
1923-1940 m. 
1930 m. biblioteka persikėlė į kitas  
patalpas miesto pakraštyje, 
visuomenei mažai žinomoje vietoje, 
dabartinės Vytauto gatvės gale (Nr. 
28). Iš pradžių jai tebuvo skirtas 
vienintelis kambarėlis, nes 
tuometinė apskrities valdžia 
tinkamesnių patalpų nesurado. Tik 
vėliau prie bibliotekos įsteigta 
skaitykla, pradėta prenumeruoti 
periodinius leidinius. Nuo 1923 iki 
1935 metų dirbo Angelina
Bičiūnienė. 1935-1937 m. 
bibliotekos vedėju dirbo L. 
Pročkaila. Tais pačiais, 1937-aisiais, 
metais šias pareigas perėmė J. 
Pitrėnas, dirbęs iki 1940 m. Tuo 
laiku jau dirbo ir kitas 
bibliotekininkas – E. Surginevičius. 

1935-1940 m. biblioteka veikė gydytojo 
Trifskino name Nepriklausomybės a. Nr. 
16.
1936 m. patvirtintas „Valstybinių viešųjų 
bibliotekų įstatymas“ įpareigojo 
bibliotekas sukaupti savo fonduose gerą 
literatūrą, organizuoti tos literatūros 
skaitymą visuomenėje, surinkti visus 
kultūrinę vertę turinčius spaudinius 
lietuvių ir užsienio kalbomis. Tais pačiais 
metais keitėsi ir bibliotekos pavadinimas: 
ji tapo Valstybine viešąja biblioteka.

Metai Fondai 

(egz.)

Vartotojų 

sk.

Išduotis

(egz.)

1923 789 474 7085

1933 3819 232 5532

1923 m. vasario 15 d. knygų 
mylėtojo Stasio Meilaus iniciatyva 
buvo pradėtas knygų rinkimas iš 
visuomenės ir, valstybei remiant, 
buvo įsteigtas Kauno Valstybės 
Centralinio Knygyno Rokiškio 
skyrius, kuris atliko bibliotekos 
funkcijas. Pradinį fondą sudarė 
visuomenės paaukotos knygos, o 
dalis buvo gauta iš apskrities 
savivaldybės. Biblioteka veikė 
Mainelio name Nepriklausomybės 
a. Nr. 3.

Angelina Bičiūnienė



1940-1949 m. 

Pranas Serva

Kazys Jukonis

1942-1944 m. jau dirbo trys darbuotojai: 
bibliotekininkais teko dirbti dar ir V. Baniulaičiui, 
A. Kulikauskui bei E. Zaleskytei.
1944 m. rugsėjo 1 d., praėjus frontui, biblioteka 
vėl pradėjo savo darbą. Knygų fondas buvo 
papildytas marksizmo-leninizmo klasikų 
veikalais, politinėmis brošiūromis ir knygomis 
rusų kalba. Iš fondo nuolat išimamos knygos, 
remiantis atsiųstais sąrašais.
1944 m. bibliotekos vedėju tampa A. 
Kulikauskas, o bibliotekininke toliau dirba E. 
Zaleskytė. Nuo 1944 m. rugpjūčio mėnesio 
bibliotekai jau vadovauja J. Kalvelis, o 
bibliotekininkės pareigas atlieka G. 
Skokauskienė. 

1946 ir 1949 m. vyko didžiausias fondų valymas Rokiškio 
viešojoje bibliotekoje. 1946 m. knygų nurašymo priežastis 
neaiški, o 1949 m. pažymėta, kad nurašyta Glavlito
patikrinimo aktu ir prie knygos nurodyta „išimti“.
1946 m. biblioteka pradėjo teikti metodinę pagalbą valsčių 
bibliotekoms, organizuoti kultūros darbuotojų seminarus. Jau 
šiuo metu bibliotekoje dirbo 3 darbuotojai. 1945 m. 
bibliotekos vedėja dirbo A. Mišeikienė, 1946 – G. 
Skokauskienė, anksčiau dirbusi bibliotekininke. 1947 m. 
vedėjos pareigas užima M. Fainbliumienė, o bibliotekininkės 
– G. Skokauskienė. Šiuo laiku jau dirba ir skaityklos vedėjas. 
1948 m. bibliotekos vedėjos pareigas perima O. Kuznecova ir 
dirba iki 1950 m., kada ją pakeičia A. Klimas, anksčiau dirbęs 
kilnojamojo fondo vedėju, bei K. Jukonis. 
1949 m. skaitytojus pradedama aptarnauti ir per 
tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

1940 m. prasidėjo ir naujas bibliotekos istorijos puslapis. Į 
Lietuvą įsiveržus sovietinei ideologijai, importuojama ir sovietinė 
visuomenės skaitymo turinio apribojimo ir cenzūravimo politika. 
Jau pirmaisiais metais iš apyvartos išimta visa religinė ir 
vadinama „buržuazinė“ literatūra, o vokiečių okupacijos metais ir 
visos žydų tautybės autorių knygos.
Jau 1940 m. susirūpinta bibliotekų darbuotojų kvalifikacija. 
Siekiant sėkmingiau organizuoti bibliotekos darbą, paskirti du 
darbuotojai. Vedėju paskirtas išsilavinęs žmogus, aktyvus to 
meto visuomenės veikėjas Pranas Serva, kuris pirmosiomis 
vokiečių okupacijos dienomis buvo sušaudytas. 
1941-1944 m. bibliotekos vedėju dirbusiam A. Ruigiui pavyko 

papildyti fondus apie 5000 leidinių iš prie bibliotekos prijungtos 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio vardo 9-ojo pėstininkų pulko 
bibliotekos. Vokiečių okupacijos metais vėl sąmoningai naikinti 
knygų fondai. Be to teko ne kartą kraustytis iš vienų patalpų į 
kitas ir net laikinai nutraukti savo veiklą. 



RAJONINĖ BIBLIOTEKA 1950-1976 m.

Nuo 1950 m. Rokiškio biblioteka pavadinta rajonine, o nuo 1951 
m. kovo 30 d. perkelta į buvusius grafo Pšezdzieckio rūmus. Jai 
skirti 4 kambariai. Bibliotekos plotas buvo 140 m2, tokiu būdu 
susidarė galimybė laisviau išdėstyti fondą, išskirti kambarį 
mainų fondui.
Šiuo laikotarpiu viena labai svarbi bibliotekos veiklos sritis buvo 
sovietinei valdžiai tinkančios literatūros aktyvi propaganda. Tuo 
tikslu buvo ruošiami tokių knygų aptarimai, literatūriniai 
teismai. Bibliotekos darbuotojai turėjo pasiekti, kad kiekvienas 
skaitytojas skaitytų ir šią literatūrą. 

Bibliotekos kolektyvas  1972 m. 

Nuo 1960 m. bibliotekoje fondai tapo atviri, skaitytojai patys galėjo 
laisvai rinktis knygas. Jau tuo metu atsirado galimybė papildomam 
fondų komplektavimui. Vienu iš tokio komplektavimo šaltinių tapo 
Rokiškio miesto knygynas. Pradedamas didesnis dėmesys skirti 
individualiam darbui su skaitytojais: abonemente, kur jau nuo 1963 
m. įsteigiamas naujas abonemento vedėjo etatas, pravedami 
pokalbiai, rengiamos bibliografinės apžvalgos, ruošiamos įvairios 
vaizdinės priemonės.
Vykdant įvairius tuometinės Lietuvos valdžios nutarimus, įvairiomis 
priemonėmis stengtasi „brukti“ skaitytojams visuomeninę politinę 
literatūrą. Skelbti net įvairūs konkursai, į kuriuos įsijungti 
privalėdavo visos bibliotekos. 

1969 m. visose rajono bibliotekose išskirtas bibliografinis 
informacinis fondas, ir jis buvo nuolat papildomas naujai gauta 
literatūra, pradėtos vesti įvairios kartotekos. Kraštotyros 
kartotekoje pradėta kaupti medžiaga apie Rokiškio rajoną, jo 
ekonominį, kultūrinį gyvenimą, istoriją, žymiuosius žmones, kurių 
gimtinė – Rokiškio rajonas. Jau tuo metu teiktos ir bibliografinės 
informacijos skaitytojams, tačiau tik 1970 metais jas pradėta 
reguliariai registruoti. Dar viena jau minėta bibliografinio-
informacinio darbo forma – bibliografinės apžvalgos, skaitytos 
kultūros darbuotojų seminarų metu bei per vietinį radijo tašką. 
1970 m. skaitykloje paruoštas kraštotyros kampelis.

Nuo 1969 m. rengta Bibliotekininko diena. Bibliotekininkų 
žinių lygiui pakelti pradėta organizuoti diferencijuotus 
pasitarimus, atsižvelgiant į bibliotekininkų žinias ir jiems 
keliamus reikalavimus. Didelis dėmesys skirtas ir darbui su 
jaunimu. Visose rajono bibliotekose išskirtos jaunimo grupės.
Rajoninėje bibliotekoje organizuota daug ir įvairių renginių, 
tuo metu vadinamų „masinio darbo priemonių“: knygų 
aptarimų, žymiųjų rašytojų minėjimų, skaitytojų konferencijų. Į 
grožinės literatūros kūrinių aptarimus buvo kviečiami autoriai 
bei kiti rašytojai. Pravedamos buvo ir „Knygos šventės“, kurių 
metu vyko susitikimai su įvairiais rašytojais. 

Pirmoji Bibliotekininko diena. Onuškio bibliotekos vedėjas 
Bronius Šeškauskas skaito priesakus naujiems 

bibliotekininkams. 1969-12-20

Pirmoji knygos šventė Rokiškio rajone. Dalyvauja rašytojai, 
poetai V. Šulcaitė, A. Maldonis, P. Širvys ir kt. P. Širvys – pirmoje 

eilėje šeštas iš kairės. 1965 m

Nuolat augo ir darbuotojų skaičius Rajoninėje bibliotekoje 
– jeigu 1944 m. čia dirbo 2 darbuotojai, 1949 m. – 4, 1967 
m. – 6, 1973 m. – 7, tai jau centralizacijos pradžioje 1976 
m. – 22 darbuotojai.
Per 1950-1976 m. laikotarpį pasikeitė daug bibliotekos 
vadovų: A. Klimas, K. Jukonis, S. Malevičiūtė, V. 
Aleksandravičius, T. Šveicova, E. Pajarskas, Č. 
Adomaitytė, J. Mintautas, E. Šinkevičienė. 

Metai Fondai 

(egz.)

Vartotojų 

sk.

Išduotis

(egz.)

1950 10095 2041 50705

1963 22101 n. d. 30647

1965 n. d. 1398 23938

1973 37824 n. d. 40776

1975 147661 2017 46112

1967 m. rugsėjo 29 d. Rokiškio rajono kultūros 
skyriaus vedėjos A. Šulčiūtės įsakymu Nr. 29 Zita 
Jodeikienė paskiriama Rokiškio rajoninės bibliotekos 
vedėja (dirbo iki 2001 metų). 



Augant skaitytojų vaikų skaičiui, 1950 m. gegužės 1 d. 
Rokiškyje buvo įsteigta vaikų biblioteka. Svarbiausias jos 
uždavinys buvo padėti mokyklai mokymo procese, todėl 
knygų fondas čia buvo komplektuojamas, atsižvelgiant į 
mokymo programas. 1950 m. biblioteka jau gavo 
pirmąsias 700 pavadinimų knygų. 

RAJONINĖ VAIKŲ BIBLIOTEKA 1950-1976 m. 

1954 metais buvo baigti organizuoti 
abėcėlinis ir sisteminis katalogai, 
žurnalų ir laikraščių straipsnių bei 
recenzijų kartotekos, sudarytos kai 
kurios teminės kartotekos, 
atsižvelgiant į laiko aktualijas. Siekiant 
turiningiau užimti vaikų laisvalaikį, 
naudotos įvairios užimtumo formos: 
turistiniai žygiai, šaškių, šachmatų 
varžybos, įvairūs renginiai, tiesiogiai 
susiję su knyga. 1955-1956 m. Vaikų 
bibliotekai vadovauja N. Jokšaitė, 
anksčiau dirbusi bibliotekininke.

N. Jokšaitė

Pirmaisiais darbo metais biblioteka turėjo tik vieną etatą –
vedėjo, o šitose pareigose dirbo Adelė Kulienė. Ji buvo tikra 
bibliotekinio darbo entuziastė, dar vokiečių okupacijos metais 
gelbėjusi nuo sunaikinimo Obelių bibliotekos knygas. 
Pradėjusi dirbti vaikų bibliotekoje, ji jau pirmaisiais metais 
užmezgė ryšius su mokykla, bendravo su tuometiniu 
direktoriumi Juozu Janulioniu, subūrė bibliotekos tarybą.

Adelė Kulienė

1959-1962 metais Vaikų bibliotekai 
vadovavo A. Kunskaitė. 1962 m., 
taupant Kultūros ministerijos sistemos 
įstaigoms skiriamas lėšas, vaikų 
biblioteka uždaryta, o jos fondai 
perduoti mokyklų bibliotekoms.
1964 m. vėl nutarta atkurti rajoninę 
vaikų biblioteką. Taip prasidėjo antrasis 
bibliotekos gyvavimo etapas. „Dėl 
užsitęsusio remonto biblioteka 
skaitytojams duris atvėrė tik 1965 m. 
balandžio 5 d.“
Rajoninė Vaikų biblioteka tapo ir darbo 
su vaikais metodinio vadovavimo 
centru. 
Po bibliotekų centralizacijos 1976 m. ji 
tapo Rokiškio centrinės bibliotekos 
vaikų literatūros skyriumi, kuris įsikūrė  
Nepriklausomybės a. Nr. 3.

Ilgiausiai – septynerius metus – bibliotekos abonemente dirbo 
bibliotekininkė Vita Kundelienė. Nuo 1957 m. bibliotekoje 
įsteigtas naujas skaityklos vedėjo etatas, kuriame dirbti pradėjo 
J. Zibolis. Didžiausią dėmesį jis skyrė bibliotekos apipavidalinimui: 
buvo nupieštas didžiulis paveikslas – senelė prie ratelio apsupta 
vaikučių. Šis paveikslas puošė bibliotekos skaityklą iki 1962 m.
Renginių organizavimo  srityje labiausiai pasižymėjo skaityklos 
vedėja A. Šulčiūtė, dirbusi 1960-1962 metais. Į įvairias valandėles 
buvo kviečiami įvairių profesijų atstovai, įžymūs rajono žmonės.

Bibliotekos skaitykloje



CENTRINĖ BIBLIOTEKA 1976-1988 M.

1976 m. Rokiškio rajoninė biblioteka tampa centrine biblioteka su 4 miesto ir 52 kaimo 
filialais. Bibliotekoje tuo metu įsteigti 23 etatai. Tais pačiais metais biblioteka perkeliama 
ir į naujas patalpas: iš dvaro patalpų sugrįžta į tas pačias patalpas Nepriklausomybės 
aikštėje Nr. 16, kur veikė ir 1935-1940 m., tik šįkart jai atitenka visas 500 m2 ploto 
pastatas. Centrinėje bibliotekoje tuo metu veikė 6 skyriai: Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų 
literatūros, Spaudinių tvarkymo ir komplektavimo, Bibliografijos informacijos, Metodikos 
ir Ūkio.

1977 m. parengtas pirmasis lankstinukas, pristatantis Rokiškio 
centrinės bibliotekos trumpą istoriją, struktūrą bei apžvelgiantis visas 
pagrindines bibliotekinio darbo sritis. Panašios struktūros atnaujintas 
bukletas išleistas ir 1983 m., minint bibliotekos įkūrimo 60-ąsias 
metines.

1976 m. Rokiškio centrinėje bibliotekoje (be mainų 
rezervinio fondo) buvo 47852 egzemplioriai, o 1986 
m. sausio 1 d. bibliotekos fonde buvo sukaupta 
113880 egzempliorių. Knygų tvarkymo ir 
komplektavimo skyriuje buvo įkurtas fondo 
saugojimo ir mainų rezervinis sektorius, sudaryta 
viso Rokiškio rajono „kultūrinio ir ekonominio 
profilio kartoteka“, skaitytojų sudėties ir profesijų 
kartoteka, einamojo komplektavimo abėcėlinė 
kartoteka, periodinių leidinių kartoteka, adresatų, 
„Dezideratų“ kartoteka.
Su skaitytojais dirbama diferencijuotai, profesijų 
kartoteka pertvarkoma ir joje išskiriamos šios 
pagrindinės skaitytojų grupės: žemės ūkio 
specialistai, mokytojai-dėstytojai, medicinos 
darbuotojai, mechanizatoriai, darbininkai. Šioms 
grupėms net buvo sudarinėjami atskiri skaitymo 
planai. Siekiant, kad bibliotekos fonduose sukaupti 
spaudiniai būtų kuo efektyviau panaudojami 
kompleksiniam asmenybės ugdymui, ir po 
centralizacijos organizuoti įvairūs renginiai. Visi 
renginiai turėjo atspindėti tų laikų ideologinę 
dvasią. 

1976 m. bibliotekų centralizacija atvėrė galimybes visapusiškai pagerinti bibliografinį 
informacinį darbą: Bibliografijos informacijos skyrius vadovauja ir koordinuoja 
bibliografinį bei kraštotyros darbą rajone. 
1977 m. skyriaus kraštotyros literatūros fonde buvo 96 egzemplioriai knygų, 1981 m. 
– 164 egzemplioriai, o 1985 m. – 203 egzemplioriai. Knygų skaičius kraštotyrine tema 
per 9 metus išaugo 2,1 karto.
1979 m. Vaikų literatūros skyrius perkeliamas į kitas patalpas Nepriklausomybės a. 
Nr. 3.
1979 metai buvo paskelbti Tarptautiniais vaikų metais. Ypatingai stengtasi ugdyti 
moksleivių skaitymo kultūrą.

1986 m. spalio 16 d. įkurtas rajono literatų klubas „Vaivorykštė“, neatsitiktinai 
pasirinkęs savo buveine Centrinę biblioteką.
1988 m. vyko didžiulė „Žemiečių sugrįžimo šventė“, kurioje dalyvavo rašytojai ir 
poetai Valerija Inčiūraitė, Alfonsas Danys, Elena Mezginaitė, Rimgaudas Graibus, 
Rimantas Šavelis, Jonas Lapašinskas, Rimantas Jurgelionis, Algis Kusta, Vitas Areška. 
Vienas iš metodinės veiklos uždavinių – bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo 
organizavimas, dalyvavimas moksliniuose tyrimuose. Nuo 1986 m. veikia taip pat 
jau ir jaunųjų specialistų taryba, vadovaujama Alicijos Matiukienės. Nuolat kyla 
darbuotojų profesinė kvalifikacija. Jei 1965 m. rajone buvo tik vienas darbuotojas 
su aukštuoju išsilavinimu, tai 1975 m. – 6 darbuotojai. 1965 m. rajone buvo 25 % 
specialistų, 1975 m. – 46 %, 1985 m. – 72,6 %.

Nuo 1980 m. Bibliografijos informacijos skyriuje 
organizuojama operatyvioji kartoteka „Rajonas 
spaudoje“, papildoma kasdien, peržiūrint naują spaudą.
Rokiškio centrinė biblioteka buvo paskirta kraštotyros 
darbo baze respublikoje. Įsimintinas toks faktas, kad 1985 
metais į bibliografus kreipėsi televizijos viktorinos „10x10“ 
dalyviai, tais metais respublikoje užėmę pirmąją vietą. 
Neabejotinai nemažas nuopelnas yra ir bibliografų, kurie 
stengėsi padėti surasti atsakymus į šios viktorinos 
klausimus. Nuo 1987 metų kas mėnesį sudarinėti anotuoti 
literatūros sąrašai „Nauja literatūra kultūros ir meno 
klausimais“, o kas ketvirtį – „Meilė. Šeima. Vestuvių 
tradicijos“, „Sveikatai žalingi įpročiai“, „Nauja literatūra 
kooperatyvų klausimais“.
1983 m., minint Rokiškio centrinės bibliotekos 60-ąjį 
jubiliejų, sukurtas ir pirmasis bibliotekos ekslibris, kurio 
autorius – Saulius Ikamas. 

Naujų patalpų atidarymo šventėje 1976 m. 
lapkričio 19 d.

Metai Fondai 
(egz.)

Vartotojų 
sk.

Išduotis
(egz.)

1976 47852 3631 75714

1988 122106 5501 138662

Poetas Justinas Marcinkevičius 
Rokiškyje 1983 m. Nuotr. V. Gasiūno

Juozas Baltušis pasirašo 
autografus  rokiškėnams 

1977 m.



1989-1995 M.

1989-ieji metai buvo susitelkimo, pasiryžimo ir ištvermės, atgimusios Vilties 
metai, įėję į lietuvių tautos istoriją įsimintinomis datomis. Visa tai ir 
suformavo pagrindines Centrinės bibliotekos veiklos kryptis. Visų pirma 
daugiausia dėmesio buvo skiriama tautos dvasiniam atgimimui, kalbai, 
istorijai, iškilo uždavinys formuoti tinkamą požiūrį į praeities ir šių dienų 
vertybes.
1989 m. rugpjūčio mėnesį išleistas pirmasis laikraščio „Prie Nemunėlio“ 
numeris, kurio redakcijos kolegijai priklausė ir CB direktorė Zita Jodeikienė.
1989 m. biblioteka gavo pirmuosius naujus senųjų knygų, leistų 
Nepriklausomoje Lietuvoje 1918-1940 m., leidinius, gautos pirmosios knygos 
apie tremtį, sukėlusios didžiulį skaitytojų susidomėjimą. Pradėta skolintis 
knygas iš asmeninių bibliotekų, rengti tokių leidinių parodas. Gautos taip 
pat ir pirmosios labdaros siuntos iš Čikagos – išeivijos literatūra. Šiuo metu į 
biblioteką pateko ir 1931-1940 m. kultūros žurnalo „Naujoji Romuva“ 
komplektas. 
1989 m. kovo 16 dieną pirmą kartą rajone paminėta Knygnešio diena.

1990 m. pradedami komplektuoti fondai ir mokyklų bibliotekoms. 
1991 m. biblioteka pradėjo teikti mokamas paslaugas. Už padidintos 
paklausos žurnalų, pirktų iš spec. lėšų naudojimą, imamas nustatytas 
mokestis.
1991 m. pradėti rengti tarprajoniniai renginiai: minėtos J. Katelės 160-
osios gimimo metinės Panemunėlyje kartu su Kupiškio bei Zarasų 
bibliotekininkais, rašytojos L. Didžiulienės-Žmonos 135-osios metinės 
Anykščių bibliotekoje. 
1992 m. pertvarkyta Centrinės bibliotekos struktūra. Prie Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus prijungta Rokiškio rajono švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus biblioteka, paliekant biblioteką buvusiose patalpose. 
Praplėstas Bibliografijos informacijos skyrius, įkuriant kraštotyros 
sektorių. Panaikintas Metodikos skyrius, paliekant vyr. metodininkės 
etatą. 1993 m., vykdant masinių ir mokyklų bibliotekų jungimą, 
Metodikos skyrius buvo vėl atkurtas.

Prasidėjus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžiui, didžiausias 
dėmesys skirtas kraštotyros darbui. 1992-ųjų m. pabaigoje prie 
Bibliografijos informacijos skyriaus įsteigtas kraštotyros sektorius, ir 
nuo šiol keitėsi skyriaus pavadinimas – Bibliografijos informacijos ir 
kraštotyros skyrius, tuo metu išskirtinį dėmesį skyręs kraštiečių 
rašytojų išeivijoje išaiškinimui. Čia jau nuo 1990 m. pradėti rengti 
kasmet „Rokiškio rajono įžymių datų kalendoriai“.
1992 m. Vaikų literatūros skyrius perkeliamas vėl į naujas patalpas 
Šatrijos gatvėje, ir šįkart jam atitenka visas namukas.
1993 m. bibliotekoje pradėti aptarnauti Aklieji ir silpnaregiai, nes čia 
buvo įkurtas Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialo Rokiškio 
paslaugų punktas, iš Panevėžio pradėti tiekti garsiniai leidiniai.
1993 m. liepos 27 d. įkuriamas ir LBD Rokiškio skyrius.

Prie Didžiulių sodybos-muziejaus Rokiškio ir Anykščių 
bibliotekininkai. 1991 m.

Rokiškio centrinės bibliotekos 
70-asis jubiliejus paminėtas 
gražiu renginiu, surengta 
iliustruota literatūros paroda. 
Šia proga išleistas ir 
informacinis bukletas, 
pristatantis bibliotekos veiklą. 
1993 m. dalyvauta 
Tarptautinėje konferencijoje 
„Lietuvos bibliotekų fondų 
istorija XX amžiuje“, kur 
pranešimą tema „Rokiškio 
valstybinės viešosios 
bibliotekos fondai 1923-1940 
metais“ skaitė Spaudinių 
tvarkymo ir komplektavimo 
skyriaus vedėja Angelė 
Stučinskienė. 

Centrinės bibliotekos kolektyvas 1993 m.

Metai Fondai Vartotojų 

sk.

Išduotis

(egz.)

1990 118618 3556 91509

1991 115313 4454 109371

1992 117786 3789 99407

1993 116957 4045 125175

1994 112182 4191 125705

1995 105868 4280 129942

Kalbos šventė Rokiškyje. Iš kairės: kalbininkas V. Mažiulis, 
Z. Rumšas, poetas M. Martinaitis, kalbininkas K. Eigminas.  

Nuotr. J. Vaitkevičiaus. 1989 m.

Susitikimas su rašytoju R. Šaveliu Rokiškyje. Iš kairės: 
brolis Vytautas, Rimantas Šavelis, Prof. E. Bukelienė ir 
aktorius A. Butvilas.Nuotr. D. Zibolienės. 1992 m. 



VĖL VIEŠOJI BIBLIOTEKA

1995 m. rugpjūčio 28 d. Rokiškio rajono valdybos 
sprendimu ji pavadinta Rokiškio savivaldybės 
viešąja biblioteka su 4 miestų ir 35 kaimų filialais. 
25 kaimų bibliotekos ir 1 miesto biblioteka turėjo 
prijungtas mokyklų bibliotekas: 15 pradinių ir 11 
devynmečių.
1995 m. liepos 1 d. Kultūros, švietimo ir sporto 
skyriui suskilus į atskiras Kultūros ir Švietimo 
tarnybas, nuo Viešosios bibliotekos fondų atskirta 
ir Švietimo skyriaus biblioteka.
1995 m. įsimintinas įvykis tiek Viešojoje 
bibliotekoje, tiek pačiame Rokiškyje – išeivijos 
poeto Bernardo Brazdžionio viešnagė. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
Rokiškyje 1995 m.

1995 m. liepos 28 d. prie Vaikų literatūros skyriaus 
įkuriamas lėlių teatras „Padaužiukai“. 1996 m. jo 
repertuare buvo jau 3 spektakliai. Nuo 1996 m. 
rengiamos tradicinės Aukštaitijos regiono bibliotekų 
lėlių teatrų šventės „Kai atgyja lėlės“. Vaikų literatūros 
skyriuje 1999 m. įsteigta žaisloteka. Nuo 1999 m. čia 
vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai. 
Kiekvienais metais jos būdavo kita tema.
Lietuvos bibliotekininkų draugija už labai gerus 
profesinio darbo rezultatus Rokiškio rajono viešosios 
bibliotekos direktorei Zitai Jodeikienei suteikė 1995 
Metų bibliotekininko vardą ir jos pavardę įrašė į 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės knygą. 1997 
m. direktorė apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino I-ojo laipsnio medaliu.

1996 m. biblioteka tapo savarankiška biudžetine įstaiga, 
tvarkančia visus finansinius reikalus. Šiais metais atsisakyta 
tokios skaitytojų aptarnavimo formos kaip kilnojamosios 
bibliotekėlės.
1996 m. didžiausias ir bene svarbiausias renginys Rokiškyje 
buvo 6-oji Lietuvos kultūros darbuotojų literatų šventė, į 
kurią susirinko literatai iš įvairių šalies kampelių.

6-osios Lietuvos kultūros darbuotojų literatų šventės 
dalyviai prie Rokiškio krašto muziejaus. 1996 m. spalio 4 d.

Nuo 1997 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“, 
įvesta vieninga skaitytojų registracija. Tai lėmė skaitytojų 
skaičiaus sumažėjimą. 
1997-ieji – Lietuviškos knygos metai. Tai Martyno Mažvydo 
katekizmo 450-osios, Lietuvos mokyklos 600-osios bei 
lietuviškų kalendorių 150-osios metinės. Už šį renginį 
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo 
valstybinė komisija Rokiškio viešajai bibliotekai paskyrė 5 
tūkst. Lt paskatinamąją premiją. 

1998-ieji metai – jubiliejiniai Rokiškio viešajai bibliotekai: buvo 
paminėtos 75-osios bibliotekos įkūrimo metinės. Šia proga parengta 
literatūros paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai – 75“, vyko jubiliejinė 
šventė. 
Nuo 1999 m. liepos 1 d. nutrauktas centralizuotas bibliotekų fondų 
komplektavimas, ir jis vyko tik iš Rokiškio savivaldybės bei seniūnijų 
skirtų lėšų ir labdaros. 
1999 m. didžiulis dėmesys visose kultūros įstaigose skirtas Rokiškio 
miesto 500-ajam jubiliejui paminėti. Nemenkas to krūvis teko ir 
Viešajai bibliotekai: teko išaiškinti daugybę kraštiečių, pasklidusių po 
visą pasaulį, išsiuntinėti jiems kvietimus į jubiliejinį renginį. 

Parodos „Rokiškis: istorija ir dabartis“ 
atidarymo metu 1999 m. rugsėjo 25 d

1998 m. rugsėjo 24-26 d. Lenkijos Pabianicės mieste 
vyko Rokiškio kultūros dienos, kurių metu Pabianicės
bibliotekoje atidaryta paroda apie Rokiškį.
1999 m. paroda apie Rokiškį pristatyta Latvijoje 
Jekabpilio bibliotekoje čia vykusios miesto šventės 
metu. 
1999-uosius metus galima laikyti Rokiškio viešosios 
bibliotekos projektinės veiklos pradžia.
2000-aisiais metais pristatytas pirmasis rajono literatų 
kūrybos almanachas „Vaivorykštė“.

Metai Fondai 

(egz.)

Vartotojų 

sk.

Išduotis

(egz.)

1996 100182 4312 141563

1997 99466 3677 136958

1998 98842 3855 141300

1999 97590 4029 153997

2000 98540 4147 154308



INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ AMŽIUJE
2002 m. įvykdyti kai kurie struktūriniai pokyčiai: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
meno skaitykla reorganizuota į Europos Sąjungos informacijos ir užsienio kalbų 
skaityklą.
2002 m. reorganizuotas Metodikos skyrius, paliekant vyr. metodininko 
pareigybę. 
2002 m. įdiegiama LIBIS analizinės bibliografijos posistemė, ir nuo to laiko 
pradėta kurti lokali kompiuterinė periodinių leidinių straipsnių bazė.

2002 m. lapkričio 8 d. Vaikų literatūros skyrius ir viešojo interneto centras 
įsikūrė naujose patalpose Taikos g. Nr. 19

Rokiškio r. savivaldybės meras Gediminas Matiekus ir AB 
„Lietuvos telekomas“ klientų aptarnavimo departamento 

Panevėžio rajono centro direktorius Vidas Masilionis. 
2002 m. lapkričio 8 d. 

Nuo 2002 m. Vaikų literatūros  skyriuje veikia turistinė, 
literatūrinė, etnokultūrinė vaikų vasaros poilsio stovykla 
„Pelėdžiukas“, kurios vadovė – vyresn. bibliotekininkė Vida 
Ruželienė. Stovyklos laiku organizuotos ir įvairios išvykos.
2002 m. dalyvauta Rokiškio kultūros dienose Anykščiuose, kur 
Viešojoje bibliotekoje pristatyta didžiulė paroda „Rokiškis: 
istorija ir dabartis“.

2001-ieji metai – didžiulių permainų Rokiškio viešojoje 
bibliotekoje metai. Keitėsi vadovai: į užtarnautą poilsį 
išlydėta ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė Zita 
Jodeikienė, o naująja direktore tapo Alicija Matiukienė. 
2001 m. laikome informacinių technologijų amžiaus 
Rokiškio viešojoje bibliotekoje pradžia, nes laimėjus 
projektą „Per internetą – į visuomenės informacinį 
aprūpinimą“, kurio pagrindinis tikslas – įrengti Interneto 
skaityklą, gauti 3 kompiuteriai su programine įranga ir 
spausdintuvas. 
2001 m. įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 
sistema – LIBIS, pradėtas kurti suvestinis katalogas.
2002 m. sausio 30 d. atidaryta Interneto skaitykla, 
pradėtos teikti mokamos paslaugos lankytojams. 

Rokiškio viešosios bibliotekos direktorė Alicija 
Matiukienė pristato literatūros parodą „Rokiškis: 

istorija ir dabartis“ Anykščių VB. 2002 m. balandžio 5 
d.

2002 m. išleista mokslinės konferencijos „Brolių Juozo ir 
Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas“ medžiaga. 
2003 m. – jubiliejiniai Rokiškio viešajai bibliotekai: 
paminėtos 80-osios jos įkūrimo metinės, parengiant 
jubiliejinę literatūros bei nuotraukų parodą; išleistas 
bukletas „Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka“; 
dailininkas Arūnas Augutis sukūrė bibliotekos ekslibrisą.
2003 m. Europietiškiausio rajono žmogaus titulas atiteko 
VB direktorei Alicijai Matiukienei.
2003 m. VB jau buvo 24 kompiuteriai (12 vartotojams ir 
12 darbuotojams), 2 kopijavimo aparatai, 5 spausdintuvai 
ir 1 skeneris.

2004 m. Lietuvos narystės pradžią Viešoji biblioteka paminėjo 
renginių ciklais, įgyvendindama Europos Komisijos Delegacijos 
paremtą projektą „Kad Lietuvoje būtų daugiau Europos“.
2004 m. vasario 16 d. įvyko oficialus Juozo ir Alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centro atidarymas.
2004 m. išleistas straipsnių rinkinys ir bibliografija „Rokiškio krašto 
knygnešiai“.
2005 m. sausio 1 d. įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė, 
skaitytojams pradėti išduoti elektroniniai bilietai. 
2005 m. sukurtas Viešosios bibliotekos interneto puslapis 
www.rokiskis.rvb.lt.
2005 m. užmegzti ryšiai su Pilietinės visuomenės institutu bei įkurtas 
CIVITAS klubas Viešojoje bibliotekoje.

Steigiamoji CIVITAS klubo diskusija „Ar svarbios 
lietuviams istorijos pamokos“. 2005 m. sausio 12 d.

2006 m. rugsėjo mėn. prie Vaikų literatūros skyriaus prijungta Europos Sąjungos informacijos ir užsienio 
kalbų skaitykla ir įkurtas Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. Tuo pačiu Viešojoje bibliotekoje sukurtas ir 
naujas Interneto centras su 6 kompiuterizuotomis darbo vietomis vartotojams.
2006 m. pagrindinis pasiekimas – Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos priskyrimas II 
bibliotekų grupei. 
2006 m. atgaivinta Rokiškio kraštui svarbaus leidinio „Prie Nemunėlio“ leidyba.
2006 m. išleistas ir pirmasis bibliografijos leidinys – rodyklė „Elena Mezginaitė“ (65-osioms gimimo 
metinėms).
2006 m. išleista pirmoji kompaktinė plokštelė „Rokiškio krašto garbės piliečiai“.

Viešosios bibliotekos kolektyvas 2003 m.

http://www.rokiskis.rvb.lt/


JUOZO KELIUOČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA2007 m. liepos 27 d. Viešajai bibliotekai Rokiškio 
rajono savivaldybės Tarybos sprendimu suteiktas 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos vardas. 

Rokiškio r. sav. meras R. Velykis ir Viešosios 
bibliotekos direktorė A. Matiukienė. 2007 m. 

rugsėjo 7 d. 

2007 m. įsteigta literatūrinė Juozo Keliuočio premija (pirmasis laureatas žurnalo „Naujoji 
Romuva“ vyr. redaktorius Andrius Konickis).
2007 m. LR kultūros rėmimo fondo lėšomis įrengta Kraštiečių rankraščių ekspozicija.
2007 m. birželio 22 d. bibliotekoje įsteigta Lietuvos Teisingumo ministerijos Teisinės informacijos 
prieigos vieta.
2007 m. pirmą kartą gautas rėmimas iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinta net 19 projektų. 
Biblioteka tapo VIPT-ų (Viešųjų interneto prieigos taškų) asociacijos nare.
2007 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje įkurtas vaikų saviraiškos etninės kultūros klubas 
„Ratilis“, vadovaujamas tautodailininkės Palmiros Ivanauskienės ir vyresn. bibliotekininkės Sigitos 
Tvirkutienės.
2007 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje apsigyveno gyva pelėda Uksė. 

2008 m. pradėtas įgyvendinti ir dalinai 
finansuojamas iš Bilo ir Melindos Geitsų 
Pasaulio bibliotekų programos fondo 
projektas „Bibliotekos pažangai“.
2008 m. minėtos bibliotekos 85-osios 
metinės jubiliejinio renginio metu, 
išleistas jubiliejinis leidinukas –
straipsnių rinkinys „Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai 
bibliotekai – 85“. 
2009 m. „Versmės“ leidyklos surengtas 
„Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias 
per Lietuvą“ bibliobusu į Rokiškio r. 
bibliotekas.  
2009 m. pirmą kartą organizuotame 
Aukštaitijos bibliotekų sportiniame-
kultūriniame sąskrydis Anykščių rajone 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos komanda 
tapo nugalėtoja ir rengė 2010 m. tokį 
sąskrydį Salų dvaro parke.
2009 m. Viešoji biblioteka kaip partnerė 
pirmą kartą dalyvavo tarptautiniame 
Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos projekte 
„Menų fabrikas“.

2016 m. bibliotekos interneto puslapyje www.rokiskis.rvb.lt patalpinta „Virtuali ekskursija Rokiškio 
krašto kūrėjų keliais“. 
2016 m. J. Keliuočio viešosios bibliotekos komanda „Keliuočiukai“ sėkmingai dalyvavo protmūšių
lygoje – „Bibliomūšis“ 2016. 
2016 m. į bibliotekas „atėjo“ Coder Dojo – bendruomeniniu savanorystės pagrindu sukurti 
programavimo pradmenų mokymo klubai vaikams ir jaunimui.
2016 m. vasario 25-28 d. Vilniaus knygų mugėje Vaikų stende dalyvavo ir Rokiškio J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. 
2017 m. LR Seimas priėmė naują Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 
įstatymą, kuriuo įtvirtinamas taip pat ir kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas.
2017 m. keitėsi skyrių pavadinimai: Skaitytojų aptarnavimo skyrius tapo Skaitytojų skyriumi, Spaudinių 
tvarkymo ir komplektavimo – Fondų organizavimo skyriumi, Bibliografijos informacijos ir kraštotyros 
skyrius – Informacijos ir kraštotyros skyriumi, Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius – Vaikų ir jaunimo 
skyriumi. 
2017 m. pirmą kartą paskelbtas „Alės Rūtos ir Aleksandros Kazickienės vardų esė konkursas”.
2017 m. pabaigoje pradėta bibliotekos pastato renovacija.

Metai Fondai 

(egz.)

Vartotojų 

sk. 

Išduotis

(egz.)

2007 81729 2888 141393

2013 87942 3923 136776

2017 75735 3828 112938

Bibliotekos kolektyvas 2007m. 

Direktorė Alicija Matiukienė pristato 
bibliotekos vėliavą

2014 m. 

2012 m. sukurtas naujas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos interneto puslapis, pritaikytas naudotis ir neįgaliesiems.
2013 m. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengta Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos diena.
2013 m.– Tarmių – metais LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė Knygų Kalėdų pradžią Antanašės kaimo bibliotekoje. 
2014 m. LR Seimo pirmininkė, kraštietė Loreta Graužinienė tapo Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos globėja.
2014 m. „Metų kaimyno“ nominacija apdovanota Ritė Gernienė, Antanašės filialo vyresn. bibliotekininkė.
2015 m. VB investicinis projektas „Rokiškio rajono VB pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“ patvirtintas valstybės 
investicijų programoje.
2015 m. biblioteka pirmą kartą įsijungė į LR švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą Neformaliojo švietimo programą.

2010 m. pagal vykdomą Investicinį projektą 
„Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir 
publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, 
plėtra“ mūsų bibliotekai buvo pateikta techninė įranga 
– dokumentų grąžinimo įrenginys (DGĮ).
2010 m. pirmą kartą Rokiškyje per miesto dienos šventę 
Rokiškio krašto muziejuje įteikta kraštiečio Liudo 
Dovydėno literatūrinė premija Vytautui Martinkui.
2011 m., įgyvendinant direktorės Alicijos Matiukienės 
projektą „Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“, sukurtas 
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 
puslapis www.keliuociucentras.rvb.lt.
2011 m. rokiškėnus kvietė Interaktyvi bibliotekos 

palapinė „Mano biblioteka pati šauniausia“ (organizavo 
Projektas „Bibliotekos pažangai“). 
2011 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
įgyvendinta Atviros visuomenės instituto „Pagalbos 
fondo“ Lietuvoje (PFL) OSFL ir LR Kultūros ministerijos 
finansuota kultūrinė – edukacinė programa „Tradicijos 
laiko sankirtoje“, išleistas ir šiai programai skirtas 
lankstinukas.
2012 m. Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie 
Nemunėlio“ pristatytas Vilniaus rokiškėnams. 

http://www.rokiskis.rvb.lt/
http://www.keliuociucentras.rvb.lt/


RENOVACIJA
2013 m. kovo 29 d. priimtas 
Rokiškio rajono tarybos 
sprendimas dėl Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos 
rekonstrukcijos, modernizavimo 
bei išplėtimo investicinio 
projekto.
2014 m. parengtas Investicinis 
projektas „Rokiškio r. sav. J. 
Keliuočio viešosios bibliotekos 
pastato ir kiemo rekonstravimas 
bei modernizavimas ir priestato 
statyba“.

2018 m. 

2019 m. 

Bibliotekos atidarymo renginys „Naujos erdvės – žodžiui, minčiai, išminčiai“. 2019 m. lapkričio 12 d.

Fontanas prie bibliotekos, 
sukurtas Panevėžio įmonėje 

„Šamoto keramika“. 2019 m. 

Kiškio skulptūra prie bibliotekos 
(autoriai S. Plotnikovas ir S. 

Druskys). 2019 m. 

Bibliotekos kolektyvas. 2019 m. lapkričio 12 d.

2017 m. 2017 m. 

2017 m. 2018 m. 

2018 m. 

2019 m. 

2018 m. 
2018 m. 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Virtualios realybės kampelis bibliotekoje. 2022 m.Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. 2022 m. 

Bibliotekos pastatas prieš renovaciją 

2019 m. 

2019 m. 



BIBLIOTEKOS LEIDINIAI. PROJEKTAI2008 m. minint bibliotekos 85-ąsias metines 
išleistas jubiliejinis leidinukas – straipsnių 
rinkinys „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešajai bibliotekai – 85“. 
2012 m. išleista bibliografijos rodyklė „Liudas 
Dovydėnas. 1906-2000“. 
2014 m. išleisti informaciniai leidiniai: 
bibliografijos rodyklė „Juozas Keliuotis, 1902-
1983“, „Biblioteka – bendruomenei“, 2015 
metų kalendorius „Biblioteka –
bendruomenei“, „Juozo ir Alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centras: informacinis leidinys“.
2016 m. išleisti leidiniai: Alfonsas Keliuotis. 
„Kūrybos rinktinė“, „Rokiškio krašto 
literatūrinio kelio pažinties ženklai“: 
Informacinis leidinys – literatūrinio kelio 
žemėlapis. D. 1“, leidinys „Mokomės iš 
patirties“: Lietuvos savivaldybių viešųjų 
bibliotekų sėkmės pavyzdžiai: metodinė 
medžiaga“ (sud. A. Matiukienė ir D. 
Sutkevičienė), trečiasis rokiškėnų literatų klubo 
„Vaivorykštė“ narių kūrybos almanachas.
2017 m. išleista kompaktinės plokštelės 
„Rokiškio krašto garbės piliečiai“ II dalis bei 
informacinis leidinys – literatūrinio kelio 
žemėlapis „Rokiškio krašto literatūrinio kelio 
pažinties ženklai“. 

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ trukmė – 2013 m. gruodis – 2016 m. lapkritis. Įgyvendinant jį, bibliotekų darbuotojams buvo organizuojami 
mokymai septyniomis temomis.
2014 m. parengtas Investicinis projektas „Rokiškio r. sav. J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas 
ir priestato statyba“.
Vykdomas ir tęstinis projektas „Romuvos keliais“, įgyvendinamas Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Rokiškio krašto 
kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“.
2012 m. parengtas vietos projektas „BIBLIOTEKA – BENDRUOMENEI“ paramai gauti pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategijos I 
prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo socialinio ekonominio aktyvumo skatinimas“. Per 2013-2014 metus surengta 20 švenčių, 38 
edukaciniai užsiėmimai, 3 tarmių rinkimo ekspedicijos, 10 kūrybos darbų parodų, 3 literatūrinės, 13 muzikinių ir 4 edukacinės profesionalios 
programos, 12 programų, parengtų pačių bibliotekininkių ir bibliotekos savanorių. Išleistas informacinis leidinys-knyga „Biblioteka –
bendruomenei“, sieninis 2015 metų kalendorius

2008 – 2012 m. nacionalinio projekto 
„Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo metai. 
Visuose rajono filialuose įsteigta viešoji 
interneto prieiga. Bibliotekos yra perkeltos į 
suremontuotas, atnaujintas patalpas, 
nupirkti baldai. Kompanija „Microsoft“ 
dovanojo visą kompiuterinę ir programinę 
įrangą, reikalingą viešajai interneto prieigai ir 
kitų elektroninių paslaugų teikimui. 
Bibliotekininkams, dirbantiems su vieša 
interneto prieiga, skirti nešiojamieji 
kompiuteriai. Siekiant palengvinti bibliotekų 
ir IT specialistų darbą, įdiegtos centralizuotos 
IT paslaugos – VRSS (Vartotojų registracijos ir 
statistikos sistema). Įgyvendinant šį projektą, 
rajono bibliotekose apmokyta 1135 
gyventojai grupėse, individualiai apmokyti 
4564 gyventojai, 24144 gyventojams 
suteiktos konsultacijos. Gyventojai 
konsultuoti 38027 kartus. Gyventojai mokyti 
kompiuterio pradžiamokslio, darbo su 
įvairiomis kt. programomis. 1999 m. parengtas pirmasis projektas, gavęs finansavimą iš Atviros Lietuvos fondo. Nuo to laiko parengta 

per 120 sėkmingų projektų, kuriems skirta 572068,34 lt. ir 134793,87 Eur. Paramą skyrė Atviros Lietuvos 
fondas, LR Kultūros Ministerija, LR Kultūros rėmimo fondas, Lietuvos kultūros taryba, LR Vyriausybė, LR 
Vidaus reikalų ministerija, Britų taryba, Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje, Šiaurės Kraštų ir 
Informacijos biuras Vilniuje, Šiaurės Ministrų taryba, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo 
centras, Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, VĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Panevėžio 
apskrities viršininko administracija, Rokiškio rajono savivaldybė ir Savivaldybės švietimo skyrius, Fondas 
„Books for The World“, Europos regioninės plėtros fondas ir kt.

2017-2019 m. vykdomas tarptautinis projektas „Verslo 
paramos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, 
Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“. Įkurtas Verslo paramos 
centras, skirtas įvairiems mokymams, seminarams, 
klasterio narių susitikimams, taip pat smulkaus ir vidutinio 
verslo atstovams, norintiems įgyti žinių bei pasidalinti savo 
patirtim. Šiame verslo paramos centre kuriamas verslo 
knygų fondas. Nuo rugsėjo mėnesio pradėtos teikti 
mobilios bibliotekos paslaugos. Bibliotekos darbuotojos 
kartu su klasterio narėmis vyksta į Rokiškio rajone esančias 
atokias kaimo vietoves pagal suplanuotus maršrutus ir iš 
anksto parengtus grafikus.



BIBLIOTEKOS LEIDINIAI. PROJEKTAI
2019 m. išleista „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos istorija“ 

(sudarytoja Rita Viskaitienė), skirta bibliotekos įkūrimo 95 metų sukakčiai ir „Rokiškis –

Lietuvos kultūros sostinė 2019 metams“.

2020 m. išleisti leidiniai: biobibliografinio sąvado „Rokiškėnai – knygų autoriai“ pirmoji dalis, o 

taip pat „Skiriama poetui: Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms“, kuriame 

publikuojama šiai datai skirto kūrybinio konkurso „SKIRIAMA POETUI“ laureatų ir dalyvių 

kūryba.

2021 m. išleistas informacinis leidinys „Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatai“ bei 

„Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku: literatūrinio konkurso, skirto poetės 80-osioms gimimo 

metinėms, dalyvių kūryba“.

2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per 

sieną programos projektas:

2017–2019 m. projektas „Verslo paramos sistemos kūrimas ir 

prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“ (biudžetas – 729 

604,12 Eur.);

2018–2019 m. projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus 

socialinės integracijos būdas vaikams iš nepalankiose sąlygose gyvenančių 

šeimų“ (biudžetas – 176 680,75 Eur.);

2020–2022 m. projektas „Šeimų 

stiprinimas, bendradarbiaujant 

bibliotekoms, kaip indėlis į socialinį 

ir ekonominį augimą Ludzos

savivaldybėje, Rokiškio rajone ir 

Jekabpilio mieste“ (biudžetas – 229 

448,01 Eur.).

Paskelbto karantino dėl COVID-19 

metu daug projektų vykdyta 

nuotoliniu būdu

Dalyvavimas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos įgyvendinamo 

projekto „Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“ veiklose. Projektą 

finansuoja: Nordic Culture Point

Projekto „Poezija kitaip“, vykdymo metu sukurta nauja, patraukli ir inovatyvi bibliotekos paslauga 

„Poezija kitaip“, pristatanti krašto poetus ir jų kūrybą išmaniųjų įrenginių dėka.

1. Kalbanti siena. Ant bibliotekos P. Širvio kiemelyje esančio „širviškais“ motyvais padengto pastato 

sienos įmontuotas įrenginys su garso įranga su keičiama laikmena ir valdymo mygtukais. 

2. Skambantys suoliukai – žymių kraštiečių poetų poezija ir rajono literatų eilėraščiai – ant suoliukų 

Rokiškio mieste ir rajone – laisvalaikio zonose ar erdvėse, sietinose su poetų gimtinėmis – su 

generuotais QR kodais, nuskaitomais mobilia QR nuskaitymo programa. Projektas finansuojamas 

Lietuvos kultūros tarybos ir Rokiškio rajono savivaldybės.

„Literatūrinė vaivorykštė“. Renginių ciklas, 

kurio tikslas – per literatūrą ugdyti 

visuomenės kultūrinę savimonę, formuojant, 

plečiant ir stiprinant jos kultūrinio išprusimo 

lauką ir stiprinant vietos kultūrinį identitetą. 

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros 

tarybos ir Rokiškio rajono savivaldybės.

„Erasmus+“ . Projekto veiklos skirtos Panevėžio ir 

Utenos regionų viešųjų bibliotekų specialistų 

kompetencijoms gerinti. Visos regiono bibliotekos 

įtrauktos į bendrą projektinę veiklą, kryptingai 

tobulinant suaugusiųjų švietėjų kvalifikaciją, 

siekiant vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų 

regione. 

Nuo 2022 m. vykdomas projektas „Penkių kūrėjų kelias“ 

(www.kulturos kelias.lt). Panevėžio regione veikia trys 

palikimo studijų centrai – Jono ir Adolfo Mekų palikimo 

studijų centras (priklausantis Biržų r. savivaldybės Jurgio 

Bielinio viešajai bibliotekai), Juozo Miltinio memorialinis 

butas (priklausantis Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai) bei Juozo ir Alfonso 

Keliuočių palikimo studijų centras (nevyriausybinė 

organizacija, Rokiškis). Projektu „Penkių kūrėjų kelias“ 

siekiama šių trijose savivaldybėse esančių centrų veiklą bei 

lankytinus objektus, susijusius su Jonu ir Adolfu Mekais, 

Juozu Miltiniu, Juozu ir Alfonsu Keliuočiais, apjungti į vieną 

visumą.

„Biblioteka – visiems“. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos strateginio veiklos plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas 
socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir 
priemonėmis“. Tęsdama iniciatyvos „Biblioteka visiems“ veiklas Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgijo adaptyvią programinę 
įrangą „Boardmaker“, kuri suteikia galimybę konkrečiais grafiniais simboliais, 
ženklais sukurti aktualią ir individualizuotą bendravimui skirtą medžiagą –
bendravimo korteles.

Tęstiniai projektai: 1. Skaitymo skatinimo programa „Keliaujanti 

skaityklėlė-V“. 2. Projektas „Tarptautinis lėlių teatrų festivalis „Kai 

atgyja lėlės“. 3. „Vasara su knyga“ LRKM ir LRŠMM „Skaitymo skatinimo 

2022–2024 metų veiksmų plane“ vykdomas nacionalinis projektas, 

organizuojamas septintus metus. 4. „Tradicinė šventė „Širvynė“. Projektu 

vykdomos tradicinės šventės, vykstančios nuo 2011 m. veiklos. 



RENGINIAIPer metus viešojoje bibliotekoje 
surengiama apie 200 žodinių ir 
apie 100 vaizdinių renginių, iš jų 
apie 130 – vaikams. Renginiuose 
per metus apsilanko apie 5000 
lankytojų. 
Nuo 2001 m. organizuojami 
Nacionalinės bibliotekų savaitės 
renginiai bei įvairios akcijos. 
Nuo 2004 m. biblioteka dalyvauja 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos vykdomose 
Suaugusiųjų švietimo savaitėse, 
organizuodama teminius 
renginius. 

Kiekvieną pavasarį organizuojamos „Poezijos pavasario“ šventės, 
sukviečiančios bendrai šventei rajono literatus ir eiliuoto žodžio 
mylėtojus. Jos vyksta įvairiose vietose: 
• 2010 m. poezijos šventė „Kaimas žydi eilėmis“ vyko Ažušiliuose; 
• 2014 m. vyko kūrybiniai susitikimai „Poetiniai aikštės balkonai“ 

Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštėje;
• 2016 m. „Poezijos pavasario“ šventė vyko Velniakalnyje, prie Lurdo 

koplytėlės.

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras organizuoja 
konferencijas, naujų leidinių pristatymus, kraštiečių jubiliejinių datų 
paminėjimus, diskusijas su „Naujosios Romuvos“ bičiuliais. 
Nuo 2006 m., bendradarbiaujant su „Naujosios Romuvos“ fondu, 
rengiamos Naujosios Romuvos Juozinės, tęsiančios Juozo Keliuočio 
tradicijas.
Kasmet vyksta nacionalinių skaitymo skatinimo akcijų „Metų knyga“ ir 
„Knygų Kalėdos“ renginiai. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje vyksta Tarptautinės vaikų knygos dienos, 
Europos kalbų savaitės renginiai, Europos dienos renginiai, Metų 
knygos pristatymai ir rinkimai. Įsijungiama ir į Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitės renginius.

Nuo 1996 m. rengiamos tradicinės Aukštaitijos regiono 
bibliotekų lėlių teatrų šventės „Kai atgyja lėlės“, jau 
tapusios tarptautinėmis.  
Nuo 1969 m. organizuojama tradicinė šventė –
Bibliotekininko diena.
Nuo 2008 m. teikiama kasmetinė literatūrinė Juozo 
Keliuočio premija. Jos laureatais jau tapo žurnalo „Naujoji 
Romuva“ vyr. redaktorius Andrius Konickis, rašytojai 
Vanda Juknaitė, Vytautas Girdzijauskas, Vaidotas Daunys
(po mirties), literatūrologas Vitas Areška, režisierius Gytis 
Padegimas, vertėja Diana Bučiūtė, filosofas Arvydas 
Juozaitis, fotomenininkas Albinas Kuliešis, aktorius 
Ferdinandas Jakšys, fotomenininkas Rimantas Dichavičius, 
kraštotyrininkas Venantas Mačiekus, aktorė Virginija 
Kochanskytė, režisierius Jonas Buziliauskas, visuomenės 
veikėja Dalia Poškienė, aktorius Petras Venslovas.

Literatūrinė Liudo Dovydėno premija įsteigta Lietuvos rašytojų 
sąjungos bei rašytojo sūnaus Jono Dovydėno Rokiškio krašte 
teikiama nuo 2010 m. Šią premiją gavo jau 13 rašytojų už geriausią 
naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per praėjusius 
kalendorinius metus. Tai Romualdas Granauskas (2008 m.), 
Leonardas Gutauskas (2009 m.), Vytautas Martinkus (2010 m.), 
Valdas Papievis (2011 m.), Vladas Kalvaitis (2012 m.), Donaldas 
Kajokas (2013 m.), Grigorijus Kanovičius (2014 m.), Kristina 
Sabaliauskaitė (2015 m.), Birutė Jonuškaitė (2016 m.), Sigitas 
Parulskis (2017 m.), Markas Zingeris (2018 m.), Rugilė Audenienė
(2021 m.), Ieva Dumbrytė (2022 m.).

11-osios literatūrinės Juozo Keliuočio 
premijos laureatas, fotomenininkas 

Rimantas Dichavičius. 2017 m.

Konferencijos „Česlovo Milošo 
skaitymai“ (100-osioms g. m.) 

dalyviai. 2011 m.

„Poezijos pavasario šventė – 2010“ 
Ažušiliuose. 2010 m.

Vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojos 
parodoje „EXPO Aukštaitija 2016“ 

Panevėžyje

Edukacinė programa „Lėlė – raktas į 
vaiko širdį“

XX – oji Aukštaitijos regiono Lėlių teatrų 
šventė „Kai atgyja lėlės“. 2016 m. 

Vilniaus knygų mugėje su edukacine 
programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“. 

2016 m. 

Abėcėlės šventėje Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijos pirmokai. 2016 m. 

Viešosios bibliotekos ekslibris. 
Autorius Arūnas Augutis. 2018 m. 

Renginys Europos dienai „Europietiški 
susitikimai prie lietuviško ąžuolo“.

2016 m.

4-osios literatūrinės Liudo 
Dovydėno premijos leureatas

Valdas Papievis. 2011 m.
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Literatūrinės Juozo Keliuočio 
premijos laureatas Jonas 

Buziliauskas. 2020 m. 

Pauliaus Širvio kiemelio atidarymas. 2020 m. rugsėjo 6 d.Sensoriniai užsiėmimai industrinėje 

palėpėje. 2020 m. 

Meno ir muzikos erdvėje vyksta filmų 

peržiūros. 2020 m.

Melomanų klubo susitikimo metu. 2020 m.

Vido Seibučio atvirukų kolekcija. 2020 m.

Aliaus Keršulio autografų paroda. 2020 m. 
Konferencija, skirta M. Römerio 140-osioms 

g. m.  2020 m.  

Juozo Keliuočio literatūrinės 

premijos laureatė Dalia 

Poškienė. 2021 m.

„Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos istorijos“ Vilniaus knygų 

mugėje pristatymo metu. 2019 m. 

Literatūrinės Juozo Keliuočio 

premijos laureatė Virginija 

Kochanskytė. 2019 m. 

Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis 

ir literatūrinis-muzikinis Sofijos jausmų salonas.

Aktorė Virginija Kochanskytė, Kauno muzikinio 
teatro solistai Kristina Siurbytė ir Andrius 
Apšega, pianistė Beata Vingraitė. 2019 m. 

Rokiškio bibliotekininkės Tarptautinėje 

turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje 

ADVENTUR. 2019 m.
Prof. Libertas Klimka konferencijos „Juozui

Tumui-Vaižgantui – 150“ metu. 2019 m. 

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 

moksleivių literatūrinė-muzikinė kompozicija

Petro Venslovo ir Olitos Dautartaitės spektaklis

„Vaižgantas kaip viešpaties diena“. 2019 m. 

Poezijos spektaklis „Apnuoginta širdis“ pagal 

Vytauto Mačernio eilėraščius. Režisierius Jonas 

Buziliauskas. Aktorius Linas Pauliukas ir saksofonistė

Urtė Raišelytė. 2021 m. 

„Poezijos pavasaris“. 2021 m.

Juozo Keliuočio literatūrinės 

premijos laureatas Petras 

Venslovas. 2022 m.



RENGINIAI NAUJOSE ERDVĖSE

Trečiasis Sofijos Tyzenhauzaitės rašytojų sąskrydis“. Aktorė Virginija Kochanskytė ir 

pianistė Šviesė Čepliauskaitė. 2021 m. 

Netradicinis Kultūros dienos paminėjimas – važiuotynės Rokiškio gatvėmis ir šokis. 2021 m.

2021 m. rugsėjo 4 d. 

Lauko skaityklėlė prie Vaikų ir jaunimo 

skyriaus

Renginių ciklas skirtas poetės Elenos Mezginaitės 80-osioms g. m. 2021 m. 

Romualdo Augūno kelionių fotografijų 

paroda „Keliautojo užrašai“. 2021 m.
Paroda „Po angelo sparnu“ iš Anykščių 

Angelų muziejaus fondų. 2021 m. 

Sigito Daščioro fotografijų paroda 

„Labiau Harpijos negu mūzos“. 2022 m.

Konferencijos-diskusijų forumo „Juozo 

Keliuočio idėjos šiuolaikinėje žurnalistikoje“ 

dalyviai. 2022 m.
Gedulo ir vilties dieną pasakota dokumentinė 

istorija „Juozo Keliuočio tremtis“. 2022 m.
Bibliotekos stendas Vilniaus knygų 

mugėje. 2022 m. 

Tolerancijos diena bibliotekos industrinėje 

Palėpėje. 2022 m. 

Tarptautinis dokumentinių filmų festivalis 
„Nepatogus kinas“.  2022 m. 

Arvydo Každailio grafikos lakštų ciklas 
„Senoji Prūsa“. 2022 m. 

Eglės Skardžiūtės kalėdinių žaisliukų paroda 
„Stebuklo laukimas“. 2022 m.



RENGINIAI ATNAUJINTOSE VAIKŲ IR JAUNIMO

XXIV Lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja lėlės“. 2020m. 

Pasitinkant Vasario 16-osios renginių 

lankytojus. 2021 m.
Šiaurės šalių literatūros savaitės 
valandėlė „Auštant“.  2021 m.

Edukacinė programa „Puntuko brolis-
Ožakmenis“. 2021 m.

Kūrybinis užsiėmimas „Medžio paslaptys“ 
su dailininke Asta Keraitiene. 2021 m.

Edukacinė programa „Ką ošia 
Dviragis?“. 2021 m.

Netradicinė pamoka, skirta 
Europos kalbų dienai. 2021 m.

Pramogos interaktyvioje edukacinėje 
erdvėje. 2022 m.

Bibliotekos lėlių teatras „Padaužiukai“. 2022m. 

Projekto „Keliaujanti skaityklėlė“ svečias 
rašytojas Vytautas V. Landsbergis. 2022 m.

Projekto „Keliaujanti skaityklėlė“ svečias 

rašytojas Tomas Dirgėla. 2022 m.

Edukacinis užsiėmimas „Abėcėlė“. 2022 m.
Užsiėmimai su Fisher-technic

konstruktoriais. 2022 m.

Lėlių teatro svetainė. 2022 m.

Literatūrinė valandėlė „Svečiuose pas 

rašytoją Astridą Lindgren“. 2022 m.

Edukacinė-terapinė programa „Mėnulio 

žemėlapis“. 2022m. 

Valandėlė „Kartu su geriausiu draugu“ 

L. Šepkos parke. 2022 m.

SKYRIAUS ERDVĖSE

Veiklų savaitė „Trys gražiausios spalvos“. 2022 m.

Smagus laikas žaislotekoje. 2022 m.

Literatūrinis rytmetys „Šios žemės vardas –

Lietuva“. 2022 m.

Akcija „Lietuva skaito vaikams“. 2021 m.



Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai įteikta 
Lietuvos savivaldybių Viešųjų bibliotekų asociacijos 
metų nominacija „Lietuviškiausia biblioteka 2015“ už 
įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir 
gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas.

PASIEKIMAI
1998 m. sausio 8 d. už pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų jubiliejinį renginį Rokiškio viešajai bibliotekai 
paskirta antroji premija.

Nuo 2006 metų biblioteka dalyvauja Kauno 
apskrities viršininko administracijos ir XXVII 
knygos mėgėjų draugijos organizuojamoje 
kasmetinėje Knygos šventėje. Bibliotekos leidiniai 
sulaukia ir gero įvertinimo. 

2014 m. Viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė 
išrinkta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Tarybą, 
dalyvavo Tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo nagrinėjami 
Lietuvos bibliotekininkų veiklos, prioritetų bei vystymosi 
gairės ir perspektyvos. Ji yra išrinkta ir Lietuvos 
savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos revizore, todėl 
aktyviai dalyvavo asociacijos darbe, pateikė pasiūlymus. 
2014 m. asociacija pirmą kartą teikė respublikos 
viešosioms bibliotekoms nominacijas už geriausius 
pasiekimus įvairiose bibliotekinės veiklos srityse. Rokiškio 
Viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė buvo 
respublikos viešųjų bibliotekų veiklos vertinimo komisijos 
pirmininkė. 
2015 m. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė –
respublikinio bibliotekų „Metų nominacijos“ konkurso 
komisijos pirmininkė. Ji taip pat buvo savivaldybės 
Apdovanojimų komisijos, Neformaliojo vaikų švietimo 
programų vertinimo komisijos, NVO tarybos, rajono 
kultūros ir turizmo tarybos narė. Jai įteiktas Kultūros 
ministro Šarūno Biručio Padėkos raštas – už aktyvią veiklą, 
įgyvendinant Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 
uždavinius, teigiamo Viešosios bibliotekos ir Asociacijos 
įvaizdžio formavimą.

Susumavus Lietuvoje vykdyto 
projekto „Bibliotekos pažangai“ 
rezultatus, Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka 
įvertinta dviem apdovanojimais –
mokslingiausios bibliotekos 
vardas suteiktas už gyventojų 
skaitmeninės atskirties mažinimą 
ir jų elektroninio raštingumo 
ugdymą, nominacija „Už 
sėkmingą atstovavimą“ skirta 
įvertinus bibliotekininkų 
bendradarbiavimą su valdžios, 
verslo institucijomis, žiniasklaida.

Tyrimas BIX* (bibliotekų indeksas) atliekamas nuo 
2013 metų. Jis vykdomas Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo ir apskričių viešųjų bibliotekų 
susitarimu. 2014 metais „BIX“ metodikos tinkamumas 
vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą“ pritaikytas 
ir vertinant savivaldybių viešąsias bibliotekas (SVB). 
BIX rezultatai parodo kiekvienos bibliotekos vietą, 
lyginant ją su kitomis bibliotekomis. Tyrimas buvo 
atliekamas 60 SVB.
Bibliotekų veikla vertinta pagal keturias duomenų 
grupes (dimensijas): paslaugos; naudojimasis 
biblioteka; veiksmingumas; plėtra. Visose keturiose 
dimensijose aukščiausius įvertinimus gavo ir Rokiškio 
rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka,
surinkusi keturias aukso žvaigždes.



PASIEKIMAI2017 m. Rokiškio Juozo 

Keliuočio viešajai bibliotekai 

vėl atiteko Lietuvos 

savivaldybių Viešųjų 

bibliotekų asociacijos metų 

nominacija „Lietuviškiausia 

biblioteka 2017“ už įdomias 

iniciatyvas skaitymo 

skatinimo srityje ir gimtosios 

kalbos bei literatūros 

puoselėjimo tradicijas.

2019 m. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka tapo skaitmeninio 
raštingumo mokymų lydere.
2020 m. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka prisijungė prie 
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir Robotikos mokyklos iniciatyvos ir 3D spausdintuvu 
spausdino apsaugos priemones medikams. 

2021 m. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio

viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė

apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi


