2016 metų projektai
„Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“ II d.
Tęstinis, Rokiškio krašto rašytojų atminimo įamžinimui skirtas projektas, kuriantis patrauklią,
informatyvią, interaktyvią edukacinę-pažintinę Rokiškio krašto literatūrinio kelio infrastruktūrą, inovatyviai
pristatančią Rokiškio krašto literatūrinio žodžio kūrėjus ir puoselėtojus. Projekto uždaviniai: paženklinti
literatūrinį kelią ir jo maršrutus rajone – nuo krypties rodyklių iki stendo, nuo žemėlapio iki virtualių
kelionių, nuo pasyvių iki aktyvių edukacinių programų vietose ir virtualių elektroninėje erdvėje, viešinti ir
populiarinti Literatūrinį kelią (internetas, CD, leidinys), populiarinti darbų iš medžio ir molio, Lietuvos
gamtovaizdžio, lietuvių liaudies tarmių, dainų, šokių, tautosakos motyvais. 2016 metais numatoma pastatyti
4 informacinius stendus ir krypties rodykles į lankytinas literatūrines vietas Liudvikos Didžiulienės- Žmonos,
Antano Vienažindžio, Alfonso ir Juozo Keliuočių, Elenos Mezginaitės gimtinėse. Parengti 1 mobilų
informacinį stendą, skirtą Alfonsui ir Juozui Keliuočiams. Pastatyti 4 įženklinimus-drožinius, medines
skulptūras lankytinose vietose. Vykdyti 3 edukacines programas. Sukurti Virtualų gidą po literatūrines
Rokiškio rajono vietas (bibliotekos svetainėje). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio
rajono savivaldybė.
Kultūrinė edukacinė programa „Lėlės atgyja bibliotekoje“
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 Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.
„Pasivaikščiojimai literatūros takais“
Literatūrinių renginių programa rajono gyventojams. Projektinėse veiklose numatyti susitikimai su
rašytojais, aktoriais, knygų pristatymai kaimų ir miestelių bibliotekose. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros
taryba ir 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“, kurio veiklos 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.
„Sveika gyvensena – sveika bendruomenė“
Projektas skirtas Kavoliškio bendruomenės sveikos gyvensenos diegimui, populiarinimui ir sklaidai
bibliotekos erdvėje. Projektą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.
„Padėk sau – niekas kitas to nepadarys“
Projektas skirtas Rokiškio miesto visuomenei – psichologinei pagalbai gauti specialiojoje literatūroje
ir tiesioginiame bendravime su įvairių sričių specialistais. Projektą finansuoja Rokiškio rajono savivaldybė.

