
IŠ BIBLIOTEKOS ISTORIJOS 

 

  

1923 m. vasario 15 d. knygų mylėtojo J.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. 

  

1930 m. biblioteka perkeliama į apskrities savivaldybės patalpas Vytauto g. Nr. 28, prie 

bibliotekos įsteigiama skaitykla, užprenumeruojama daugiau periodinių leidinių. 

 

 1935-1940 m. biblioteka veikė gydytojo Trifskino name Nepriklausomybės a. Nr. 16. 

  

1936 m. patvirtinus „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą“ keitėsi bibliotekos 

pavadinimas: ji tapo Valstybine viešąja biblioteka. 

  



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. 

 

1946 m. biblioteka pradėjo teikti metodinę pagalbą valsčių bibliotekoms, organizuoti 

kultūros darbuotojų seminarus. 

 

 1949 m. skaitytojus pradedama aptarnauti ir per tarpbibliotekinį abonementą (TBA). 

 

1950 m. Rokiškio apskričiai suskilus į 3 rajonus, biblioteka tapo Rokiškio rajonine 

biblioteka. 

 

 1951 m. kovo 30 d. biblioteka perkeliama į buvusius grafo Pšezdzieckio rūmus. 

 

1969 m. įvyko pirmoji, jau tradicine tapusi rajono Bibliotekininkų diena. 



 
 

Pirmoji Bibliotekininko diena. Onuškio bibliotekos vedėjas Bronius Šeškauskas skaito 

priesakus naujiems bibliotekininkams. 1969-12-20 

 

 



 

 

 

1976 m. centralizavus bibliotekų darbą, rajoninė biblioteka pavadinama Centrine, 

kurioje 6 skyriai: skaitytojų aptarnavimo, vaikų literatūros, spaudinių tvarkymo ir komplektavimo, 

bibliografijos informacijos, metodikos ir ūkio. Jos žinioje – 52 kaimo ir 4 miesto filialai. Tais pačiais 

metais biblioteka sugrįžta į jau turėtas patalpas Nepriklausomybės a. Nr. 16, o vaikų literatūros 

skyrius – į Nepriklausomybės a. Nr. 3. 

 

1992 m. Vaikų literatūros skyrius perkeliamas vėl į naujas patalpas – Šatrijos g. Nr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuo 1986 m. prie bibliotekos gyvuoja rajono literatų klubas „Vaivorykštė“. Šiuo 

metu jis vienija per 20 narių. Tai įvairaus amžiaus skirtingų profesijų žmonės: poetai, prozininkai, 

liaudies eiliuotojai, dainuojamosios poezijos atlikėjai, skaitovai, knygos  bičiuliai. Klubo tikslas – 

sudaryti sąlygas atsiskleisti literatūriniams talentams, populiarinti  savo kūrybą, ugdyti ir puoselėti 

krašto kultūrą, papročius, literatūrines tradicijas, saugoti ir skleisti rajono literatų kūrybinį palikimą, 

organizuoti renginius, rengti projektus. Literatų klubas kartu su Viešąja biblioteka organizuoja 

tradicines „Poezijos pavasario“ šventes, literatūros vakarus, knygų pristatymus, susitikimus su 

rašytojais. Išleisti  du rajono literatų kūrybos almanachai, didžioji dalis klubo narių yra išleidę savo 

poezijos knygeles. 

http://www.rokiskis.rvb.lt/lt/nevyriausybines-organizacijos/768-literatu-klubas-

qvaivoryksteq 

 

 

 

 

 

 



1993 m. rugpjūčio mėn. įkuriamas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Rokiškio skyrius. 

Kaip savarankiškas Bibliotekininkų draugijos padalinys įregistruotas 2003 metais. Skyrius vienija per 

40 narių. LBD Rokiškio  skyriaus tikslai – telkti rajono bibliotekininkus, LBD skyriaus narius į   

organizaciją, atstovauti jų profesiniams interesams, kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje,  

Bibliotekininkų draugijos narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, skatinti savo narių profesinę 

iniciatyvą, rengti konferencijas, seminarus, organizuoti įvairius renginius, rašyti ir 

įgyvendinti  projektus. LBD Rokiškio skyrius kasmet  organizuoja Nacionalinę Lietuvos Bibliotekų 

savaitę, kurios metu vyksta renginiai, atvirų durų dienos, akcijos, virtualios kelionės ir kt. 

http://www.rokiskis.rvb.lt/lt/nevyriausybines-organizacijos/769-lbd-rokiskio-skyrius 

 

 

 

1995 m. Centrinė biblioteka pervardijama į Rokiškio rajono savivaldybės viešąją 

biblioteką su 35 filialais kaime ir 4 – mieste. 

 

 

http://www.rokiskis.rvb.lt/lt/nevyriausybines-organizacijos/769-lbd-rokiskio-skyrius


2001 m. pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Nacionaline M.Mažvydo 

biblioteka dėl Bibliotekos dalyvavimo, kuriant Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos 

(LIBIS) suvestinį katalogą. 

 

2002 m. įdiegiamas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. 

 

2002 m. sausio 30 d. prie Bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus atidaroma 

Interneto skaitykla. 

 

2002 m. liepos 2 d. atidaryta Europos Sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykla. 

 

2002 m. lapkričio 8 d. Vaikų literatūros skyrius perkeltas į naujas patalpas (Taikos g. Nr. 

19) ir čia atidarytas Viešasis interneto centras. 

 

 

 

 

 

 



2004 m. vasario 16 d. Viešojoje bibliotekoje atidarytas Juozo ir Alfonso Keliuočių 

palikimo studijų centras, kuris 2005 m. lapkričio 8 d. įregistruojamas kaip nevyriausybinė 

organizacija. Jame veikia nuolatinė ekspozicija „Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas“, kur 

eksponuojama Juozo Keliuočio atsiminimai rankraščiuose, jo laiškų, nuotraukų kopijos, straipsniai 

periodiniuose leidiniuose. Atskirą skyrelį sudaro jo brolio Alfonso Keliuočio eilėraščiai, straipsniai, 

scenos vaizdeliai rankraščiuose, nuotraukos iš jo asmeninių albumų bei VB darbuotojų parengtas 

kraštotyros darbas „Pedagogas ir literatas Alfonsas Keliuotis“. Įrengta konferencijų salė, kurioje 

vyksta bibliotekos renginiai.  

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

http://www.rokiskis.rvb.lt/index.php?sk=15
http://www.rokiskis.rvb.lt/index.php?sk=16
http://www.keliuociucentras.rvb.lt/


 
 



 
 

 

 



2004 m. birželio mėn. įdiegtas LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis, skaitytojams 

išduodami nauji pažymėjimai (magnetinės kortelės), galiojantys visose šalies bibliotekose. 

 

2005 m. sukurtas bibliotekos interneto puslapis www.rokiskis.rvb.lt., kuriame 

pateikiama trumpa bibliotekos istorija, struktūra, supažindinama su prie bibliotekos veikiančiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiamomis paslaugomis ir vykdomais projektais. Čia galima 

susirasti informaciją apie bibliotekoje vyksiančius renginius, gautas naujas knygas. Skaitytojai, net 

neatvykę į biblioteką, turi galimybę savarankiškai atlikti paiešką Rokiškio viešosios bibliotekos 

kompiuteriniame kataloge. Veikia paslauga „Klausk bibliotekininko“. 2007-aisiais metais puslapis 

atnaujintas, papildyta kraštotyros skiltis: įtraukta informacija apie įrengtą kraštiečių rankraščių 

ekspoziciją, kiekvieną mėnesį skelbiami sąrašai „Viešoji biblioteka spaudoje“ ir „Rokiškio kraštas ir 

kraštiečiai spaudoje“. 

 

2006 m. Vaikų literatūros skyrius reorganizuojamas į Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių 

su Europos Sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykla. 

 

 

 

 

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


2007 m. bibliotekoje įsteigta Lietuvos Teisingumo ministerijos teisinės informacijos 

prieigos vieta. 

 
 

 



 

 

2007 m. įsteigta Literatūrinė Juozo Keliuočio premija, skiriama už reikšmingus 

poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų, publicistikos, Juozo Keliuočio kūrybos nagrinėjimo ir 

kitus originalius, prasmingus kūrybinius rašto darbus, tęsiančius  Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių 

vertybių ir  tradicijų aktualizavimą bei  sklaidą.  

http://www.keliuociucentras.rvb.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=91

&Itemid=99 

 

2007 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis Bibliografijos 

informacijos ir kraštotyros skyriuje įrengta Rankraščių ekspozicija.  

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

 

 

 

 

 

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


2007 m. liepos 27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-9.134 

Rokiškio viešajai bibliotekai suteikiamas Juozo Keliuočio vardas. 

 



2005 m. atidaryti viešieji interneto prieigos centrai Salų, Panemunėlio gel. stoties, 

Kriaunų, Kazliškio, Žiobiškio, Jūžintų filialuose.  

 

2008 m. tęsiant bibliotekų tinklo kompiuterizavimo, modernizavimo ir prieigos prie 

bibliotekų tinklo kompiuterizavimo, modernizavimo ir prieigos prie interneto rajono bibliotekose 

gerinimo programą, 7 filialuose (Aleksandravėlės, Čedasų, Juodupės, Kamajų, Lukštų, Onuškio, 

Suvainiškio) atidaryti nauji Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT 2). 

 

2009 m. rajono bibliotekose pradėtas įgyvendinti projektas „Bibliotekos pažangai". 

Kompiuterizuoti 29 viešosios bibliotekos filialai. 

 

2010 m. tęsiant projektą „Bibliotekos pažangai“, 6 filialuose (Antanašės, Gediškių, 

Kalvių, Konstantinavos, Skemų, Verksnionių) įsteigti viešieji interneto prieigos taškai.  

 

 

 

 

 

 



2009 m. viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvavo tarptautiniame projekte „Menų 

fabrikas" Lenkijoje. 

2010 m. rajono Taryba patvirtino „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 

viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo programą 2011-2015 metams". 

2010 m. įgyvendinus ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Interaktyvių 

elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose 

plėtra", lankytojų patogumui įdiegta Dokumentų grąžinimo įranga. 

2012 m. sukurtas naujas bibliotekos interneto puslapis, pritaikytas neįgaliųjų 

pasiekiamumui ir mobiliesiems įrenginiams.  

 


