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Kalpokaitė, Salvinija 

Rimanto Šavelio gyvenimo ir kūrybos kelias / Salvinija Kalpokaitė. – Iliustr. – Turinys: Apie tėvus, 
gimtinę, kasdienybės rupią duoną ; „Kūryba – tai ne sportas“ ; Rimanto Šavelio kūrybos apžvalga ; 
Prisimenant rašytoją Rimantą Šavelį / Arvydas Genys // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 

1(48), p. 44–52. 

 

Kurčiųjų meno pasaulis veriasi girdintiesiems / Vilniaus KRC inf. – Rubrika: Kurčiųjų kultūra // 
Akiratis. – ISSN 1648-5882. – 2022, Nr. 10 (spalis), p.  9. 

Apie tai, jog keturiose bibliotekose surengtos kurčių vilniečių parodos; dailininkų parodos vyko 
Plungėje, Rokiškyje, Tauragėje, Vilkaviškyje; dailininkus į parodas lydėjo Vilniaus kurtieji; Vilniaus 
kurčiųjų reabilitacijos centras įgyvendina projektą „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“.  

 

Matiukienė, Alicija 

Gerbiamas skaitytojau, : [pratarmė] / Alicija Matiukienė // Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, 

Nr. 1(48), p. 2. 

 

Mekšėnienė, Alma 

Vienam kely su kraštiečiu Aloyzu Pučinsku, arba Kažkas mus suvedė / Alma Mekšėnienė. – Iliustr. // 

Prie Nemunėlio. – ISSN 1822-6221. – 2022, Nr. 1(48), p. 93–103. 

Rokiškio r. Aleksandravėlės bibliotekininkės atsiminimai apie kraštietį, profesorių astrofiziką, 
bibliotekos globėją Aloyzą Pučinską (1933 05 06–2021 04 30), jų pažintį ir bendradarbiavimą nuo 2010 
metų. Nors gimęs Alikaukos kaime Zarasų rajone, tačiau laikė save aleksandravėliečiu. Aleksandravėlėje ir 
Obeliuose baigęs vidurinės mokyklos mokslus aukso medaliu, studijavo Vilniaus universitete astrofiziką. 
Vasarodamas savo tėviškėje, tapo Aleksandravėlės bibliotekos globėju ir rėmėju, renginių ir švenčių dalyviu. 
 

Parnarauskienė, Meilutė. Kvalifikacinė kelionė į Italiją / Meilutė Parnarauskienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 

ISSN 0868-8826. – 2022, Nr. 10 (spalis), p. 41. 

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija (LSVBA), įgyvendindama projektą Lietuvos ir 
Italijos informacijos paslaugų sektoriaus inovacijų integracija INObiblioteka“ pagal Savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos veiklos strategijos 2022–2024 m. tikslo „Užtikrinti vidinį ir išorinį asociacijos ir jos 
narių bendradarbiavimą“ 7 priemonę „Plėsti tarptautinius ryšius su kitų šalių bibliotekomis, kitomis 
institucijomis“ rugsėjo 24–spalio 4 d. organizavo tarptautinius kvalifikacijos kėlimo susitikimus su Italijos 
Castelli Romani regiono bibliotekų konsorciumo vadovybe. Į susitikimus vyko 22 savivaldybių viešųjų 
bibliotekų vadovai, tarp jų ir Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. 

 

Žukauskienė, Aušra. Kartu su geriausiu draugu / Aušra Žukauskienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – ISSN 0868-

8826. – 2022, Nr. 10, p. 39. 

Spalio 7 d. Rokiškio Liongino Šepkos parke vyko renginys, skirtas paminėti visame pasaulyje 
švenčiamą Pasaulinę gyvūnijos dieną. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus 
darbuotojos jau ketvirtus metus iš eilės organizuoja skaitymo valandėles augintiniams, taip skatindamos 
visuomenę susimąstyti, kokią svarbą mūsų gyvenime turi gyvūnai. Į renginį šeimos atsivedė įvairiausių 
veislių šunis. Renginyje vyko vilnietės, kinologės Sondros Joncevos ir šunelio Margio pasirodymas, kurio 
metu šuo įveikinėjo kliūtis, grojo gitara, skambino varpeliu, į krepšį mėtė kamuoliukus. 

 

Naujų knygų penketukas – įvairiam skoniui / parengė Daiva Vilkickienė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
– ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 4, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato naujų knygų penketuką: istorines detales, 
maištingas asmenybes, Kipro paslaptis, esė ir eilėraščius, tai: Alfonsas Eidintas „Antanas Smetona ir Justas 

Paleckis istorijos dramoje“ 2022, Juzefas Ignacas Kraševskis „Lietuva: senovės istorija, teisė, kalba, 
tikėjimas, papročiai, dainos, priežodžiai, padavimai ir t.t.“ 2022, Christy Lefteri „Paukščiai giesmininkai“ 

2022, Juozas Stražnickas „Maištingasis grafas Antanas Gravrogkas epochų skersvėjuose“ 2022, Czeslaw 

Milosz „31 eilėraštis = 31 wierszy“ 2022 

 

Grigalienė, Rita. Lietuvos Raudonasis Kryžius surengė senjorams „Pasimatymą kine“ / Rita Grigalienė. – 

Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, spal. 7, p. 8. 



Rugsėjo 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, artėjant Tarptautinei 
pagyvenusių žmonių dienai, kuri minima spalio 1 d., Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyrius 
senjorams surengė „Pasimatymą kine“. Susitikimo metu buvo rodomas dokumentinis Giedrės Žičkytės 
filmas „Šuolis“. Prieš pradedant žiūrėti šį filmą, į susirinkusius senjorus kreipėsi Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus Rokiškio skyriaus vadovė Jurgita Erslovienė, kuri kvietė senjorus prisijungti prie Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus „Šiltų apsilankymų“ programos ir susipažinti su savanoriais, pasirengusiais tapti jų 
draugais bei pagalbininkais. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Smagios „Lukštietinės“ / Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, spal. 11, p. 6. 

Juodupės seniūnijos, Lukštų kaimo gyventojai šventė „Lukštietines“. Šventei kaimo gyventojai savo 
gatves pasipuošė rudens akcentais, suaugusiems bei vaikams vyko sporto varžybos, koncertavo Rokiškio KC 
vyrų vokalinis ansamblis, Bajorų mėgėjų teatras „Šnekutis“ parodė spektaklį „Pabezdėk pa jazminais“. 

Šventės metu pasveikinti jubiliatai, naujakuriai. 
 

Festivalis „Nepatogus kinas“ atkeliauja į biblioteką / VB inform. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, spal. 11, p. 6, spal. 18, p. 9. 

Šiemetinio festivalio „Nepatogus kinas“ pagrindinėje konkursinėje programoje dėl geriausio filmo titulo 
varžysis 9 filmai. Visus festivalio filmus galima žiūrėti Viešojoje bibliotekoje esančiuose kompiuteriuose, 
kuriems suteikta prieiga prie virtualios „Nepatogaus kino“ salės. Yra pateiktas filmų rodymo laikas.  
 

Spalva: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 11, p. 1. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje veikia Mildos Juodiškytės (poetės Elenos Mezginaitės 
dukros) kūrybos darbų paroda „Mano kitoks pasaulis“. Parodoje eksponuojami piešiniai, dekoruoti indai. 
Paroda veiks iki spalio 27 d. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Susitikimai kaimuose ir miesteliuose: spaudos sumažėjimas bibliotekose prilygtų karui / 
Vilma Bičiūnaitė. – Iliustr. – Rubrika: „Gimtasis…“ atvyksta pas jus // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-

7740. – 2022, spal. 15, p. 1, 9. 

Po dvejų metų pandemijos ir karantino „Gimtojo Rokiškio“ darbuotojai atnaujino savo keliones po 

rajono miestelių ir kaimų bibliotekas, susitinka su skaitytojais. Pirmoji išvyka buvo į Pandėlio ir Kazliškio 
seniūnijas. Daugumoje bibliotekos įsikūrusios po vienu stogu su bendruomenėmis, kai kurios 
bibliotekininkės vadovauja bendruomenėms, žino kaimo problemas. Su laikraščio darbuotojomis bendravo, 
kaimo problemas išsakė susirinkę vietos gyventojai bei bibliotekų darbuotojos. Tai Martynonių kaimo 
bibliotekininkė Rita Inčiūrienė, Sriubiškių kaimo bibliotekininkė Laima Kaladienė, Pandėlio bibliotekininkė 
Aušra Skaburskienė, Suvainiškio bibliotekininkė Regina Šimėnienė, Panemunio bibliotekininkė Elena 
Baronienė, Kazliškio bei Konstantinavos bibliotekininkės Zita Dilbienė bei Irena Žindulienė.   
 

Poezija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 15, p. 1. 

Panemunėlyje tebevykstant renginiams, skirtiems Mažajai kultūros sostinei, laukiami eiliuoti posmai 

apie linus. Sukurtas eiles kviečiama pristatyti į biblioteką.  
 

Mokyklose pasirodė mieli naujokai – dvi mergaitės ir du berniukai / GR inform. . – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 15, p. 12. 

Šešiose Rokiškio rajono mokyklose per pamokas lankėsi keturi mieli naujokai – du berniukai ir dvi 

mergaitės, lydimi ČIZ aktorių Nijolės Čirūnienės, Dalios Ziemelienės, Nadieždos Ivanovos. „Mielas 

naujokas“ – tai socialinis meno projektas, lėlių teatro laboratorija, skirta diskutuoti apie negalią pradinės 
mokyklos bendruomenėje. Specialiai šiam projektui pagamintos vaiko dydžio lėlės su keturiais dažnai 
pasitaikančiais negalios tipais. Projekto autorė – Rokiškio savivaldybės komunikacijos ir kultūros skyriaus 

vedėja Irena Matelienė. Lėles sukūrė Rimantas Jacunkas iš Birštono. Projekto partneriai: Rokiškio rajono 
savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Rokiškio kultūros centras, Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka, rajono švietimo įstaigos. Veiklas remia ir koordinuoja užsienio organizacijos: tarptautinis 
globalios lyderystės centras „Meridian International Center“ kartu su JAV valstybės departamento švietimo 
ir kultūros reikalų biuru Vašingtone.  
 



Į patirčių pasaulį… / parengė J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva 
Vilkickienė. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 18, 

p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti naujų knygų penketuką, tai 

Marius Ivaškevičius „Miegantys“ 2022, Danguolė Gervytė „Kronika: slaptos knygos istorija“ 2022, Minna 

Lindgren „Mirtis „Saulėlydžio giraitėje“ 2022, Simona Šara „Pasakyk TAIP“ 2022, Jurga Slanka „Mano 

vyras turėjo paslapčių“ 2022. 

 

Malinauskienė, Aušra. Lėlės kvietė jaunuosius rokiškėnus pažinti negalią ir priimti kitokius / Aušra 
Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, spal. 18, p. 1, 6–7. 

Rokiškyje įgyvendintas unikalus projektas, kurio metu dvi savaites keturios lėlės, turinčios negalios 
požymių, mokėsi kartu su jaunaisiais rokiškėnais. Socialinio meno projektą vaikams „Mielas naujokas“ 

įgyvendino lėlių teatro laboratorijos, skirtos diskutuoti apie negalios reiškinį pradinės mokyklos 
bendruomenėje, sumanytoja Irena Matelienė. Lėlės buvo 120-130 cm dydžio su keturiais dažnai 
pasitaikančiais negalios tipais: silpnaregyste, klausos sutrikimu, kūno dalies paralyžiumi ir autizmu. Lėles 
prižiūrėjo ir jų padėjėjų vaidmenis atliko Rokiškio kultūros centro Bajorų lėlių teatro „ČIZ“ aktorės Nijolė 
Čirūnienė, Dalia Ziemelienė, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
bibliotekininkė Nadiežda Ivanova ir Irena Matelienė. Su lėlėmis buvo apsilankyta pradinėse klasėse šešiose 
Rokiškio rajono ugdymo įstaigose: Rokiškio Senamiesčio ir Juozo Tūbelio progimnazijose, mokykloje-

darželyje „Ąžuoliukas“, taip pat Kamajų A. Strazdo, Obelių ir Pandėlio gimnazijose. Yra pateiktas pokalbis 
su projekto iniciatore Irena Mateliene. 

 

Mokyklose pasirodė mieli naujokai – dvi mergaitės ir du berniukai / GR inform. . – Iliustr. // Gimtasis 

Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 15, p. 12. 

Šešiose Rokiškio rajono mokyklose per pamokas lankėsi keturi mieli naujokai – du berniukai ir dvi 

mergaitės, lydimi ČIZ aktorių Nijolės Čirūnienės, Dalios Ziemelienės, bibliotekininkės Nadieždos Ivanovos. 
„Mielas naujokas“ – tai socialinis meno projektas, lėlių teatro laboratorija, skirta diskutuoti apie negalią 
pradinės mokyklos bendruomenėje. Specialiai šiam projektui pagamintos vaiko dydžio lėlės su keturiais 

dažnai pasitaikančiais negalios tipais. Projekto autorė – Rokiškio savivaldybės komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėja Irena Matelienė. Lėles sukūrė Rimantas Jacunkas iš Birštono. Projekto partneriai: Rokiškio 
rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, Rokiškio kultūros centras, Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka, rajono švietimo įstaigos. Veiklas remia ir koordinuoja užsienio organizacijos: tarptautinis 
globalios lyderystės centras „Meridian International Center“ kartu su JAV valstybės departamento švietimo 
ir kultūros reikalų biuru Vašingtone.  
 

Ruduo: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 18, p. 1. 

Spalio 19 d. Juozo Keliuočio viešosios miesto bibliotekos filialo skaitykloje vyks edukacija „Spalvotas 

ruduo“. Edukacijos metu bus kuriamos puokštės iš spalvotų klevo lapų.  
 

Kudirkienė, Gailutė. Praeinant rusams kaimas pasmirsdavo / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio 
kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2022, spal. 21, p. 5, 10–11. 

Rokiškio rajono Verksnionių kaimo bibliotekininkė ir gimtųjų vietų metraštininkė Gražina Matukienė 
pasakoja Verksnionių, Krylių, Taraldžių kaimų istoriją. 
 

Malinauskienė, Aušra. Pakriauniuose skambėjo eilės ir dainos bei kvepėjo jazminų arbata / Aušra 
Malinauskienė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, spal. 21, p. 8. 

Pakriaunių kaime surengta literatūrinė-muzikinė popietė, kurios metu įvyko kraštietės Gražinos 
Degutytės-Pitrėnienės išleistų trijų knygų pristatymas. Popietėje eiles skaitė Antanašės, Bajorų, Gediškių, 
Obelių bibliotekininkės Ritė Gernienė, Virginija Krasauskienė, Sigutė Šimanauskienė, Gražina Deksnienė ir 
Aurelija Tavoraitė bei Pakriaunių kaimo gyventoja Ona Markovienė. Popietėje muzikinius kūrinius atliko 
Virginijus Venciulis. Ukrainiečių kalba eiles skaitė Pakriaunių kaimo bibliotekininkė Onytė Krivilevičienė. 
Renginio metu buvo pristatyta ir Bajorų bibliotekininkės Virginijos Krasauskienės nuotraukų paroda 
„Debesų laisvė“. Renginio metu taip pat buvo apdovanoti projekto „Vasara su knyga“ dalyviai, kurie įvykdė 
projekto užduotis. 
 

Milaknienė, Reda 



Spalvotos / Reda Milaknienė. – Iliustr.. – Rubrika: Gyvenimo stilius. – Turinys: Klasikos mėgėjai 
Salvinijai nepatinka nei chalatai, nei džinsai / Salvinija Kalpokaitė. Kodėl Nijolė ieško iššūkių? / Nijolė 
Čirūnienė. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 22, p. 8. 

Buvusi Rokiškio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja, bibliotekininkė, literatus 

globojančios „Vaivorykštės“ klubo pirmininkė Salvinija Kalpokaitė, išėjus į pensiją atrado savyje fotografę, 
kuri šiandien saugosi tingėjimo, dykinėjimo, skaitydama knygas pasižymi patinkančias citatas. Nors ji savo 
apranga nemėgsta išskirtinumo, tačiau turi savo požiūrį, tam nepasiduoda. Aktorė, mama, močiutė Nijolė 
Čirūnienė jaučiasi mylima, tačiau pripažįsta, kad būna kai pikta ant viso pasaulio, nuo ko išgydo feisbukas. 
Jos vaidmenys, režisūra, darbas kultūroje yra visiems žinomas, tačiau ji vis tiek yra paslaptinga, mąstanti.  
 

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

Spalio 27 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks poetinio fotografijos/video konkurso „Vaivos 

juosta“ rezultatų paskelbimas. Spalio 29 d. vyks poetės, mokytojos Irenos Juodelytės-Varnienės knygų 
pristatymas.  

 

Keliuotytė, Rasa. Kaip išgyventi tolstant nuo miesto ir kelio? Atsakymas – mūsų kaimuose / Rasa 
Keliuotytė. – Iliustr. – Rubrika: „Gimtasis…“ atvyksta pas Jus // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2022, spal. 22, p. 9. 

„Gimtojo Rokiškio“ darbuotojai tęsia savo vizitus rajono kaimuose ir miesteliuose, susitinka su vietos 
gyventojais, išklauso esamas problemas, apie kurias plačiau pasakoja aplankytų kaimų bibliotekininkės. Tai 

Obelių bibliotekos bibliotekininkės Gražina Deksnienė ir Aurelija Tavoraitė, Pakriaunių bibliotekininkė 
Onytė Krivilevičienė, Antanašės bibliotekininkė Ritė Gernienė, Aleksandravėlės bibliotekininkė Alma 
Mekšėnienė, Kriaunų bibliotekininkė Rasa Striungytė, Laibgalių bibliotekininkė Diana Grižaitė ir 
bendruomenės pirmininkė Vanda Cicika, Ragelių bibliotekininkė Elvyra Tumienė, Čivylių bibliotekininkė 
Vijolė Raugienė.     
 

Šimanauskienė, Sigita. Lukštiečiai – su naujomis tradicijomis, savomis vizitinėmis kortelėmis, iškiliais 
žmonėmis ir geranoriška bendruomene: [pokalbis su Lukštų bibliotekininke Sigita Šimanauskiene apie 
Lukštų kaimo bendruomenę, kuri noriai tvarkosi aplinką, mini šventes, kuriose atskleidžia savo tradicijas, 
rengia susibūrimus bendruomenės namuose ir bibliotekoje] / [kalbėjosi] Greta Stočkienė. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 22, p. 6. 

 

Bičiūnaitė, Vilma. Kelionė pas skaitytojus: vieni jau kuria sėkmės istorijas, kiti dar tik bando / Vilma 
Bičiūnaitė. – Iliustr. – Rubrika: „Gimtasis… “ atvyksta pas Jus // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2022, spal. 25, p. 6. 

„Gimtojo Rokiškio“ darbuotojai tęsia savo apsilankymus rajono kaimuose ir miesteliuose, susitinka su 

vietos gyventojais, domisi esamomis problemomis. Šiuo kartu lankėsi Onuškio, Juodupės, Lukštų, Čedasų, 
Didsodės, Gediškių, Žiobiškio kaimuose, bendravo su bibliotekose susirinkusiais gyventojais, čia 
dirbančiomis bibliotekininkėmis: Nijole Brenčiene, Renata Bernatoniene, Sigita Šimanauskiene, Dalia 
Kumpauskiene, Gintare Skardinskiene.      

 

Gyvenimo panorama. – Iliustr. – Rubrika: Knygų apžvalga // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 

2022, spal. 25, p. 8. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristato ir siūlo paskaityti knygas suaugusiems, tai: Alex 
Christofi „Įsimylėjęs Dostojevskis“ 2022, L. J. Ross „Longstounas“ 2022, Peter James „Mirtis iš pirmo 
žvilgsnio“ 2022, Jurga Vilė „Nukritę iš Mėnulio. Sapnas apie Oskarą Milašių ir kitus paukščius“ 2022.  

 

Konferencija choreografams prisiminti / Rokiškio choreografijos mokyklos inf. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. – ISSN 2351-7433. – 2022, spal. 25, p. 9. 

Spalio 20 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyrius – Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties 
išsaugojimo iniciatyvos vykdytojas – pristatė pirmąjį renginį – konferenciją „Rokiškio krašto 20 a. antrosios 
pusės choreografai, asmenybės, paveldas“. Renginyje paskaitas skaitė Rokiškio savivaldybės Komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė, ilgametė buvusi Juodupės miestelio kultūros 
darbuotoja Irena Kirstukienė, Rokiškio KC rajono padalinio Juodupėje kultūrinės veiklos koordinatorė-

organizatorė Elinga Astrauskienė bei Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyriaus 
mokytoja Rima Bielovienė. Koncertinę programą parodė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 



Choreografijos skyriaus tautinių šokių kolektyvas „Nemunėlis“. Konferenciją vedė choreografijos skyriaus 
vedėjas Arūnas Skardžius. 
 

Keliuotytė, Rasa. Keliai ir susisiekimas – apie tai dažniausia sukasi kalba kaimuose / Rasa Keliuotytė. – 

Iliustr. – Rubrika: „Gimtasis…“ atvyksta pas Jus // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 29, 

p. 9. 

„Gimtojo Rokiškio“ darbuotojai toliau tęsia savo viešnages rajono miesteliuose ir kaimuose, 
bibliotekose išklauso susirinkusių vietos gyventojų poreikius, esamas problemas. Šį kartą lankytasi Lašų, 

Jūžintų, Kamajų, Verksnionių, Duokiškio kaimuose, kuriuose pasitiko bibliotekininkės Gitana Juškevičiūtė, 
Audronė Šakalienė, Elinga Paunksnienė, Gražina Matukienė, Danutė Vigėlienė. 
 

Projektas HOME sustiprino dviejų šalių draugystę ir šeimas: Interreg Latvija – Lietuva. – Iliustr. // 

Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 29, p. 3. 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka baigė įgyvendinti 2014–2020 m. „Interreg V-A Latvijos ir 

Lietuvos bendradarbiavimo programos projektą „Šeimų stiprinimas bendradarbiaujant bibliotekoms kaip 

indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jėkabpilio mieste“. Projekto 

tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriančios šeimos. Projekto veiklos prisidėjo prie gyventojų socialinių ir 

ekonominių sąlygų gerinimo Latvijos-Lietuvos pasienio regionuose, kuriuose juntamos socialinės atskirties 
bei demografinės problemos. Projekto lėšomis atnaujintos trys bibliotekos patalpos, įsigyta įranga, nupirkta 
baldų, taip pat įsigyta įvairaus amžiaus vaikams skirtų lavinamųjų žaislų. Biblioteką papildė 813 knygų 
vaikams ir tėvams. 2022 m gegužės ir birželio mėnesiais Ludzoje bei Rokiškyje vyko tarptautiniai šeimų 
festivaliai HOME. Jų metu įvairiapuses veiklas, edukacines programas vedė profesionalūs moderatoriai, 

pasakų personažai, vyko dailininkų kūrybinės dirbtuvės, teatro mėgėjų spektakliai. Viena iš projekte 
numatytų veiklų – partnerių bibliotekose organizuojami FAMILY TIME renginiai – virtualiai ir gyvai. J. 

Keliuočio viešosios bibliotekos specialistai kartu su tarptautinio projekto partneriais viešėjo Suomijoje, kur 
lankėsi bibliotekose, dalinosi patirtimi, aptarė bibliotekų teikiamų paslaugų panašumus ir skirtumus. Projekto 
dėka kartu su kitais projekto partneriais sukurta skaitmeninė žaidimų platforma HOME. Šį projektą 
finansuoja Europos Sąjunga, projekto biudžetas yra 229 448,01 Eur. Užsakomasis straipsnis.  

 

Sutiktuvės: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2022, spal. 29, p. 1. 

Spalio 29 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Irenos Juodelytės-Varnienės knygų sutiktuvės. 


