Neringa Danienė). Šis spektaklis pirmą 
kartą parodytas 2016 m., atkurtas po penkerių metų, pakeičiant dalį aktorių. Matildos vaidmenį atliko 
Ieva Lapelytė, taip pat naujokai Ugnius Danys ir Brigita Jegorovaitė. Vaidinimas parengtas pagal rastą 
M. Olkinaitės dienoraštį. Matildos atminimą pasisakymais pagerbė Rokiškio rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Tadas Barauskas, Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė, o 
Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman perdavė linkėjimus nuo Lietuvos žydų 
bendruomenės. Rokiškio krašto muziejuje atidaryta M. Olkinaitės nuolatinė ekspozicija, kurioje 
eksponuojami poetės dienoraštis bei eilėraščių sąsiuvinis, kuriuos prof. Irena Veisaitė perdavė saugoti 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui. Pristatytas JAV sukurtas dokumentinis filmas „Finding 

Matilda“ („Atrandant Matildą“) su lietuviškais subtitrais. Filmą vaizdo konferencijos būdu iš JAV 
pristatė Aplinkos tyrimų ir švietimo centro profesorius, Urbanistikos atsparumo centro įkūrėjas ir 
direktorius profesorius Philip Reeder. Iš Rokiškio krašto muziejaus visi vyko link Sacharos durpyno, 
kur pastatytas paminklinis akmuo, o netoliese, tikrojoje palaidojimo vietoje, birželio 5 dieną buvo 
atidengta stela. Ją atidengė ir žydišką maldą perskaitė teisininkas, Amerikos žydas, organizacijos 
„Remembering Litvaks“ vadovas Philip Shapiro. Rokiškio bibliotekininkų iniciatyva Panemunėlio 
geležinkelio stoties gyvenvietėje, netoli vietos, kur gyveno Olkinų šeima, pastatytas medinis 
stogastulpis, autorius – liaudies meistras, medžio drožėjas Vidmantas Zakarka. Birželio 6 d. 
paminėjimas persikėlė į poetės gimtinę Panemunėlį. Daugiafunkciame centre dar kartą parodytas 
spektaklis „Nutildytos mūzos“, dokumentinis filmas „Atrandant Matildą“. Po to – iškilminga eisena iš 
Panemunėlio iki stogastulpio Matildai atminti, kur buvo skaitomos eilės. 
 

„Sijonuotos vasaros“ sutiktuvės su IN and Co / „Rokiškio Sirena“ inform. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, birž. 10, p. 8. 

Birželio 3 d. bendradarbystės centre „Spiečius“ vyko „Sijonuotos vasaros“ sutiktuvės. Renginio 
organizatorės Inga Belovienė ir Nadiežda Ivanova. Renginio akcentas – ilgi sijonai, suknelės, gėlės. 
Renginio dalyvės gamino sages „Saulėgrąža“, Rokiškio krašto muziejaus darbuotoja Laimutė 
Skardžienė visas pavaišino juodąja arbata. Arbatos gėrimo ceremonijos metu moterys sužinojo apie šio 
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gėrimo kelią į Lietuvą, paruošimą, saugojimo subtilybes, anglišką 5 val. arbatos gėrimo tradicijos 
ceremoniją. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Jubiliejines varžytuves Konstantinavoje laimėjo vyriausias šienpjovys / Vilma 
Bičiūnaitė; E. Dulkės ir V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, 

birž. 14, p. 1, 7. 
Konstantinavoje vyko dešimtoji šventė-varžytuvės „Pirmoji pradalgė“. Pirmą kartą pjovimo 

varžytuvėse jėgas išbandyti panoro dvi moterys – Virginija Pipinytė iš Jūžintų ir Zita Grubliauskienė iš 
Kėdainių. Iš viso dalyvavo 18 šienpjovių. Dešimtųjų varžytuvių šienpjoviu tapo Juozas Purtulis iš 
Baublių kaimo, antra vieta atiteko Povilui Mironui iš Konstantinavos, trečioji – V. Pipinytei iš Jūžintų. 
Šauniausiuoju jaunuoju pjovėju tapo Ovidijus Skersis iš Pandėlio. Mažuoju šienpjoviu – septynmetis 

Emilis Žindulis iš Kauno. Pasak šventės organizatorės, Konstantinavos bendruomenės santalkos 
vadovės, bibliotekininkės Irenos Žindulienės, šie metai pasižymėjo dalyvių gausa.  
 

Paskutinės dienos, mažas žmogus ir… blogykla / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: 

Knygų apžvalga, kviečia // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 14, p. 8. 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas, tai: Chris Whitaker „Mes pradedame 

nuo pabaigos“ 2022, Mats Strandberg „Pabaiga“ 2022, Guzel Jachina „Traukinys į Samarkandą“ 2022, 

Daniela Fischerova „Blogykla“ 2020, Jurga Baltrukonytė „Dvynukai sekliai pavojuje“ 2020.  

 

Liudo Dovydėno premija – rašytojai Ievai Dumbrytei / GR inform.; Daumanto Švaglio nuotr. – 

Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 18, p. 7. 
Birželio 28 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje bus teikiama Liudo Dovydėno 

premija, kuri šiemet skirta Ievai Dumbrytei už romaną „Šaltienos bistro“. Laureatei bus įteiktas 
diplomas ir 5000 eurų piniginė premija. Rašytojo ir žurnalisto L. Dovydėno premija, kurios mecenatas 

– JAV gyvenantis rašytojo sūnus, fotomenininkas Jonas Dovydėnas, teikiama nuo 2008 m. Pasak 

bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės, šiemet premijos mecenatas J. Dovydėnas premijos įteikime 
dalyvaus kartu su sūnumi, kuriam nori parodyti gimtąsias vietas, Čedasus. Čedasų bibliotekoje yra L. 
Dovydėno premijos laureatų medis, ant kurio tupdomi laureatų paukštukai, drožti drožėjo Gintaro 
Varno. Yra pateikti šios premijos laureatai, šiais metais pretendavę rašytojai šiai premijai gauti. 
 

Stanys, Andrius. Lietus neatbaidė norėjusių paminėti Gedulo ir vilties dieną / Andrius Stanys; A. 
Stanio nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 18, p. 8. 

Rokiškyje renginiais paminėta birželio Gedulo ir vilties diena. Renginiai prasidėjo L. Šepkos parke 
prie Tremtinių kryžiaus, kur uždegtos simbolinės žvakutės. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje aukotos šv. Mišios už tremtinius ir Lietuvos laisvės kankinius, minėjimas pratęstas prie 
paminklo „Negrįžusiems iš tremties“. Susirinkusiems žodį tarė rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Andrius Burnickas. Renginiams persikėlus į Kultūros centro salę, susirinkusieji išgirdo 
poetinį monologą „Atėjau, kad nepamirštum…“. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje pasakota 

dokumentinė istorija „Juozo Keliuočio tremtis“, renginius užbaigė Bajorų mėgėjų teatro „Šnekutis“ 

spektaklis „Senaties terminas“. 

 

Alyviškai ir jazminiškai… / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvaga // 
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 21, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo paskaityti knygas alyviškais ir jazminiškais 
pavadinimais, tai: Bronius Kmitas „Baltosios alyvos“, Gi de Mopasanas „Alyvų laukas“, Vladas 

Dautartas „Jazminas tėvo sode“, Gintaras Patackas „Jazmino žiedas vakarą prakalbina“, Jude Deveraux 

„Jazminų kvapas“, Laura Sintija Černiauskaitė „Kambarys jazmino krūme“. 
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Rokiškyje – penkioliktasis klasikinės muzikos festivalis / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – 

ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 23, p. 3. 
Liepos 1–24 dienomis Rokiškyje vyks XV klasikinės muzikos festivalis, skleidžiantis klasikinės 

muzikos kultūrą, skatinantis domėtis naujomis meninės išraiškos priemonėmis. Festivalio organizatorės 
kraštietės muzikantės Justina ir Simona Zajančauskaitės parengė aštuonių renginių ciklą. Programoje – 

muzika, kinematografija, dailė, literatūra, susitikimai dvaro rūmuose, bažnyčioje, bibliotekoje. 
Festivalio atidaryme vyks menininkės Vaidos Matiukaitės juvelyrikos parodos atidarymas, muzikinis 
vakaras – keliaujanti opera „Tarnaitė ponia“. 

 

Dumbrytė, Ieva. Rašytoja Ieva Dumbrytė apie jos laukiančią Liudo Dovydėno premiją: „Tai tarsi 

išmintingos praeities delnas ant peties“: [pokalbis su L. Dovydėno literatūrinės premijos laimėtoja, 
rašytoja Ieva Dumbryte] / [kalbėjosi] Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 

2022, birž. 24, p. 1, 3–4. 

Birželio 28 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje bus įteikta rašytojo Liudo 
Dovydėno literatūrinė premija. Ja apdovanojamas geriausio naujo lietuviško romano autorius. Šiais 
metais premija skirta Ievai Dumbrytei, kilusiai iš Panevėžio, už romaną „Šaltienos bistro“. Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas romaną „Šaltienos bistro“ išrinko kūrybiškiausia 2021 metų knyga. 
Premijos laureatė, rašytoja I. Dumbrytė pasakoja apie save, naujausią knygą, rašymą, L. Dovydėno 
premiją. 
 

Grigalienė, Rita. Biblioteka prisitaiko prie naujausių technologijų, skirtų neįgaliesiems / Rita 
Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, birž. 28, p. 1, 5. 

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. viešųjų bibliotekų duris puošia išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė 
„Biblioteka visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems 
kitus, nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo, bei simbolizuoja bibliotekų siekį didinti savo paslaugų 
prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti 
toleranciją. Toks ženklas yra ir ant Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos durų – tiek 

suaugusiųjų skyriuje Nepriklausomybės a. 16, tiek Vaikų ir jaunimo skyriuje adresu Taikos g.19. 2021 
m. rugsėjo 21 d. renginio „Biblioteka visiems. Konferencija+“ metu pasirašytas manifestas, kuriuo 
bibliotekų bendruomenės nariai įsipareigojo dėti visas pastangas, kad bibliotekas paverstų 
prieinamomis visiems ir didintų negalią turinčių žmonių įtrauktį. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė papasakojo, kaip biblioteka pasirengusi priimti neįgaliuosius 
bei surengė ekskursiją po biblioteką, rodydama, kokios naujausios technologijos pasitinka tiek 
neįgaliuosius, tiek kitus lankytojus. Yra pateikti A. Matiukienės komentarai. 
 

Knygos apie drugelių lietų, švytintį rūką ir vidurnakčio saulę, vėl patekėsiančią rytoj… / parengė 
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 28, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas, tai: Dagnija Dreika „Drugelių lietus“ 

2021, Inga Juodkūnė „Rytoj vėl patekės saulė“ 2019, Stephenie Meyer „Vidurnakčio saulė“ 2021, 

Doloresa Kazragytė „Švytintis rūkas“ 2017, Megan Shepherd „Slapti erškėtrožių kalvos žirgai“ 2021. 

 

Premija: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, birž. 28, p. 1. 
Birželio 28 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje bus įteikta Liudo Dovydėno premija 

rašytojai Ievai Dumbrytei. Renginyje dalyvaus premijos mecenatas Jonas Dovydėnas, koncertuos 
smuikininkė Paulina Daukšytė. 


