BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka: [informacinis leidinys] / [Rokiškio rajono
savivaldybės viešoji biblioteka; sudarytoja Rita Viskaitienė]. - Rokiškis, 2003 (Panevėžys: UAB
„Nevėžio spaustuvė“). - 12 p.: iliustr. - Tiražas 200 egz.
Leidinys skirtas bibliotekos 80-osioms įkūrimo metinėms ir supažindina su bibliotekos struktūra, teikiamomis
paslaugomis, vykstančiais renginiais. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis iš bibliotekos renginių bei kasdienybės.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai - 85: straipsnių rinkinys;
redaktorė Daiva Vilkickienė; fotografas Albinas Kuliešis / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji biblioteka. - Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2008 (Taurapolis). - 64 p.: iliustr.
Straipsnių rinkinys, apžvelgiantis bibliotekos istorijos bruožus ir dabarties veiklą, fondų formavimą, rankraštinį
kultūros paveldą, visuomeninių organizacijų, veikiančių prie viešosios bibliotekos, veiklą, tradicinių Bibliotekininkų dienų
apžvalga.

Brolių Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas (mokslinė konferencija) (2002;
Rokiškis)
Brolių Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas: mokslinės konferencijos medžiaga /
[Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; sudarytoja Rita Viskaitienė]. - [Rokiškis: Rokiškio
rajono savivaldybės viešoji biblioteka], 2002 ([Kaunas]: Mažoji poligrafija). - 76, [1] p.: portr.; 21 cm.
- Aut.: Viktoras Alekna, Vytautas Baliūnas, Vytautas Girdzijauskas, Arvydas Juozaitis, Eglė
Keliuotytė, Andrius Konickis, Henrikas Nakas, Audronė Tupalskienė, Rita Viskaitienė. - Juozo
Keliuočio ir Alfonso Keliuočio bibliografija / sudarė Audronė Tupalskienė, p. 44-76. - Tiražas 200
egz.
Mokslinės konferencijos, vykusios 2002 m. ir skirtos žurnalisto, rašytojo, vertėjo ir žurnalo „Naujoji Romuva“
įkūrėjo Juozo Keliuočio 100-osioms gimimo metinėms, medžiaga. Leidinio gale pateikiama brolių Keliuočių publikacijų
bibliografija.

Rokiškio krašto knygnešiai: straipsnių rinkinys / Rokiškio rajono savivaldybės Viešoji
biblioteka; sudarė Rita Viskaitienė. - Rokiškis: I. Skripkos įmonė, 2004. - 72 p.: iliustr. - Tiražas 100
egz.
Tai straipsnių apie žymiausius Rokiškio krašto švietėjus rinkinys. Straipsnių autoriai – rajono bibliotekininkai bei
kiti kraštotyros darbui neabejingi žmonės. Daugelis šių straipsnių atliko pranešimų vaidmenį bibliotekos organizuotoje
konferencijoje „Knygnešystė Rokiškio krašte“. Leidinio gale pateikiama publikacijų apie Rokiškio krašto švietėjus –
knygnešius bei daraktorius – bibliografija.

Jakštas, Petras (1899-1988)
Atsiminimų tėkmėje: Stramiliai, Rokiškis, Sankt Peterburgas / Petras Jakštas. - Vilnius: Margi
raštai, 2004 (Kaunas: Spindulys). - 256, [3] p., [4] iliustr. lap.; 22 cm. - Asmenvardžių ir vietovardžių
r-klės: p. 238-257. - Tiražas 700 egz. - ISBN 9986-09-276-0 (įr.)
Pratarmė/Alicija Matiukienė, p.5-6
Tai pagal kraštiečio kariškio, karinės spaudos darbuotojo, bibliofilo Petro Jakšto rankraščius parengtas leidinys.
Knygos gale pateikiamos asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės.

Rokiškio krašto garbės piliečiai [Vaizdo įrašas] / Rokiškio savivaldybės viešoji biblioteka. Rokiškis: Rokiškio savivaldybės viešoji biblioteka, 2006. - 1 kompaktinis diskas.
2006-aisiais metais parengta ir išleista pirmoji kompaktinė plokštelė „Rokiškio krašto garbės piliečiai“. Čia
patalpinta informacija apie 10 garbės piliečių. Tai trumpi biografiniai duomenys, bibliografijos, nuotraukų galerija bei
vaizdo medžiaga.

Elena Mezginaitė, 1941-2005: 65-osioms gimimo metinėms: bibliografijos rodyklė / sudarė Rita
Viskaitienė; redagavo Daiva Vilkickienė, Audronė Tupalskienė, Emilė Bielskienė. - Vilnius: Margi
raštai, 2006 (Vilnius: "Ūlos tėkmė"). - 166, [2] p., [4] iliustr. lap.: iliustr. - Asmenvardžių rodyklė p.:
157-165. - Periodinių leidinių rodyklė p.: 166-167. - Tiražas 200 egz.
Tai kraštietės poetės ir žurnalistės Elenos Mezginaitės 65-osioms gimimo metinėms skirta kūrybos ir publicistikos
bibliografija. Leidinys išleistas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Panevėžio apskrities viršininko
administracijos lėšomis, įgyvendinus Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą. Iliustruotas
fotomenininko Stanislovo Bagdonavičiaus ir Viešosios bibliotekos archyvų nuotraukomis.

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras: informacinis leidinys / sudarė Rita
Viskaitienė, Daiva Vilkickienė; fotografai: Gintautas Dainys, Albinas Kuliešis, Kęstas Svėrys;
redaktorė Alicija Matiukienė. - [Ukmergė]: Valdo leidykla, 2007. - 8 p.: iliustr.
Informaciniame leidinyje „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“ pristatoma Rokiškio viešojoje
bibliotekoje įsikūrusio centro ir nevyriausybinės organizacijos steigimo idėjos, supažindinama su nuolatine centre
veikiančia ekspozicija ir įvairiapuse centro veikla.

Liudas Dovydėnas, 1906-2000: bibliografijos rodyklė / sudarė Audronė Tupalskienė; redaktorė Rita
Viskaitienė. - Vilnius: Margi raštai, 2012. - 120 p.: iliustr.
Į rodyklę įtrauktos Liudo Dovydėno knygos, garso įrašai, kūriniai rinkiniuose ir periodikoje, publicistika, jo
redaguoti leidiniai, literatūra apie patį Liudą Dovydėną ir jo kūrinius, jo atminimo įamžinimui skirtos publikacijos.
Rodyklė suskirstyta į 9 skyrius. Visa medžiaga išdėstyta chronologine seka, metų ribose – pagal abėcėlę. Leidinio
pabaigoje pateikiamos pagalbinės asmenvardžių ir periodinių leidinių rodyklės. Interneto puslapiuose pateikiama
informacija į rodyklę neįtraukta. Stengiamasi supažindinti ir su reikšmingesnėmis Liudo Dovydėno gyvenimo ir veiklos
datomis. Leidinyje publikuojami ir kraštiečio Jono Mikšio atsiminimai apie Liudą Dovydėną. Leidinys iliustruotas rašytojo
sūnaus fotomenininko Jono Dovydėno fotografijomis iš Liudo Dovydėno gyvenimo bei jo kultūrinės veiklos, taip pat
fotografijomis iš jo sūnėno Vlado Dovydėno asmeninių albumų bei Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos fondų.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo
literatūros skyrius kviečia apsilankyti!: [informacinis leidinys]. – Rokiškis, 2008. - 10 p.: iliustr.
Spalvingas informacinis leidinys apie Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus veiklą ir teikiamas paslaugas.

Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka: Kultūrinė edukacinė programa „Tradicijos
laiko sankirtoje“: [lankstinukas] / [Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Fotomenininkas
Albinas Kuliešis. - Ukmergė: „Valdo spaustuvė“, 2011. - [2] sulankst. lap.: iliustr.
Lankstinukas, supažindinantis su Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir
jaunimo literatūros skyriaus vykdomomis kultūrinėmis-edukacinėmis programomis. Leidinį iliustruoja nuotraukos iš
įvairių renginių.

Prie Nemunėlio. - Nr. 1(17). - Vilnius: Margi raštai, 2006. - 52 p.: iliustr. - Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. - Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Tai pirmasis Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeris. Jis parengtas pagal projektą, tęsiant
kultūros paveldo tradicijas Rokiškio rajone, siekiant atgaivinti Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuomeninės
tarybos leidinį „Prie Nemunėlio“, kuris buvo leidžiamas 1989-1997 metais.

Prie Nemunėlio. – Nr. 1(18). – Vilnius: Margi raštai, 2007. – 32 p.: iliustr. - Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. - Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Tai pirmasis proginis 2007 metų numeris, skirtas žymaus kraštiečio, „Naujosios Romuvos“ įkūrėjo ir redaktoriaus
Juozo Keliuočio 105-osioms gimimo metinėms. Leidinyje atsispindi 2007 metų įvykiai, reikšmingi Rokiškio viešajai
bibliotekai, gavus garbingą Juozo Keliuočio vardą. Žurnalo puslapiuose skelbiama 2007 m. rugsėjo 7 d. bibliotekoje
vykusios konferencijos pranešimų medžiaga.

Prie Nemunėlio. – Nr. 2(19). – Vilnius: Margi raštai, 2007. – 60 p.: iliustr. - Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. - Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Tai antrasis 2007 metų numeris, kuriame – kas brangu atminty, gyva artimųjų širdyse, kas buvo vakar ir kas aktualu
šiandien. Žurnalas toliau tęsia tradiciją – puoselėti kultūrinį krašto paveldą ir pristatyti nūdienos kultūros erdvę rajone.

Prie Nemunėlio. – Nr. 1(20). – Vilnius: Margi raštai, 2008. – 77 p.: iliustr. - Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. - Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Naujame leidinyje – apie Rokiškio krašto muziejaus, Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos Lituanistikos centro
ekspozicijas, kuklią knygnešio Juozo Petrulio asmeninę biblioteką, apie kunigo Jono Katelės veiklą, rašytoją kraštietę
Liudviką Didžiulienę-Žmoną, prisiminimai apie matematiką, buvusį Rokiškio gimnazijos direktorių Juozą Janulionį ir kiti
krašto istorinę kultūrinę praeitį menantys straipsniai.

Prie Nemunėlio. – Nr. 1(22). – Vilnius: Margi raštai, 2009. – 60 p.: iliustr. - Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. - Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Tai pirmasis Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ir Rokiškio miesto įkūrimo 510-ųjų metinių sukakčiai
skirtas 2009 m. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeris, gausiai iliustruotas fotomenininko Albino
Kuliešio nuotraukomis.

Prie Nemunėlio. – Nr. 2(21). – Vilnius: Margi raštai, 2008. – 76 p.: iliustr. - Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. - Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Antrajame „Prie Nemunėlio“ numeryje vėl supažindinama su kraštiečiais įvairių laikų kultūros veikėjais: liaudies
menininku Jonu Vizbaru, kanauninku Augustinu Liepiniu, prisimenami literatai Alfonsas Keliuotis, Danas Kairys.
Skaitytojas neakivaizdiniu būdu gali susipažinti ir su viena iškiliausių Lietuvos fotomenininkių Marija ŠileikaiteČičirkiene. Bibliotekos istoriją reprezentuoja straipsnis apie Svečių knygą bei pirmą kartą publikuojamas Alfonso
Keliuočio diplominis darbas „Maironis ir naujoji lietuvių literatūra“.

Prie Nemunėlio. – Nr. 2 (23). – Vilnius: Margi raštai, 2009. – 76 p.: iliustr. – Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. – Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Antrasis „Prie Nemunėlio“ numeris skirtas Juozui Tumui-Vaižgantui. Čia publikuojama didžioji dalis konferencijoje
„Juozui Tumui-Vaižgantui – 140“ skambėjusių pranešimų. Filosofas Bronius Deksnys šįkart pristato savo straipsnyje
kunigaikščius Krošinskius Rokiškio dvare. Režisierius, dramaturgas Kęstutis Česnaitis pasakoja apie fotografą, žurnalo
„Prie Nemunėlio“ bendradarbį Albiną Kuliešį. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Zita Čepulytė pristato
gerai žinomo Lietuvos kultūros veikėjo Petro Juodelės aštuntą knygą „Pėdos kelyje“ ir patį autorių. Iš užmaršties
prikeliami išeivijos dailininkas Petras Kiaulėnas bei žinomas kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Antanas Jakulis.
Rokiškio kultūrinį gyvenimą reprezentuoja straipsniai apie Langinių tapymo plenerą, tarptautinį teatrų festivalį
„Interrampa – 2009“, tarptautinį vargonų muzikos festivalį, skirtą muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui,
kuris vyksta jau dešimtą kartą. Tradiciškai pateikiama rajono literatų - 2009-ųjų metų rajoninio literatūrinio konkurso „Čia
žydi vardas Lietuvos“ laureatų – kūryba.

Prie Nemunėlio. – Nr. 1 (24). – Vilnius: Margi raštai, 2010. – 66 p.: iliustr. – Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. – Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Šio numerio straipsnių autoriai supažindina skaitytoją su garsia Lietuvoje vargonininkų Četkauskų gimine, artimu
Juozo Keliuočio sielos bičiuliu bei bendraminčiu Juozu Poviloniu, kardiochirurgu Vytautu Sirvydžiu, teisininku
profesoriumi Mykolu Riomeriu, Rokiškyje garsia pedagogų Naginskų gimine ir kt. Kaip ir visada išlieka literatūriniai
puslapiai su kraštiečių kūryba.

Prie Nemunėlio. – Nr. 2 (25). – Vilnius: Margi raštai, 2010. – 68 p.: iliustr. – Paantr.: Rokiškio
krašto kultūros žurnalas. – Red.: Alicija Matiukienė (ats. red.)
Antrajame „Prie Nemunėlio“ numeryje profesorius Vitas Areška profesionaliai nagrinėja išeivijos rašytojos, mūsų
kraštietės Alės Rūtos ilgesio gimtinei pilną kūrybą, prisimena jos ilgą ir nelengvą gyvenimo kelią. Šio žurnalo skaitytojas
supažindinamas ir su ketvirtuoju Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatu, poetu, eseistu bei žurnalistu Vaidotu
Dauniu, kuriam ši premija suteikta jau po mirties. Gražiais žodžiais prisimenamas ir mūsų krašto dainius Paulius Širvys,
kurio 90-osios gimimo metinės plačiai paminėtos visoje Lietuvoje. Pateikiami du muziejininkių straipsniai: Kupiškio
etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė rašo apie vargonininką Juozą Katelę, o Rokiškio krašto muziejaus
darbuotoja Ona Mackevičienė – apie Rokiškio Kalvarijų Kryžiaus kelią. Jau etatiniu žurnalo korespondentu tampantis
filosofas Bronius Deksnys toliau nagrinėja Rokiškio krašto istoriją, šįkart per baudžiauninko Motiejaus Saulio šeimos
tragediją. Rubrikoje „Žurnalo svečias“ – rašytojas Vytautas Martinkus, 2010 metų literatūrinės Liudo Dovydėno premijos
laureatas. Dar viena literatūrinė pažintis – kraštietės poetės Zitos Čepulytės dvyliktosios eilėraščių knygos „Priimki meilės
žodį, Vilniau“ recenzija, parašyta profesorės Onos Voverienės. Rokiškio kultūrinį gyvenimą reprezentuoja straipsnis apie
jubiliejinį XV tarptautinį teatrų festivalį „Interrampa“. Rokiškio jaunųjų lyderių klubo narys Lukas Audickas pasakoja apie
šio klubo veiklą, jo vykdytą projektą „LIJA“ – „Lietuvos istorija jaunimo akimis“.

Prie Nemunėlio: Rokiškio krašto kultūros žurnalas / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji biblioteka; Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras / ats. redaktorė
Alicija Matiukienė . – Vilnius: Margi raštai, 2006. –
2011, Nr. 1 (26). - 104 p.: iliustr.
Jubiliejinis dešimtasis žurnalo numeris, kuriame didelis dėmesys skiriamas Nobelio premijos laureato Česlovo
Milošo kūrybinio palikimo nagrinėjimui minint jo šimtmetį, ryšiams su rokiškėnu Juozu Keliuočiu. Nepaliekamas be
dėmesio ir poetas, žurnalo „Naujoji Romuva“ bendradarbis, pirmasis laikraščio „Prie Nemunėlio“ redaktorius Alfonsas
Keliuotis, kurio 100-metis minėtas 2011 m. Skaitytojas supažindinamas ir su Panemunėlio Šv. Juozapo globos ir Žiobiškio
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčiomis, mininčiomis 100-ąją savo gyvavimo sukaktį. Pateikiama ir Jono Katelės
bibliografija.

Prie Nemunėlio: Rokiškio krašto kultūros žurnalas / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka; Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras / ats. redaktorė Alicija Matiukienė. Vilnius: Margi raštai, 2006 -.
2011, Nr. 2 (27). – 72 p.: iliustr.
Šiame numeryje prisimenama mūsų krašto poetė ir žurnalistė Elena Mezginaitė (70-osios gimimo metinės),
dailininkas Justinas Vienožinskis (125-osios gimimo metinės), poetas kunigas Antanas Vienažindis (170-osios gimimo
metinės). Supažindinama su profesoriaus, akademiko Algimanto Marcinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms skirta
knyga „Širdis yra graži“. Pristatomi kraštietis tapytojas Danas Andriulionis ir garsus fotomenininkas, dailininkas Rimantas
Dichavičius. Žurnalo puslapius iliustruoja minėtų dailininkų darbai. Tradiciškai pateikiamas interviu su penktuoju Juozo
Keliuočio literatūrinės premijos laureatu, literatūros tyrinėtoju, habilituotu humanitarinių mokslų daktaru Vitu Areška.
Kultūros puslapyje – Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Gastauta“, minintis 45-ąjį jubiliejų, Lietuvos
tūkstantmečiui skirtas istorijos ir teatro festivalis jaunimui „Tūkstantmečio atspindžiai“.

Prie Nemunėlio: Rokiškio krašto kultūros žurnalas / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka; Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras / ats. redaktorė Alicija Matiukienė. Vilnius: Margi raštai, 2006 -.
2012, Nr. 1 (28). – 76 p.: iliustr.
Šis numeris turtingas jubiliejiniais straipsniais: 110-ųjų gimimo metinių proga prisimenamas žurnalistas Juozas
Keliuotis, 130-ųjų – Nepriklausomos Lietuvos Ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, 120-ųjų – kraštietis mokslininkas,
profesorius Vladas Lašas, 90-ųjų – Rokiškio krašto garbės pilietė, dailininkė Juta Čeičytė. Rokiškio krašto garbės piliečio
Vyskupo Juozo Tunaičio atminimui skiriamas kunigo Justo Jasėno straipsnis „Prie Kryžiaus versmės prisilietęs“. Žurnalo
skaitytojams primenamas ir dar vienas garsus žmogus, kilęs iš Rokiškio krašto, pedagogas, naujos stenografijos sistemos
išradėjas Leopoldas A.F.Arendsas. Prisimenamas ir Pandėlio krašto gydytojas Karolis Zaborskis, poetė Elena Mezginaitė.
Apie save pasakoja „Rodos“ klubo dailininkas Raimondas Gailiūnas. Pristatomas ir Rokiškio liaudies teatro spektaklis
„Nebylys“. Istorine tematika dvelkia publikacijos apie Panemunio partizanus bei Pandėlio ir Panemunio kaimus.
Literatūriniuose puslapiuose – poetas Arvydas Genys, rusų poetas Nikolaj Gumiliov bei pažintis su rokiškėnu studentu
Justu Laužadžiu ir jo kūryba. Žurnalo viešnia – aktorė Doloresa Kazragytė.

Prie Nemunėlio: Rokiškio krašto kultūros žurnalas / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka; Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras / ats. redaktorė Alicija Matiukienė. Vilnius: Margi raštai, 2006 -.
2012, Nr. 2 (29). – 112 p.: iliustr.
Šio žurnalo numerio tematika – istorinis Rokiškio krašto miestelių paveldas, išsaugotas senose bažnytinėse knygose,
kurių tyrinėjimai ir studijos suteikia vertingos informacijos istorikams, muziejininkams, giminės istorija besidomintiems
kraštiečiams. Skaitytojas supažindinamas su Rokiškio rajone esančiu UNESCO pasaulio paveldo objektu – Struvės
geodeziniu lanku. Tradiciškai pristatomas 2012 m. J.Keliuočio literatūrinės premijos laureatas režisierius Gytis Padegimas.

Prie Nemunėlio: Rokiškio krašto kultūros žurnalas / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka; Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras / ats. redaktorė Alicija Matiukienė. Vilnius: Margi raštai, 2006 -.
2013, Nr. 1 (30). – 76 p.: iliustr.
Šio žurnalo puslapiuose – publikacijos, skirtos Tarmių metams paminėti. Čia taip pat jubiliejinė publikacija
kraštietės Monikos Mironaitės 100-mečiui, interviu su aktoriumi Ferdinandu Jakšiu, žurnalo svečias – fotomenininkas
Vilius Jasinevičius, rašytojos Vandos Juknaitės pamąstymai. Kultūros erdvėse – Rokiškio klasikinės muzikos festivalio
organizatorės – dvi iš Rokiškio kilusios jaunos muzikantės – pianistė Simona Zajančauskaitė ir smuikininkė Justina
Zajančauskaitė. Bandoma su Rokiškio kraštu susieti ir operos žanrą. Literatūriniame puslapyje prisimenamas rajono
literatas Danas Kairys. Tradiciškai pateikiama publikacija iš Rokiškio J.Keliuočio viešosios bibliotekos rankraštyno.

