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2022 metai KOVAS 
 

Gidai žengiantiems į pasaulį / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. 

– 2022, kovo 1, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujas knygas, kurios aktualios 
auginantiems vaikus ir paauglius, taip pat knygas, tinkančias patiems vaikams ir paaugliams, tai: Daniel J. 
Siegel, Tina Payne Bryson „Kaip svarbu būti šalia: tėvų palaikymas, kuris formuoja vaiko asmenybę ir daro 
įtaką smegenų struktūrai“ 2020, Silke Rose West, Joseph Sarosy „Kaip pasakoti istorijas vaikams“ 2021, Jūratė 
Cvilikienė „Pradėk dabar: finansinis gidas paaugliams“2021, Philip Pullman „Aš buvau žiurkė“ 2021, Dr. Arlene 

Drake „Vidinis vaikas“ 2021. 

 

Vertingiausia pasaulio valiuta – gerumas / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga 
// Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, kovo 8, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas apie gerumą, tai: L. 
Logothetis „Gerumo dienoraštis“ 2016, „Ant Tavo rankų supasi gerumas“ 2007, D. Milukaitė, V. Buragas 
„Gerumu vienas kitą apgynę“ 2010, A. Toliatas „Gerumo liūnas“ 2017, S. Abromavičius „Gerumo pamokėlės“ 

2012, A. Grabauskienė „Gerumo mokyklėlė“ 2003.  

 

Bibliotekoje Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ – kūrybinių darbų paroda „Pabandyk ir pajausk kūrybos 
džiaugsmą“ / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, kovo 18, p. 4. 

Kovo 8-25 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Edukacijų klasėje veikia 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenės projekto „Pabandyk ir pajausk kūrybos džiaugsmą“ 

kūrybinių darbų paroda. Projekto veiklose dvejus metus „Varpelyje“ buvo organizuojamos įvairios kūrybinės 
dirbtuvėlės, edukacinės veiklos kūrybiškumui ugdyti. 
 

Juozo Keliuočio šimtmečiui / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, kovo 19, p. 7. 

Kovo 19 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks penkioliktasis kultūros ir meno festivalis 
„Keliuotiškos Juozinės“, skirtas žurnalisto, redaktoriaus, rašytojo, vertėjo Juozo Keliuočio šimtmečiui. 
Programoje numatytas sonatų vakaras „Prancūziški sąskambiai“, kuriame skambės prancūzų kompozitorių 
kūriniai, juos atliks Marija Mirovska ir Rimvydas Savickas, vyks edukacija „Prancūziškasis motyvas“ Juozo 

Keliuočio kultūriniame palikime“.   

 

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia / parengė Daiva Vilkickienė // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, kovo 22, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia apsilankyti bibliotekoje ir apžiūrėti šiuo metu čia 
veikiančias parodas.  
 

Paslaugos: Vakar Šiandien Rytoj  // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, kovo 22, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje teikiamos konsultacijos ir 
individualūs mokymai tiems, kam reikia pagalbos naudojantis mobiliaisiais, išmaniaisiais įrenginiais bei 
kompiuteriu.  

 

Rinkite metų knygą / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr.. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. 
– ISSN 1822-7740. – 2022, kovo 22, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo susipažinti su „Metų knygos rinkimai 2021“ knygomis ir 

kviečia dalyvauti jų rinkimuose. Šias knygas galima rasti bibliotekoje, tai: G. Dirmauskaitė „Pažeme“ 2021, L. 

Simutytė „Miesto šventė“ 2020, R. Kmita „Remyga“ 2021, S. Bernotaitė „Akys chimeros“ 2021, V. Juknaitė 
„Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“ 2021, Marius Marcinkevičius, Inga Dagilė „Akmenėlis“ 2020.  

 

Kovo 30 d. Juodupės miestelio bibliotekoje – teatralizuotas skaitymas „2022-ieji – Ievos Simonaitytės 
metai“ / „Rokiškio sirena“ inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, kovo 25, p. 2. 
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Šiemet sukako 125 metai nuo vienos didžiausių lietuvių rašytojų Ievos Simonaitytės gimimo. Minint šiuos 
metus, Rokiškio kultūros centro rajono padalinys Juodupėje kviečia kovo 30 d. į miestelio biblioteką paminėti 
Ievos Simonaitytės sukaktį kartu su Bajorų „Vidurdienio damų“ klubu ir režisiere Nijole Čirūniene.  
  

Skaitykite: dar kelios naujos knygos / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 

1822-7740. – 2022, kovo 29, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato naujas knygas, tai: Olga Tokarczuk „Jautrusis 

pasakotojas“ 2021, Undinė Radzevičiūtė „Minaretas“ 2021, Johan Huizinga „Sužalotas pasaulis“ 2021, Laima 

Vincė (Sruoginis) „ Karantino dienoraštis“ 2021, Viktorija Daujotytė „kalbėjimo(si) erčios“ 2021, John Boyne 

„Baisus dalykas, nutikęs Barnabiui Broketui“ 2021, Tomas Dirgėla „Dingęs gimtadienio tortas“ 2021.  

 

Kamajų bendruomenės centre įvyko edukacija „Skrebinimas atviruke“ / Kamajų seniūnijos inform. – Iliustr. 

// Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, kovo 29, p. 7. 

Kovo 25 d. Kamajų bendruomenės centre įvyko edukacija „Skrebinimas atviruke“, kurią vedė Enrika 
Pavilonienė, renginį organizavo Kamajų bibliotekininkė Elinga Paunksnienė. 
 


