2022 metai RUGPJŪTIS
Viskaitienė, Rita. Metai Juozui Keliuočiui Rokiškio krašte / Rita Viskaitienė. – Iliustr., portr. –
Bibliografija: 10 pavadinimų ir išnašose // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2022, Nr. 3, p. 51–
55.
Apie žurnalo „Naujoji romuva“ steigėją, redaktorių ir leidėją Juozą Keliuotį.
Bičiūnaitė, Vilma. „Čiobrelių kieme“ – moterų kūryba / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 2, p. 6.
Panemunyje ketvirtą kartą vyko tradicinė literatūros šventė „Čiobrelių kiemas“. Šiemet šventė
buvo skirta dviem moterims – Klaipėdos krašto rašytojai Ievai Simonaitytei ir ilgametei Panemunio
kultūros namų darbuotojai, poetei Valentinai Četkauskaitei-Genienei. I. Simonaitytė laikoma Mažosios
Lietuvos metraštininke, šįmet minimos jos 125-osios gimimo metinės. Apie rašytojos gyvenimą
spektaklį parodė Bajorų kaimo klubo „Vidurdienio damos“ narės. V. Četkauskaitė-Genienė būtų
šventusi 90 metų jubiliejų, ji prisiminama kaip kūrybinga, aktyvi. Apie ją pasakojo šio renginio
organizatorė, Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Panemunio filialo bibliotekininkė Elena
Baronienė, eiles skaitė poetas Arvydas Genys, mokytoja Irena Veikšrienė. Dainas pagal jos žodžius
atliko Virginijus Venciulis. Šventės pavadinimas kilo 2018 m. minint Rokiškio krašto literato Vytauto
Šavelio 90-ąsias gimimo metines, pagal šiuo pavadinimu išleistą jo eilėraščių knygą.
Grigalienė, Rita. „Draugų diena“ Skemų socialinės globos namuose – bendrystė bei linksmybės / Rita
Grigalienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugpj. 2, p. 2.
Liepos 29 d. Skemų socialinės globos namuose surengta šventė pavadinimu „Draugų diena“, skirta
Tarptautinei draugystės dienai paminėti. Šventėje dalyvavo Rokiškio visuomenės sveikatos biuras,
Rokiškio dienos socialinės globos centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyrius, Rokiškio
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, Rokiškio jaunimo centras bei Rokiškio rajono savivaldybės vyr.
specialistė civilinei saugai ir mobilizacijai Giedrė Kunigėlienė.
Prie Nemunėlio: Vakar šiandien rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 2, p.
1.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka išleido pirmąjį šių metų „Prie Nemunėlio“ numerį,
kuriame beveik dvidešimties autorių tekstai apie pastarųjų mėnesių svarbiausius kultūrinius įvykius,
jubiliejus mininčias Rokiškio krašto ar su juo susijusias ryškias asmenybes: apie buvusį Rokiškio Šv.
Mato bažnyčios dekaną Albertą Talačką, Rimanto Šavelio gyvenimo ir kūrybos kelią, tapytojo
Raimondo Gailiūno darbų parodą, Panemunėlį – mažąją Lietuvos kultūros sostinę.
Rinks metų tautodailininką / GR inform.; asmeninio archyvo nuotr. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis.
– ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 2, p. 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia rajono tautodailininkų Marytės
Mieliauskienės, Irenos Stasikėlienės, Birutės Dudėnienės, Vandos Leščiovos, Stefanijos Čypienės,
Viktorijos Pugžlytės, Nerijaus Janušausko, šiemet švenčiančių jubiliejus, kūrybos darbų paroda.
Rugpjūčio 10 d. numatytas parodos uždarymas ir metų tautodailininko rinkimai.
Skaitymo iššūkiui – Baltijos šalių autorių knygos / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika:
Knygų apžvalga, kviečia // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 2, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo paskaityti knygas apie lietuvių, latvių ir estų
gyvenimiškas patirtis okupacijos ir pirmaisiais nepriklausomybės metais bei fantastinius kūrinius
jauniesiems skaitytojams, tai: Donatas Kajokas „Skudurėlių šventė“ 2021, Vaiva Rykštaitė „Lizos
butas“ 2019, Maris Berzinš „Švino skonis“ 2021, Sofi Oksanen „Kai dingo balandžiai“ 2013, Mara
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Zalite „Rojaus paukščiai“ 2021, Tomas Dirgėla, Skaistė Dirgėlienė „Ateiviai mokyklos stadione?!“
2022, Sven Nordqvist „Petsono ir Finduso receptų knyga“ 2022.
Vilkickienė, Daiva. Širvynė: unikali savo grynumu, paprastumu ir nuoširdumu / Daiva Vilkickienė //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 2, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja apie Aleksandravėlėje
vyksiantį tradicinį renginį Širvynę, kuriame šio kaimo kapela „Pilenė“ dainuos šventės himną, bus
prisimintas Paulius Širvys ir jo poezija, dainuos ir poeziją skaitys jurbarkietis Kęstutis Bastys, Seimo
narys Robertas Šarknickas, poetai, duetas „Obelija“, Panemunėlio geležinkelio stotyje gyvenantis
malaizietis Sherman Tan, dainuojantys aktoriai Gediminas ir Ainis Storpirščiai. Dalyvius ir žiūrovus
sujungs bendras piešinio „Kaip saulės jos ilgėjaus“ tapymas, šventės laužas. Šių metų šventė yra
įtraukta į Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašą. Už pagalbą Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka ir Aleksandravėlės filialas dėkoja Obelių seniūnijai ir jos seniūnei Jūratei
Šinkūnienei, Aleksandravėlės kaimo bendruomenei, kitiems rėmėjams.
Stovykla „Pažinimo vasara“ 2022 / Rokiškio jaunimo centro inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. –
ISSN 2351-7433. – 2022, rugpj. 5, p. 2.
Edukacinės programos „Pažinimo vasara“ antroje pamainoje Žiobiškio turistinėje bazėje
stovyklavo 12–16 m. vaikai. Stovyklautojus aplankė „Euroguidance“ projekto ambasadorė Virginija
Jaruševičiūtė, kuri vedė „Profesijų dirbtuves“. Vakarinį renginį vedė Žiobiškio bendruomenės jaunieji
atlikėjai Liepa ir Motiejus Ulevičiai. Stovyklautojų komandos dalyvavo orientacinėse varžybose miške
naudodami QR kodus. Stovykloje apsilankė Panevėžio apskrities vaikų teisių apsaugos skyriaus
Rokiškio rajone atstovai, kurie vaikams priminė vaikų teises ir pareigas bei organizavo viktoriną.
Stovyklautojai taip pat susipažino su Panemunio kaimo istorija, kurią papasakojo bibliotekininkė Elena
Baronienė.
Bičiūnaitė, Vilma. Į „Širvynę“ – bet kokiu oru / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 9, p. 1, 7.
Rokiškio rajone, Degučių kaime poeto Pauliaus Širvio tėviškėje vyko „Širvynės“. Pirmą žodį tarė
ir į susirinkusius kreipėsi poeto tėviškėnai Aleksandravėlės kultūros namų saviveiklininkai ir
bendruomenė. Apie poetą kalbėjo ir jo kūrybą skaitė kraštietis Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas
Baranauskas. Dainas poeto žodžiais atliko jurbarkietis bardas Kęstutis Bastys, dainavo duetas iš
Obelių, vilniečiai aktoriai Gediminas ir Ainis Storpirščiai. Renginyje dalyvavo Seimo narys Robertas
Šarknickas, kuris prisipažino, kad neseniai tapo P. Širvio eilėraščių skaitovu. Renginį užbaigė
Aleksandravėlės kaimo kapela „Pilenė“. Renginio metu buvo bendrai tapomas paveikslas „Kaip saulės
jos ilgėjaus…“. Renginį organizavo J. Keliuočio viešoji biblioteka ir Aleksandravėlės filialas, vedė
Aleksandravėlės bibliotekininkė Alma Mekšėnienė ir Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotoja Daiva Vilkickienė.
Grigalienė, Rita. Tradicinis lietus poeto tėviškėje „Širvynės“ dvasios neužgesino / Rita Grigalienė. –
Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, rugpj. 9, p. 1, 5.
Rokiškio rajone, Degučių kaime poeto Pauliaus Širvio tėviškėje vyko vienuoliktoji „Širvynė“.
Šventėje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, Rokiškio rajono
savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė, Obelių
seniūnė Jūratė Šinkūnienė, Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė, Seimo
narys Robertas Šarknickas, kuris skaitė poeto eiles. Prisiminimais apie poetą dalinosi Šiaulių dramos
teatro aktorius, kraštietis Vladas Baranauskas. Koncertavo moterų duetas „Obelija“, anglų ir lietuvių
kalbomis dainavo Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje apsigyvenęs dainininkas, kilęs iš
Malaizijos, Sherman Tan, bardas Kęstutis Bastys iš Jurbarko, aktoriai tėvas bei sūnus Gediminas ir
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Ainis Storpirščiai, Aleksandravėlės kaimo kapela „Pilenė“. Šventės organizatorius – Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka bei jos Aleksandravėlės filialas. Renginį finansavo
Rokiškio rajono savivaldybė.
Tėvams, paaugliams ir mažiesiems skaitytojams – apie gyvenimo burtus / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
rugpj. 9, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato knygas apie tai, kaip užgydyti vaikystės
žaizdas, kaip įgyti drąsos tėvystei, kaip išmokti burti, ką skaityti prieš miegą, tai: Lindsay C. Gibson
„Suaugę emociškai nebrandžių tėvų vaikai“ 2022, Sabine Bohlmann „Mergaitė vardu Gluosnė“ 2022,
„5 minučių pasakos prieš miegą“ 2021, Einat Nathan „Visas mano gyvenimas“ 2021, Beyond Belief
„Berniukas su žvaigžde kojinėje“ 2022.
Vilnoniukų atostogos Rokiškyje / parengė Sigita Tvirkutienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. –
ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 9, p. 9.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje eksponuojama
kūrybinių darbų paroda „Vilnoniukų atostogos Rokiškyje“. Parodos autorė – biomedicinos mokslų
daktarė, Jaunųjų meistrų meno mokyklos įkūrėja ir vadovė, zarasietė Virginija Kuosaitė-Knowles, kuri
su šeima gyvena šiaurės Anglijoje. Yra pateikta žinių apie parodos autorę.
Išrinktos metų tautodailininkės / GR inform.; rajono tautodailininkų archyvo nuotr. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 13, p. 2.
Rokiškio tautodailininkai, pasibaigus jubiliatų parodai Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje
bibliotekoje, išrinko metų tautodailininkes. Jomis šiemet tapo Marytė Mieliauskienė ir Alė Deksnienė.
Bičiūnaitė, Vilma. Pasipuošęs Skemų kaimas svečių laukė nuo ryto / Vilma Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės
ir organizatorių nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Laisvalaikis // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. –
2022, rugpj. 18, p. 10.
Skemų kaime vyko tradicinė Žolinės šventė. Jos metu vyko tinklinio varžybos, buvo
eksponuojama fotografijų paroda „Mano augintinis gamtoje“, kurioje pateikta 13 autorių darbai,
pagrindinė gatvė laukė pasipuošusi gėlėmis. Vakare susirinkusiems koncertavo Anykščių rajono meno
kolektyvas „Bernužėliai“, vyko bendruomenių mugė. Skemų kaimo šeimininkės kvietė degustuoti
naminius pyragus ir tortus, suaukoti pinigai skirti gyvūnų globai Rokiškyje. Apie vykusį renginį kaimo
bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė Rima Juozapavičienė. Renginį rėmė Žemės ūkio
ministerija.
Knygos, kurių pavadinime –vienas žodis (skaitymo iššūkiui „Vasara su knyga“) / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
rugpj. 18, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo paskaityti knygas, kuriose skaudžios ištremtų
moterų istorijos, škoto ir indėnės kurčio sūnaus siekis tapti gydytoju, merginos išgyvenimai, šilumos ir
supratingumo suradimas šokoladinėje, tai: Christina Baker Kline „Ištremtos“ 2021, Victoria Hislop
„Sala“ 2021, Noah Gordon „Šamanas“ 2021, Isabel Allende „Violeta“ 2022, Joanne Harris
„Šokoladas“ 2021.
Vargonų muzikos festivalyje – nuo baroko iki džiazo / Organizatorių inform. // Gimtasis Rokiškis.
– ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 18, p. 3.
Rokiškio kultūros centras kviečia į sakralinės muzikos šventę – XXIII tarptautinį vargonų muzikos
festivalį, skirtą čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui atminti. Festivalio
3

organizatorė, Rokiškio kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė džiaugiasi, kad
klausytojai turės galimybę susipažinti su tarptautinį pripažinimą pelniusiais bei geriausiais Lietuvos
atlikėjais. Festivalyje dalyvaus atlikėjai iš Čekijos Respublikos, Latvijos, Prancūzijos. Festivalio
programoje numatyti devyni koncertai. Festivalio misija – per kultūrines ir edukacines veiklas
populiarinti įvairių žanrų, formų sakralinę muziką, pristatyti naujas kūrinių premjeras, plėsti
tarptautinius ryšius bei tiesti naujus kultūrinius tiltus tarp Europos šalių kolektyvų ir menininkų.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia mobili paroda „Monsinjoro Alberto Talačkos
gimimo šimtmetis: „Išmintis pasiteisina savo darbais“. Šiais metais muzikinio tobulėjimo dirbtuves
Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje veda vargonininkas, dirigentas Vilimas Norkūnas. Projektą
remia Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. Festivalio mecenatas – AB „Rokiškio
sūris“.
Bibliotekos viešnia / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 20, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje lankėsi Dr. Malgorzata Stefanovicz–Pecela –
Lenkijos Respublikos ambasados patarėja, Lenkijos instituto direktorė. Viešnia bibliotekos
skaitytojams padovanojo keletą naujų knygų, su bibliotekos direktore Alicija Matiukiene aptarė dviejų
institucijų bendradarbiavimo tęstines veiklas.
Vasaros skaitymo iššūkiui „Vasara su knyga“: knyga apie žmogaus ir gyvūno ryšį / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
rugpj. 23, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka vasaros skaitymo iššūkiui „Vasara su knyga“
rekomenduoja perskaityti šias knygas, tai: C. Safina „Anapus žodžių“ 2018, B. Galdikas „Rojaus
atspindžiai“ 2013, E. Aukštakalnytė Hansen „Laukinė motina gamta“ 2020, P. Svensson „Apie
ungurius ir žmones“ 2020, R. Granauskas „Kai reikės nebebūti“ 2012.
Bičiūnaitė, Vilma. Kur Sriubiškiai – ten sriuba, o kur sriuba, ten ir mediniai šaukštai / Vilma
Bičiūnaitė; V. Bičiūnaitės nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Renginiai // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2022, rugpj. 23, p. 7.
Pandėlio seniūnijos Sriubiškių kaimo bendruomenė trečią kartą šventė šventę „Sriubiškiai – sriubų
gimtinė“. Susirinkę vietiniai ir svečiai gardžiavosi vietinių šeimininkių pagamintomis sriubomis.
Šventę vedė bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė Laima Kaladienė ir Justinas Venslovas.
Muzikinę programą atvežė Pandėlio UDC mišrus vokalinis ansamblis, vadovaujamas Jūratės
Bagužienės. Bendruomenė šiais metais švęs 15 metų sukaktį.
Su rugpjūčio branda Rokiškyje gaudžia vargonai. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433.
– 2022, rugpj. 26, p. 9.
Rokiškio kultūros centras kviečia į sakralinės muzikos šventę – XXIII Tarptautinį vargonų
muzikos festivalį, skirtą čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui atminti. XXIII
vargonų muzikos festivalio repertuare atlikėjai iš Čekijos Respublikos, Latvijos ir pirmą kartą
festivalio istorijoje – iš Prancūzijos. Jaunosios kartos Prancūzijos vargonininkas Quentin du Verdier
Rokiškyje gros rugpjūčio 21 d. Nuo liepos mėnesio Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia
mobili paroda „Monsinjoro Alberto Talačkos gimimo šimtmetis: „Išmintis pasiteisina savo darbais“.
Šiais metais muzikinio tobulėjimo dirbtuves Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vedė
vargonininkas, klavesinininkas ir dirigentas Vilimas Norkūnas. Grigališkojo choralo subtilybes visą
savaitę mokėsi būrys giedotojų iš Rokiškio ir Jūžintų bažnyčių. Jauniesiems muzikantams rudenį
planuojama edukacinė išvyka į pagrindines nacionalines koncertines įstaigas.
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Konferencija Juozui Keliuočiui atminti / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. –
2022, rugpj. 27, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka rugsėjo 2 d. rengia konferenciją-diskusijų forumą
„Juozo Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“. Ji skirta Juozo Keliuočio 120-osioms gimimo
metinėms. Konferenciją moderuoja Lietuvos žurnalistikos centro direktorė dr. Džina Donauskaitė. Yra
pateikta konferencijos programa.
Rokiškio bibliotekininkės parsivežė aibę minčių ir idėjų / GR inform.; FB nuotr. – Iliustr. –
Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 27, p. 7.
Rokiškio rajono bibliotekininkės kartu su projekto partneriais iš Latvijos lankėsi Suomijoje,
Helsinkio bibliotekose. Projekto dalyvės parsivežė idėjų, minčių, įgautą patirtį, naujoves žada
pritaikyti čia. Nuotr. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.
Bičiūnaitė, Vilma. Lašuose – keturi jubiliejai ir istorinės asmenybės / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, rugpj. 30, p. 9.
Rokiškio rajone esantis Lašų kaimas, kuris anksčiau vadinosi Lašeliai, švęs net keturias sukaktis –
kaimo 455 metų gimtadienį, „Lašų“ ŽŪB 30-metį bei kaimo bendruomenės ir bibliotekos jubiliejus.
Kaimo pavadinimo pakeitimas Rokiškio krašto muziejininkams neaiškus, kadangi istorikai savo
istoriniuose šaltiniuose to nerado, tačiau tuo pasidomėti valstybiniuose archyvuose pažadėjo etnologas
Libertas Klimka. Šiuo metu kaimą garsina Lašų ŽŪB, čia gyvena apie 150 žmonių. Lašiečių ir rėmėjų
pastangomis pastatytas kaimo paminklinis akmuo, kuris bus atidengtas teatralizuotai. Renginio metu
istoriniais faktais apie kaimą pasidalins Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojas muziejinei
veiklai Giedrius Kujelis bei L. Klimka.
Bičiūnaitė, Vilma. Šv. Baltramiejus Žiobiškyje / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 18227740. – 2022, rugpj. 30, p. 7.
Žiobiškio kaimo bendruomenė organizavo šventę „Vėl kviečia Baltramiejus“. Kaimas šiemet mini
345 metų sukaktį nuo jo vardo paminėjimo. Bendruomenės namuose vykusiame renginyje Žiobiškio
krašto istoriją priminė kraštietis, monografijos apie Žiobiškį autorius Venantas Mačiekus, kuris tuo
pačiu pasveikintas su 85 metų sukaktimi. Šventės metu taip pat pasveikinti naujakuriai ir naujagimiai.
Muzikinę programą dovanojo Rokiškio kultūros centro priemiesčio Žiobiškio vaikų saviraiškos grupė,
R. Lymano muzikos mokyklos moksleiviai, jungtinė Bajorų ir Skemų kaimo kapela „Bajorskemis“,
ansamblis „Nalšia“. Žiobiškio šile vyko naudotų daiktų turgelis, jame suaukotos lėšos skirtos
bendruomenės reikmėms. Sekmadienį Žiobiškio bažnyčioje vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai. Šventės
rėmėjas – Žemės ūkio ministerija, kaimo ūkininkai, verslininkai, partneriai – Kultūros centras,
Žiobiškio bibliotekos filialas, Skemų kaimo bendruomenė.
Knygos, galinčios pakeisti ne tik autorius, bet ir ją skaičiusių žmonių gyvenimus / parengė Daiva
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022,
rugpj. 30, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato pačias naujausias knygas apie meilę, aistrą,
kerštą, apie dvasinių paieškų kelionę, nuotykius paaugliams ir mažiesiems, tai: Carlos Ruiz Zafon
„Dangaus belaisvis“ 2022, Dan Millman „Taikiojo kario kelias“ 2022, Tove Alsterdal „Žinau, kad
prisimeni“ 2022, Johanna Mo „Nakties paukštė“ 2022, Loreta Jastramskienė „Visada, Tėve, bus
Amerika“ 2022, J. R. R. Tolkien „Silmarijonas“ 2022, Inga Narijauskienė „Diena, kai pelėdai Drūlijai
buvo nuobodu“ 2021.
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