2022 metai SAUSIS
Bičiūnaitė, Vilma. Pažangiausi metų ūkiai – po metų pertraukos / Vilma Bičiūnaitė ; V. Bičiūnaitės nuotr. –
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 4, p. 1, 6.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salėje paskelbti ir apdovanoti rajono konkurso
„Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ nugalėtojai ir nominantai. Dėl covid-19 renginyje dalyvavo tik patys
apdovanojamieji, rajono vadovai, keletas svečių. Šį konkursą organizuoja Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga,
kurios pirmininkė Dalia Lūžienė-Malijonienė. Pažangiausius metų ūkius rinko sudaryta komisija. Ūkininkai
varžėsi penkiose kategorijose. I vietos laimėtoja jaunųjų ūkininkų kategorijoje tapo Ingrida MerkytėSkeberdienė, ekologinių ūkių kategorijoje I vieta skirta Raimondui Bernotui. Paskelbti kitų vietų laimėtojai
bei trijų nominacijų nominantai.
Dūdaitė, Lina. Pažangiausi metų ūkiai: ar rajonas „perlaužė“ bendrąsias šalies tendencijas? / Lina DūdaitėKralikienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, saus. 4, p. 1, 5.
Gruodžio 30 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko pažangiausių
metų ūkių pagerbimo ceremonija. Pirmosios nominacijos „Pasirinkęs Lietuvą“ apdovanojimus gavo 9
nominantai, antrosios nominacijos „Pavyzdingas augalininkas“ nominantai – 5, trečiąja nominacija
„Draugiški aplinkai“ apdovanoti 7 ūkiai. Pažangiausiais metų ūkiais buvo išrinkti 8 ūkiai. Apdovanojimus
ūkininkams įteikė Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovė Lina Meilutė-Datkūnienė, Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas ir rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Seimo
nario Vidmanto Kanopos padėką ir originalų menininko kūrinį „Tiltas“ gavo Laibgaliuose „Domicėlės ūkį“
puoselėjantys Vismantė ir Mantas Griškevičiai. Seimo nario Jono Jaručio padėka buvo skirta Zigmo Motuzo
šeimai.
Vilkickienė, Daiva. Gyvenimo kodai / Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis
Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 4, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, tai: „Juozo Keliuočio
literatūrinės premijos laureatai“ 2021, Kate Brown „Po Černobylio katastrofos“ 2021, Andrejus Sacharovas
„Prisiminimai“ 2021, Jason Fung „Vėžio kodas“ 2021, Aušrinė Tilindė „Pabėgimas“ 2021, Louise Penny
„Mirties šaltis“ 2021, John Winglap „Tapatybės kryžkelėje“ 2021.
Kudirkienė, Gailutė. Nauji dvaro šeimininkai suteikė vilties / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, saus. 8, p. 10–11.
Apie Rokiškio rajono Lailūnų kaimo pašonėje esantį dvarą, kuriame buvo įsikūrusi mokykla. Sugriuvus
Sovietų Sąjungai, dvarą atsiėmė paskutinių jo savininkų dukterys. Jos neturėjo planų čia įsikurti, iš karto
paskelbė dvarą parduodančios. Dvarą nupirko menininkų šeima iš Vilniaus. Bažnytinėse knygose aptikta,
kad Lailūnų dvaras jau stovėjo 1830 metais. Parapijiečių sąrašuose paminėti tuomečiai dvaro savininkai:
Antanas Kolysa ir jo žmona Rachela Krukovskytė bei 4 jų vaikai. Vėliau Lailūnų dvarą valdė lenkė
Micholina Dietienzienė, tačiau naujajai šeimininkei nesisekė ir dvaras buvo paleistas iš varžytinių. Jį
nusipirko vabalninkietis Jonas Petrulis. Su bibliotekininkės ir bendruomenės pirmininkės Ritos Inčiūrienės
pasakojimu apie dvaro istoriją.
Žiemos fotografijos Skemų bibliotekoje / GR inform. ; Skemų bibliotekos archyvo nuotr. – Iliustr. //
Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 8, p. 8.
Sausio 4 d. Skemų bibliotekoje startavo fotografijų konkursas „Ar balta tikrai šalta?“. Rokiškio rajono
gyventojai kviečiami fotografuoti, vaizdus kelti į bibliotekos Facebooko puslapį, po įrašu apie šį konkursą.
Konkursas vyks iki vasario 27 d. Nuotraukos publikuojamos Skemų bibliotekoje, todėl galima jomis
pasigrožėti gyvai.
Savaitės knygose: kam skirti 2022-ieji metai / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų
apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 11, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas, tai: R. Tinfavičius „Nuo
Juodosios jūros iki Trakų“ 2014, R. Sakalauskaitė „Gyvenimas, koks jis buvo“ 2015, „Aš esu Etmės Evė“
2019, J. Mekas „Mano naktys“ 2007, „Romo Kalantos auka“ 2002.
Sausio 12 d. surengtas konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas / Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos
mokyklos inform. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, saus. 14, p. 5.

Sausio 12 d. vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Pirma dalis
vyko Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, antroji – Rudolfo Lymano muzikos
mokyklos salėje. Konkurso organizatoriai – Rokiškio švietimo centras ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos
mokykla. Iš viso dalyvavo 34 mokiniai. Į antrąjį etapą Kupiškyje atstovauti Rokiškio rajoną vyksta 10
atstovų, tarp kurių ir solistų, ir kolektyvų.
Krašto muziejuje apdovanoti ėjimo iššūkio nugalėtojai / KM inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN
1822-7740. – 2022, saus. 15, p. 13.
2021-iais metais Rokiškio dvaro rūmai minėjo 220 metų jubiliejų. Buvo organizuota daug renginių šiai
sukakčiai paminėti, tarp kurių paskutinis – ėjimo iššūkio su #walk15 DVARO RŪMAMS – 220 nugalėtojų
apdovanojimas. Rokiškio krašto muziejaus bei „Devyni medūs“ prizais apdovanoti nuėję 220 000 žingsnių ir
daugiau, kiekvienos iš 4 vaikščiojimo savaičių nugalėtojai bei viso iššūkio I–III vietų nugalėtojai. Iššūkį
laimėjo Rima Gaižutienė, antras buvo Vytautas Viplentas, trečioji vieta atiteko J. Keliuočio viešosios
bibliotekos bibliotekininkei Zinai Treščenkinai.
Paroda : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 15, p. 1.
Skemų bibliotekoje vyksta spaudinių paroda, skirta Lietuvos rašytojų sąjungos nario, literatūros
tyrinėtojo, kritiko, humanitarinių mokslų habilituoto daktaro Vito Areškos, kuris gimė Rokiškio rajone,
Zyboliuose, 95-osioms gimimo metinėms.
Vilkickienė, Daiva. Savaitės knygose: kaimynų kupiškėnų dovanos ir nauja antanašietės poezijos knyga /
Parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. –
2022, saus. 18, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka siūlo susipažinti su Informacijos ir kraštotyros skyriuje
gautomis knygomis, tai: „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“, sudarė Aušra Jonušytė
2017, „1863–1864 m. sukilimo keliu po Šiaurės Rytų Aukštaitiją“, Donata Jutkienė 2013, „Kupiškyje
gaminti žydų virtuvės valgiai“, Aušra Jonušytė 2020, „Kupiškio miesto širdis–Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
aikštė“, Giedrė Zuozienė 2019, „Nuo Kikonių iki Detroito“, Alfonsas Gilvydis 2012, Paulina Kaluina „Meilė
motinai–audimo raštuose“, Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė 2004, Gražina Pitrėnienė „Praskrist aguonų
suknele“ 2021.
Bugailiškienė, Valda. Edukacija – šiandienos reikiamybė / Valda Bugailiškienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena.
– ISSN 2351-7433. – 2022, saus. 21, p. 1, 8.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos lankytojų skyriaus vyresn.
bibliotekininkė edukacijai apie edukacijų reikšmę vaiko vystymuisi bei bibliotekoje siūlomas edukacijas
vaikams.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami kursai IRT // Rokiškio
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, saus. 21, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16) organizuojami nemokami
kursai IRT (Informacijos ir ryšių technologijos) įgūdžių neturintiems asmenims.
Kursai : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 22, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami kursai IRT įgūdžių
neturintiems asmenims. Mokymų pradžia vasario 8 d., kursai vyks 5 dienas.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje – paroda skirta I. Simonaitytės metams. – Iliustr. //
Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, saus. 25, p. 8.
Seimas, siekdamas pažymėti rašytojos kūrybos svarbą, 2022-uosius paskelbė Ievos Simonaitytės metais.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros bei Lankytojų skyriuose
parengtos parodos I. Simonaitytės metams.
Vilkickienė, Daiva. Skaitytojų dėmesiui – keletas naujų knygų / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. –
Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 25, p. 8.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujausias knygas, tai: Jindrich
Mann „Praha iki pareikalavimo“ 2021, Sara Foster „Tu manęs nepažįsti“ 2021, Matt Haig „Vidurnakčio

biblioteka“ 2021, Mara Zalite „Rojaus paukščiai“ 2021, Alex Finlay „Visos tavo baimės“ 2021, Anna
Johannsen „Senoji ponia prie jūros“ 2021.
Milaknienė, Reda. Nepaliaukite skaityti. Tai vaistas / Reda Milaknienė ; GR ir asmeninių archyvų nuotr. –
Iliustr. – Rubrika: Patirk čia… // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 29, p. 7.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kolektyvas džiaugiasi skaitytojais, kurie net pandemijos
ir karantino metu skaitė, nepamiršo bibliotekos. Vyriausias bibliotekos skaitytojas yra 94 metų literatas,
kraštotyrininkas, vienas šviesiausių rajono žmonių Vladas Liolys, kurio kraštotyros tekstai ne kartą buvo
publikuoti rajono laikraštyje. Jam knygas į namus parneša jo dukra, buvusi bibliotekininkė Elena
Jankauskienė. Pats Vladas pripažįsta, kad mėgsta skaityti daug, ypač domisi žymių žmonių tekstais, jam
įdomi ir politika, praeities išgyvenimai. Jis iš knygų dar ir ištraukas renka, turi aplankus, mėgsta Algimanto
Čekuolio, Salomėjos Nėries, Juozo Baltušio knygas. Skaitytojas nepamiršta padėkoti ir bibliotekininkėms už
tai, kad žino jo skonį, parenka jam knygas. J. Keliuočio viešosios bibliotekos Lankytojų skyriaus vedėja
Snieguolė Galvelienė teigia, kad bibliotekininkės turi būti ir psichologės, išklausyti atėjusius skaitytojus, su
jais bendrauti, pasidalina mintimis ir apie skaitytojų skonį, mėgstamas knygas, kokias knygas ji skaito pati.
Pateiktas 2021-ųjų populiariausias ir skaitomiausias Rokiškio skaitytojų knygų dešimtukas.
Paroda : Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, saus. 29, p. 1.
Skemų bibliotekoje veikia paroda vaikams „Alisa stebuklų šalyje“, skirta anglų rašytojo Luiso Kerolio
190-osioms gimimo metinėms paminėti.

