2015 metų projektai
„Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai"
Projekto veiklose numatytas nuolatinis inovatyvių paslaugų teikimas rajono gyventojams ir turistams gido, edukatoriaus paslaugos, kurias teiks bibliotekininkas (dažnai kartu su kt. kultūros ir švietimo įstaigų, jei
jos yra tose vietovėse, darbuotojais). Siekiant kraštiečių kūrybą ir gyvenimą pristatyti novatoriškai, įdomiai
tiek vaikams, tiek suaugusiems, turistams - bus pristatomos sukurtos teminės edukacinės programos
(parengtos, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir vietos bendruomene), kuriose tiesiogiai dalyvaus
besilankantys įženklintose literatūrinio kelio stotelėse, esančiose toje teritorijoje. Projekto eigoje numatoma
parengti literatūrines- muzikines-teatrines programas su vietos bendruomenių gyventojais. Projektą dalinai
finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
„Romuvos keliais"
Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame
Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, fiksuoja
nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą,
pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą,
bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
„Bibliotekos pažangai 2 "
Projekto tikslas - sustiprinti rajono viešosios bibliotekos gebėjimus ir galimybes tenkinant
informacinės visuomenės poreikius bei įtvirtinti biblioteką kaip tvarią bendruomeninę instituciją, galinčią
pagerinti bendruomenės gyvenimo kokybę. 2015 m. projekto veiklose- bibliotekų darbuotojų mokymai bei
kompetencijų stiprinimas. Projektas skatina bibliotekos, verslo, nevyriausybinių organizacijų, kaimo
bendruomenių bendradarbiavimą bei aktyvinimą. Projektą dalinai finansuoja B. M. Geitsų fondas.
„Sėlių kultūra virtualioje erdvėje"
Projektas vykdomas internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.rvb.lt . Virtualioje
erdvėje pristatomas sėlių krašto kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama informacija apie
regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. Projektas skirtas plačiajai visuomenei. Projektą dalinai finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
19- oji Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės"
Projekto veiklos užtikrina tarptautinio lėlių teatrų festivalio tęstinumą Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. Projektas stiprina vaikų kolektyvų
bendradarbiavimą, ugdo meninę saviraišką, skaitymo skatinimą bei turiningą laisvalaikio užimtumą. Projektą
finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.
„Suk į kaimą"
Projektas, įgyvendinamas kartu su Rokiškio vietos veiklos grupe skatina kaimo gyventojų
bendradarbiavimą per ekonominį savarankiškumą ir informacinę internetinę svetainę. Aktyvi projekto
teritorija yra trijų rajonų (Rokiškio, Pasvalio, Biržų) vietos veiklos grupių teritorija bei partnerio teisėmis
dalyvaujančios šių teritorijų bibliotekos. Projektas skatina ir aktyvina bendruomenių tvarią plėtrą, verslumą
ir gebėjimus sutelkti įvairių sektorių savanorius. Bibliotekų veiklomis projekte užtikrinama internetinė
projekto sklaida, vietos gyventojų verslo, užimtumo, laisvalaikio raiškos priemonių viešinimas ir
informacijos kaupimas bei populiarinimas. Projektas finansuojamas pagal Kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos priemonę "Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas".
Literatūriniai skaitymai "Mus jungia sėlių žemė"

Skaitymą, bendruomeniškumą ir literatūros pažinimą skatinantis projektas. Projekte numatytos veiklos
, apimančios sėliškojo krašto literatūrinį, rašytinį paveldą. Projektas skirtas Baltų vienybės dienai. Projektą
finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.
„Gyvenk. Man tavęs reikia"
Tvarios ir harmoningos visuomenės savitarpio supratimo, tolerancijos bei žmogiškųjų vertybių
ugdymo projektas. Projekto veiklose - prevencinis visuomenės švietimas sveikatinimo, psichologinės
aplinkos klausimais. Projektą remia Rokiškio rajono savivaldybė.

„Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“
Projektas vykdomas internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.rvb.lt . Virtualioje
erdvėje pristatomas sėlių krašto kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama informacija apie
regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. Projektas skirtas plačiajai visuomenei. Projektą dalinai finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
„Grafų Komarovskių gimtinės istorinė ir kultūrinė sklaida“
Bus parengta mobili ekspoziciją (mobilūs stendai) apie Komorovskių giminės kultūrinį istorinį
paveldą. Ekspozicija bus pristatyta renginyje, viešinama rajono žiniasklaidoje bei internetinėje erdvėje.
Projektas skirtas kultūriniam turizmui skatinti, gryninant Komorovskių giminės paveldo reikšmę Kavoliškio
mikrorajonui. Projektą remia Rokiškio rajono savivaldybė
„Romuvos
keliais“
Tęstinis projektas, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Rokiškio
krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio". Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, fiksuoja
nematerialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą,
pristato krašto menininkų kūrybą. Projektas skatina krašto istorijos, kultūros tyrinėjimus ir pažinimą,
bendruomenių kultūrinio gyvenimo studijas, puoselėja tradicijas ir papročius. Projektą dalinai finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Rokiškio krašto literatų kūrybos almanacho „Vaivorykštė“ leidyba
2016 m., Rokiškio rajono literatų klubui minint 30-ąsias įkūrimo metines, bus iškleistas Rokiškio
krašto literatų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“, kuriame bus pristatyti visi rajono literatai ir jų kūryba.
Projektą remia Rokiškio rajono savivaldybė
„Poezijos pavasaris – 2016“
Tradicinė poezijos šventė, kurioje dalyvauja Rokiškio rajono literatai ir kviečiami kitų aplinkinių
rajonų (Biržai, Ukmergė, Kupiškis ir kt.) kūrėjai. Projektą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.
Renginių ciklas „Biblioteka-visų namai“
Obelių bibliotekoje suplanuotas renginių ciklas ,,Biblioteka- visų namai“ stiprins ryšį tarp
bendruomenės ir bibliotekos, sutelks įvairias amžiaus grupes, ugdys meną ir skonį, gebėjimą džiaugtis,
prisiimti atsakomybę, ugdys pasitikėjimą savimi, skatins bendravimą, domėtis kraštiečiais, jų kūryba, veikla.
Projektą remia Rokiškio rajono savivaldybė
XX-oji Aukštaitijos regiono bibliotekų lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės 2016“

Projekto veiklos užtikrina tarptautinio lėlių teatrų festivalio tęstinumą Rokiškio rajono savivaldybės
Juozo Keliuočio bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. Projektas stiprina vaikų kolektyvų
bendradarbiavimą, ugdo meninę saviraišką, skaitymo skatinimą bei turiningą laisvalaikio užimtumą. Projektą
finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.

