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2022 metai GEGUŽĖ 

 

Šių metų naujausios / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, geg. 3, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato naujausias 2022-ųjų metų knygas. Tai ir 
detektyvas, ir meilės romanas, ir knyga, kurioje žemiškoji tikrovė susipynusi su kosmine mitų erdve, 
tai: M.W. Craven „Marionetės“ 2022, Kristan Higgins „Gyvenimas ir kitos bėdos“ 2022, Chigozie 

Obioma „Mažumų orkestras“ 2022, Avery Bishop „Beprotė“ 2022. 

 

Mičiūnienė, Giedrė. „Vidurdienio damos“ ir „ČIZ“ šįkart lankėsi Dusetose / Giedrė Mičiūnienė; 
Dusetų K. Būgos bibliotekos nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 10, 

p. 9. 

Dusetų K. Būgos bibliotekoje lankėsi Rokiškio rajono Bajorų kaimo kultūros centro lėlių teatras 
„ČIZ“, kuris susirinkusiems parodė teatralizuotą Šarlio Pero pasaką, režisierė Nijolė Čirūnienė, ir kartu 

su klubo „Vidurdienio damos“ kolegėmis dovanojo skaitymus, skirtus Mažosios Lietuvos 
metraštininkės, rašytojos Ievos Simonaitytės metams. „ČIZ“ teatrą įkūrė kultūros darbuotojos: Nijolė 
Čirūnienė, Dalia Ziemelienė, bibliotekininkė Nadiežda Ivanova, kurios su teatru keliauja po Lietuvos 

miestų ir miestelių mokyklas, darželius, dalyvauja miestų šventėse. „Vidurdienio damų“ klubas 

gyvuoja 19 metų, jame yra 26 narės, kurios susirenka, bendrauja, vyksta į ekskursijas. 2022 metus 
paskelbus I. Simonaitytės metais, klubo moterys nutarė panagrinėti rašytojos kūrybą ir sudėliojo 8 
stoteles iš rašytojos gyvenimo. 
 

Naujausios knygos mūsų bibliotekos skaitytojams / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: 

Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 10, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti fantastikos kupinas knygas, 

apie gyvenimą, paslaptis, detektyvą bei nepaprastą istoriją vaikams, tai: Herve Le Tellier „Anomalija“ 

2022, Marianne Cronin „Šimtas Lenės ir Margo metų“ 2022, Jane Harper „Paklydėlis“ 2022, Blake 

Crouch „Laiko kilpos“ 2022, Nicki Thornton „Prakeiktas švyturys“ 2021.  

 

Grigalienė, Rita. Startavo projektas „Keliaujanti skaityklėlė-V“ – numatytos septynios stotelės / Rita 
Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, geg. 10, p. 1, 15. 

Gegužės 6 d. Liongino Šepkos parke vyko projekto „Keliaujanti skaityklėlė-V“ atidarymo šventė. 
Projektas – Skaitymo skatinimo programos dalis. Renginį organizavo bei projektą pristatė Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Nadiežda 
Ivanova. Kadangi projekto atidarymas kartu buvo ir pirmoji „Keliaujančios skaityklėlės“ stotelė, vyko 
ir pirmoji veikla – literatūrinė valandėlė ,,Skaito maži ir dideli“, skirta akcijai „Lietuva skaito!”. Ją 
pristatė Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Aušra Žukauskienė. Renginio vedėja, bibliotekos savanorė 
Afroditė Tuskaitė pasveikino bibliotekininkus, žiniasklaidos darbuotojus, lituanistus su Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos diena. Renginyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, pasisakė Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, svečiavosi 
bibliotekininkės iš Anykščių ir Biržų viešųjų bibliotekų, Rokiškio liaudies teatro aktorė, Juozo Tūbelio 
progimnazijos mokytoja Marytė Vaitkevičiūtė, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“, Juozo Tūbelio 
progimnazijos mokiniai bei mokytojai. 

 

Nenutildyta mūza: Matildos Olkinaitės 100-metis / Rokiškio kultūros centro inform. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, geg. 13, p. 14. 

2022 m. birželio 6 d. sukanka 100 metų nuo tragiškos mirties Lietuvos žydų poetės panemunėlietės 
Matildos Olkinaitės gimimo. Poetė kartu su šeima ir kaimynais Jofėmis 1941-ųjų metų liepą buvo 
sušaudyta Rokiškio rajono Sacharos durpyne. Iš užmaršties Matildos dienoraščiai prikelti patekus jiems 
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į a. a. prof. Irenos Veisaitės rankas. 2016 m. asociacijos „Rokiškio teatras“ kūrybinė komanda pagal M. 
Olkinaitės dienoraštį, eiles, užfiksuotus istorikės V. Aleknienės bei Rokiškio muziejininkų, pastatė 
spektaklį „Nutildytos mūzos“. Rokiškio bibliotekininkų pastangomis Panemunėlio geležinkelio stoties 
aikštėje šalia buvusių Olkinų namų iškilo medinis stogastulpis. Šalia Sacharos durpyno teatralų 
iniciatyva pastatytas paminklinis akmuo. Amerikiečių mokslininkų ekspedicija, 2018 m. lankiusi šias 
vietas, sukūrė dokumentinį filmą „Finding Matilda“. Olkinaitės eilėraščiai ir dienoraščiai išversti į 
anglų kalbą. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas lietuvių ir anglų kalbomis išleido knygą 
„Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis“. Birželio mėn. Rokiškyje minint M. Olkinaitės 100-metį, 
Krašto muziejuje vyksiantys renginiai prasidės asociacijos „Rokiškio teatras“ atkurtu spektakliu 

„Nutildytos mūzos“, vyks jos nuolatinės ekspozicijos Krašto muziejuje atidarymas. Ekspozicijoje be 
kitų eksponatų bus ir svarbiausios relikvijos – poetės dienoraštis bei eilėraščių sąsiuvinis. Bus 
pristatomas JAV sukurtas dokumentinis filmas „Finding Matilda“. Taip pat vyks šiuo metu kuriamo 
lietuviško dokumentinio-meninio filmo „Dangaus stulpai-skambančios sinagogos“ pristatymas ir 

susitikimas su režisieriumi Laurynu Valkiūnu. Bus aplankyta Olkinaitės palaidojimo vieta, pastatyta 
akmeninė stela, Matildos gimtajame Panemunėlyje vyks stogastulpio pagerbimas. Birželio 6 d. 
Matildos paminėjimo renginiai vyks jos vaikystės miestelyje Panemunėlyje. Šį projektą remia „Geros 

valios fondas“, Lietuvos kultūros taryba, Rokiškio rajono savivaldybė, organizatoriai – Rokiškio 
kultūros centras, asociacija „Rokiškio teatras“. 

 

Literatūrinė vaivorykštė Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje / Rokiškio rajono 

savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 

2022, geg. 13, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pradėjo vykdyti projektą „Literatūrinė vaivorykštė“, 

kurio finansiniai rėmėjai yra Lietuvos kultūros taryba ir rajono savivaldybė. Projekto tikslas – parodyti, 

kokia marga kaip vaivorykštė yra literatūra ir koks platus jos poveikis žmogui. Pagal projektą numatyta 
10 renginių ciklas. Du iš jų jau įvyko: susitikimas su Lietuvos meteorologe Audrone Galvonaite ir jos 

knygos „Paskui orus jų klystkeliais: paprastai – apie klimatą, vėją, debesis ir meteorologinius 
reiškinius“ pristatymas. Taip pat vyko violetinis poezijos ir muzikos vakaras su poetais Rimvydu 

Stankevičiumi, Aivaru Veikšniu ir aktoriumi, dainuojamosios poezijos atlikėju Mindaugu Ancevičiumi. 
Pateikti žiūrovų dar laukiantys kiti renginiai pagal projektą. Be renginių yra dar paskelbtas poetinis 
fotografijos/video konkursas „Vaivos juosta“, kurio laureatai bus apdovanoti baigiamajame projekto 

renginyje. Projekto vadovė – J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva 
Vilkickienė.  

 

Rokiškyje atidaryta fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus portretų paroda „Žmonės, 
kuriantys Lietuvą“ / GR inform. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 14, p. 

9. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje gegužės 10–31 d. veikia portretinio žanro kūrėjo, 

fotomenininko Algimanto Aleksandravičiaus paroda „Žmonės, kuriantys Lietuvą“, kurioje įamžinti 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai. Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui skirta 
paroda pirmą kartą buvo eksponuota 2021 m. Vilniaus skaitmeninėse miesto vitrinose. Parodoje 
Rokiškyje eksponuojama 60 išskirtinių A. Aleksandravičiaus nufotografuotų, aukščiausių įvertinimų ir 
apdovanojimų už kultūros ir meno kūrinius pelniusių nepriklausomos Lietuvos šviesuolių portretų. 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė tikisi, kad paroda sulauks savo 
lankytojų, kadangi joje eksponuojami ir mūsų kraštiečių rašytojų Vandos Juknaitės bei Sigito Parulskio 

portretai. 

 

EBRU tapyba padeda atrasti daug nepaprastų dalykų / GR inform.; N. Ivanovos nuotr. – Iliustr. – 

Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 14, p. 9. 
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Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje eksponuojama tapybos 
ant vandens paroda „Mėlyna-geltona-žalia-raudona“. Parodos lankytojai gali susipažinti su Rokiškio 
lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikų ir darbuotojų kūrybos darbais iš bendruomenės projekto „Pabandyk 

ir pajusk kūrybos džiaugsmą“ edukacinės veiklos „Piešimas ant vandens“. Neformaliojo ugdymo 

mokytoja Nijolė Adamonienė kviečia aplankyti parodą ir pasinerti į EBRU linijų pasaulį. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Kai kūryba užeina / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 14, p. 8. 

Apie Pakriaunyje gyvenančios Onutės Kalašauskienės siuvinėtus bei tapytus darbus, pomėgį, 
laisvalaikį. Jos paveikslų paroda šiuo metu eksponuojama Kriaunų miestelio bibliotekoje. 
 

Bičiūnaitė, Vilma. Pagerbė laisvės kovotojus / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 14, p. 2. 

Panemunyje, partizanines kovas menančioje vietoje, prie paminklo „Angelas“ paminėta Partizanų 
pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose 
vedėjas Valius Kazlauskas pasidžiaugė pilietiška Pandėlio krašto visuomene, kartu nuveiktais darbais: 
sutvarkyta Zablačiaus dvare žuvusių partizanų kapaviete, renkama medžiaga apie laisvės kovotojus, 
pakeista partizanams skirta atminimo lenta Notygalėje. Čedasuose planuojamas statyti paminklas, prie 

idėjos prisideda krašto bibliotekininkai, kiti entuziastai. Renginyje dalyvavęs žuvusio partizano Antano 
Bliekos sūnus Izidorius Blieka dėkojo A. Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Pandėlio 513-osios kuopos 

jauniesiems šauliams. 
 

Narkevičiūtė, Luknė. Bibliotekos savanorė Luknė: „Knyga – tai kelionė“: [pokalbis su Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos tinklalaidės „Ledinukas su knyga“ autore ir vedėja Lukne 
Narkevičiūte] / [kalbėjosi] Rita Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, 

geg. 17, p. 1, 4. 

Rokiškio tinklalaidžių „Ledinukas su knyga“ autorė bei vedėja, Rokiškio kultūros centro vaikų ir 
jaunimo teatro „Grįžulo ratai“ aktorė ir plaukikė Luknė Narkevičiūtė apie save, savanorystę, 

tinklalaides, plaukimą, knygas. 

 

Partizanų pagerbimo diena paminėta prie Panemunio paminklo „Angelas“ / Laisvės kovų 
muziejaus Obeliuose inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, geg. 17, p. 8. 

Gegužės 13 d. Panemunyje, prie paminklo „Angelas“, kuris skirtas pokario metais žuvusiems 
laisvės kovotojams atminti, buvo paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės 
diena. Prie paminklo ir šalia esančio kryžiaus, skirto žuvusiems partizanams, padėta gėlių, uždegtos 
žvakelės. Vietą, kur buvo užkasti žuvę laisvės kovotojai, minėjimo dalyviai papuošė trispalviais 
popieriniais paukščiais, kuriuos iškarpė Pandėlio gimnazijos ateitininkai. Buvo pasveikinta pilietiška 
Pandėlio krašto bendruomenė, padėkota už suorganizuotą gražų ir prasmingą renginį Rokiškio J. 

Keliuočio viešosios bibliotekos Panemunio filialo bibliotekininkei Elenai Baronienei, Pandėlio 
gimnazijos jauniesiems šauliams ir jų vadovei Rimai Žekienei už aktyvų prisidėjimą. 
 

Knygų naujienos / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis 
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 17, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas, romanus suaugusiesiems bei jaunimui, 
tai: Vincas Mykolaitis-Putinas „Dienoraštis, 1938–1945“ 2022, Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė 
„Barbora Radvilaitė“ 2022, T. I. Lowe „Po magnolijomis“ 2022, Neringa Vaitkutė „Klampynių 
kronikos 3. Pamiršti dievai“ 2021, Heather Demetrios „Mielas Liūdesy“ 2020.  
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Milaknienė, Reda. Šimtmetis: saugoma Matildos legenda / Reda Milaknienė. – Iliustr. – Rubrika: 

Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 21, p. 7. 

2022 m. birželio 6 d. sukanka 100 metų nuo tragiškos mirties Lietuvos žydų poetės panemunėlietės 
Matildos Olkinaitės gimimo. Poetė kartu su šeima ir kaimynais Jofėmis 1941-ųjų liepą buvo sušaudyta 
Rokiškio rajono Sacharos durpyne. Jos dienoraštis ir eilėraščiai buvo saugomi kunigo Matelionio po 
Panemunėlio bažnyčios altoriumi. Iš užmaršties Matildos dienoraščiai prikelti patekus jiems į a. a. prof. 

Irenos Veisaitės rankas. Istorikė V. Aleknienė rinko medžiagą ir liudininkų prisiminimus apie Olkinų 
šeimą, kuria šiandien daugiausia remiamasi. 2004 m. Rokiškio muziejininkai su Onute Mackevičiene 
rengė ekspediciją į Šeduikiškio kaimo apylinkes. Aktorė Virginija Kochanskytė sukūrė poetinį-
muzikinį spektaklį „Širdy nepasakytą žodį aš nešu“. Rokiškio teatralai pastatė spektaklį „Nutildytos 

mūzos“, režisierė Neringa Danienė. 2017 m. Rokiškio bibliotekininkų pastangomis Panemunėlio 

geležinkelio stoties aikštėje, šalia buvusių Olkinų namų, iškilo medinis stogastulpis. 2008 m. Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras Rokiškio krašto 
kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“ išspausdino M. Olkinaitės dienoraštį. 2014 m. Rokiškio 
muziejininkai parengė projektą „Rokiškis Sanos Meleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis“. Buvo 

išleistas to paties pavadinimo leidinukas lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame publikuojami Matildos 
eilėraščiai. Birželio mėn. Rokiškyje minint M. Olkinaitės 100-metį, Krašto muziejuje vyksiantys 
renginiai prasidės asociacijos „Rokiškio teatras“ spektakliu „Nutildytos mūzos“, vyks jos nuolatinės 
ekspozicijos Krašto muziejuje atidarymas. Ekspozicijoje be kitų eksponatų bus ir svarbiausios 

relikvijos – poetės dienoraštis bei eilėraščių sąsiuvinis. Bus pristatomas JAV sukurtas dokumentinis 
filmas „Finding Matilda“. Taip pat vyks šiuo metu kuriamo lietuviško dokumentinio-meninio filmo 

„Dangaus stulpai – skambančios sinagogos“ pristatymas ir susitikimas su režisieriumi Laurynu 
Valkiūnu. Bus aplankyta Olkinaitės palaidojimo vieta, pastatyta akmeninė stela, Matildos gimtajame 
Panemunėlyje vyks stogastulpio pagerbimas. Birželio 6 d. Matildos paminėjimo renginiai vyks jos 

vaikystės miestelyje Panemunėlyje. 

 

Pandėlio gimnazijoje svečiavosi „Keliaujanti skaityklėlė“ / Pandėlio gimnazijos inform. – Iliustr. // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, geg. 24, p. 15. 

Gegužės 18 d. Pandėlio gimnazijos priešmokyklinukus ir pirmokus aplankė Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkės su „Keliaujančia 
skaityklėle“. Ant pagalvėlių susėdę vaikai klausėsi skaitomos vaikų rašytojų Jurgos Vilės ir Linos 
Sasnauskaitės naujos knygos „Chameleono sapnai“. Vėliau prisijungė kiti pradinių klasių mokiniai, 
šeštokai bei svečiai iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos. Juos į nuotaikingą savo knygų pristatymą 
pakvietė vaikų rašytojas ir pedagogas Tomas Dirgėla. Mokiniai klausėsi rašytojo skaitomų ištraukų, 
pasakojimų, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Po susitikimo trečiokės Jorė Č. ir Saulė S. bei Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos ketvirtokė sudalyvavo tinklalaidėje „Ledinukas su knyga“. 

 

Tarp puodų vaikšto Dievas… / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 24, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygų naujienas, tai: James Suzman 
„Dirbantis žmogus“ 2021, Alex Michaelides „Mergelės“ 2021, Viktorija Voidogaitė „…ir tarp puodų 
vaikšto Dievas“ 2021, Joy Adamson „Gimusi laisva“ 2021, Laura Markham „Ramūs tėvai, geri brolių 
ir seserų santykiai“ 2020, Jennifer Lynn Barnes „Paveldėtojų žaidimai“ 2021. 

 

Kinas : Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 24, p. 1. 

Gegužės 25 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia į nemokamą kino seansą 
„Suaugėliai“. Po kino vyks pokalbiai ir diskusijos apie kaimynystę. 
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Mičiūnienė, Giedrė. Tai ČIZ… / Giedrė Mičiūnienė; autorės nuotr. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – ISSN 

1648-8490. – 2022, geg. 27, p. 4. 

Apie Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvykusį susitikimą su Rokiškio rajono Bajorų kaimo 
kultūros centro lėlių teatru ČIZ, kuriame vaidina ir bibliotekininkė Nadiežda Ivanova. 

 

Milaknienė, Reda. Šepka irgi yra drožęs sovietinius herbus / Reda Milaknienė; GR archyvo nuotr. – 

Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 28, p. 6. 

Rokiškio krašto muziejaus Kriaunų skyriuje naikinamas sovietinio veikėjo, iš Kriaunų kilusio Petro 
Griškevičiaus jam skirtas „kampelis“ su keliais daiktais ir nuotrauka. Domėtasi, kiek tokių eksponatų 
yra kituose Rokiškio muziejuose, kultūros įstaigose, kiek bibliotekose yra sovietmečio spaudos, knygų. 
Apie tai Rokiškio krašto muziejaus darbuotojas Giedrius Kujelis, direktoriaus pavaduotoja Dalia 
Kiukienė, Obelių laisvės kovų ir istorijos muziejaus vedėjas Valius Kazlauskas, Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos Lankytojų skyriaus vedėja Snieguolė Galvelienė. 
 

Grigalienė, Rita. Rokiškyje pristatytas dokumentinis filmas „Suaugėliai“ / Rita Grigalienė. – Iliustr. // 

Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, geg. 31, p. 2. 

Gegužės 25 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje lankėsi VšĮ „Psichikos sveikatos 

perspektyvos“ atstovės ir rodė dokumentinį filmą „Suaugėliai“. Filmo kelionė ir jo pristatymas pradėtas 
kovo 9 d. ir turi aplankyti iš viso 10 Lietuvos regionų. Dokumentinis filmas „Suaugėliai“ sukurtas 2016 

metais. Filmas apie žmonių su Dauno sindromu kasdienybę. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 

direktorė Karilė Levickaitė bei projektų vadovė Kotryna Sipko užmezgė ryšį su rajono socialinių 
įstaigų darbuotojomis. Pažiūrėjus filmą, pasidalinta emocijomis, diskutuota apie tai, kokios žmonių su 

psichikos negalia perspektyvos Lietuvoje bei Rokiškyje, kiek esame pažengę šioje srityje. 
 

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje – naujos knygos įvairiam skoniui ir pagal poreikį / parengė 
Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, geg. 31, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato šios savaitės knygas, tai: Antti Tuuri 
„Amžinasis kelias“ 2022, Christina Sweeney-Baird „Be vyrų“ 2022, Mario Escobar „Bibliotekininkė iš 
Sen Malo“ 2022, Akvilina Cicėnaitė-Charle „Anglų kalbos žodynas“ 2022, mažiesiems skaitytojams ir 
paaugliams Ramutė Skučaitė „Liepos mėnesį po liepa“ 2021, Andri Snaer Magnason „Laiko skrynia“ 

2021, Veera Hiranandani „Nakties dienoraštis“ 2021. 


