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PRATARMĖ

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kolektyvas – 
stipri profesinė bendruomenė – savo miestui kuria pridėtinę ver-
tę prasminga leidybine veikla, knygų fondų ir kitų informacinių 
išteklių visuma, skaitymo skatinimo ir knygos pažinimo edu-
kaciniais renginiais, ilgamete kraštotyrine veikla, gyventojų in-
formacinių kompetencijų bei įgūdžių formavimu, skaitmeninės 
atskirties mažinimu, inovatyvių sprendimų ir paslaugų plėtra. 

Kintantys bendruomenės informaciniai, kultūriniai poreikiai 
susiję su socialinės aplinkos pokyčiais, todėl biblioteka suteikia 
erdvės saviraiškai įvairaus amžiaus ir grupių lankytojams, ple-
čia paslaugas, stiprindama bendruomenės siekius būti sumaniai 
ir pilietiškai. svarbi ir išliekamąją vertę turinti bibliotekos tar-
nystė krašto kultūros dokumentavimo, rašytinio paveldo kaupi-
mo ir saugojimo, sklaidos bei prieigos kontekste. Žinių visuo-
menės poreikiams dirbanti biblioteka yra atvira ir tolerantiška 
aplinkai, bendraudama su lankytojais, sudaro sąlygas naudotis 
informacinių technologijų paslaugomis, interaktyvia ir skaitme-
nine informacijos šaltinių prieiga. 

Rokiškio viešosios bibliotekos pastatas, moderniu architektūri-
niu sprendiniu įsiliejęs į istorinę miesto aikštę, Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečio metais sukūrė šiuolaikinės ir istorinės miesto  
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erdvės dermę, suteikdamas šiai kultūros įstaigai perspektyvą  
sutikti savo veiklos šimtmetį pasikeitusia infrastruktūra ir naujo-
mis erdvėmis lankytojui. 

institucines Rokiškio bibliotekos vertybes apibrėžia dar-
buotojų profesionalumo, kompetencijų ir kūrybiškumo visuma, 
išteklių įvairovė ir paslaugų pasiūla. šie tarpusavyje glaudžiai 
susiję faktoriai koreliuoja su bibliotekos lankytojų poreikiais ir 
lūkesčiais. bendruomenėje veikianti kaip atminties institucija, 
Rokiškio viešoji biblioteka bendradarbiauja su kultūros, švieti-
mo įstaigomis, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijo-
mis, viešojo ir verslo sektoriaus institucijomis.

bibliotekos išliekamąją vertę visada kūrė jos dirbantieji ir ją 
lankantys. abipusis bendradarbiavimas, paslaugumas ir gerano-
riškumas, kartais paprasčiausias pokalbis ir šypsena – dažna ga-
rantija, kad į biblioteką lankytojas sugrįš. Kūrybingas Rokiškio 
J. Keliuočio viešosios bibliotekos kolektyvas atviras naujovėms, 
nestokoja idėjų moderniame informacinės ir žinių visuomenės 
gyvenime, drąsiai keičia bibliotekinės veiklos stereotipus, ak-
tyviai ir sėkmingai dalyvauja tarptautinėje projektinėje veiklo-
je. nuolat kuriantis savitą viešosios bibliotekos veidą, krašto 
kultūros gyvenimo nišoje randantis bendraminčių, klausytojų ir 
bičiulių, kolektyvas tiki bibliotekos prasmingu darbu bendruo-
menėje, reikšminga veikla kultūros, informacijos ir edukacijos 
srityse. Ryžtingas ir draugiškas, imlus pokyčiams ir naujiems 
bibliotekinės veiklos iššūkiams kolektyvas, pažymintis 95-erių 
metų bibliotekos veiklos kelią, ieško naujų skaitmeninės ir tra-
dicinės bibliotekininkystės suderinamumo veiksmų ir sprendi-
mų, kuria ir svajoja arba tiesiog nuoširdžiai myli savo darbą. 

aLiciJa MatiuKienė
Rokiškio rajono savivaldybės  
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė 

SUDARYTOJOS ŽODIS

nuėjusi ilgą ir sudėtingą 9 dešimtmečių gyvavimo kelią, 
1923 m. vasario 15 d. pradėjusi savo veiklą kaip Kauno Valsty-
binio centralinio knygyno Rokiškio skyrius, šiandien ji vadina-
si Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblio-
teka. bibliotekos istorija neatsiejama nuo knygos istorijos, todėl 
trumpai prisiminsime ir knygos kelią Rokiškio krašte, kultūrines 
bei istorines to laikotarpio sąlygas, paties Rokiškio pradžią. 

apie bibliotekos įvairiapusę veiklą plačiai rašė ir rajoninė, 
ir respublikinė spauda. daugiausia publikacijų aptinkama ra-
joniniame laikraštyje, keletą kartų keitusiame savo pavadini-
mą („tarybinis Rokiškis“, „po spalio vėliava“, „spalio vėlia-
va“, „Gimtasis Rokiškis“). nemažą dėmesį bibliotekai skyrė ir 
1988–1989 m. leistas laikraštis „Rokiškio pragiedruliai“, kurio 
neetatine korespondente buvo ir bibliotekininkė salvinija Kal-
pokaitė. pastaraisiais metais apie bibliotekos veiklą rašo ir kitas 
rajono laikraštis „Rokiškio sirena“. profesinis žurnalas „biblio-
tekų darbas“, taip pat pakeitęs pavadinimą į „tarp knygų“, pu-
blikavo ir Rokiškio bibliotekos darbuotojų straipsnius. 

daugelį metų rašant bibliotekos metraščius, kiekvieno jų pa-
baigoje dėta tų metų bibliografija. Reikšmingą šios istorijos dalį 
užima bibliografijos sąrašas. tik dėl medžiagos gausos (ypač  
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publikacijų apie įvairius renginius) teko daryti nemenką atranką: 
stengtasi įtraukti publikacijas, turinčias išliekamąją vertę. sten-
giantis bibliografijoje atspindėti visą bibliotekos veiklą, išimtis 
daryta tais atvejais, kai vienam ar kitam įvykiui nebuvo didesnės 
publikacijos. tokiu atveju pateko maža žinutė arba net skelbi-
mas. pačių bibliotekininkų publikacijos pateikiamos kursyvu. 

bibliografija sudaryta iš dviejų skyrių: „Vilniaus universiteto 
studentų bibliotekininkų diplominiai darbai“ ir „biblioteka spau-
doje“. Į pirmąjį įtraukti bibliotekininkų diplominiai darbai, tie-
siogiai susiję su bent viena iš bibliotekos veiklos sričių. skyriu-
je „biblioteka spaudoje“ medžiaga dėstoma chronologine seka, 
siekiant įtraukti reikšmingesnes kiekvienų metų publikacijas. 
Rankraštinė ir archyvinė medžiaga į bibliografiją neįtraukta. ats-
kirai apžvelgiami Viešosios bibliotekos bei joje veikiančio Juo-
zo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidiniai. Vienas 
svarbesnių bibliotekos ir minėto centro leidinių Rokiškio krašto 
kultūros žurnalas „prie nemunėlio“ apžvelgiamas atskirai. pa-
grindinis bibliografijos šaltinis – Viešosios bibliotekos darbuo-
tojų sudaryta kraštotyros kartoteka ir šiuo metu kuriama lokali 
kompiuterinė periodinių leidinių straipsnių bazė Lietuvos inte-
gralioje bibliotekų informacinėje sistemoje (Libis). daugeliu 
atvejų pagelbėjo virtuali e. paveldo sistema www.epaveldas.lt.  
stengtasi visas įtraukiamas publikacijas patikslinti. tam tiks-
lui peržvelgtas rajono laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ interneto 
puslapyje esantis 1944–1959 m. suskaitmenintas žurnalistinis 
archyvas bei patys laikraščiai. didžiausias darbas, rengiant šią 
bibliografiją, teko vyriausiajai bibliografei kraštotyrai audronei 
tupalskienei. 

biblioteka be darbuotojų būtų tik knygų sandėlis, todėl pager-
biant juos parengtas Viešosios bibliotekos darbuotojų sąvadas. Į 
jį įtraukti 204 Rajoninėje bibliotekoje dirbę ir šiuo metu Viešojo-
je bibliotekoje dirbantys asmenys. filialų darbuotojai į šį sąrašą 

nepateko. pirmiausia pateikiami visi buvę bibliotekos vadovai ir 
nurodomas jų vadovavimo laikotarpis. atskirai pateikiami Rajo-
ninės vaikų bibliotekos vadovai. toliau – direktoriaus pavaduo-
tojai bei skyrių vedėjai. Galų gale pateikiamas visų darbuotojų 
sąrašas (vadovų, bibliotekininkų ir aptarnaujančio personalo) 
abėcėlės tvarka ir nurodomi jų darbo dabartinėje Viešojoje biblio- 
tekoje metai. informacija imta iš Metodikos kabinete pildytos 
„darbuotojų kartotekos“, peržvelgti ir bibliotekos archyve sau-
gomi dokumentai: asmens bylos bei įvairūs įsakymai. 

dar vienas pastebėjimas: skyriuje „Viešoji biblioteka jubi-
liejiniais – 2018 – metais“ pateikiama bibliotekos struktūra iki 
renovacijos, kuri vėliau gali kiek keistis.

išnašos pateikiamos tik pirmojoje teksto dalyje, nes pagrin-
dinis tolesnės darbo dalies šaltinis buvo bibliotekos metraščiai, 
kurių pagrindinė autorė yra ir šios istorijos sudarytoja. Galbūt 
dėl tos pačios priežasties knygoje daugiau dėmesio skiriama 
pastarojo laikotarpio bibliotekos veiklai apžvelgti.

Į abėcėlinę asmenvardžių rodyklę įtraukti visi istorijoje pa-
minėti asmenys, taip pat ir bibliotekos darbuotojai. 

prisimenant paties Rokiškio miesto pradžią, tenka paminėti, 
kad Rokiškis, 2019 metais minėsiantis 520-ąsias įkūrimo meti-
nes, laikomas vienu jauniausiųjų Lietuvos miestų. Kaip rašoma 
broniaus Kviklio „Mūsų Lietuva“: „Rokiškio vardas, pagal pa-
davimus, atsiradęs tokiu būdu: senovėje šios vietos buvo apau-
gusios dideliais miškais ir krūmais. Vokietis Rochas, sulaužęs 
kryžiuočio priesaiką, atsisakęs kovoti su lietuviais, susidėjęs su 
jais ir susigyvenęs, pačiame miško tankumyne pasistatęs name-
lį, gyvenęs ir mitęs iš medžioklės. Lietuviai Rochą vadinę Roku, 
o tą vietą, kur jis gyvenęs, Rokiškiu“1.

1 Kviklys B. Mūsų Lietuva. t. 2. Vilnius: Mintis, 1991, p. 136.
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Rokiškio miestas augo prie dvaro, kuris jau iš senų laikų buvo 
nemažas kultūros centras. čia sukaupti didžiuliai numizmatikos 
ir senų knygų rinkiniai. „didžiausias dvaro turtas buvo vaizduo-
jamojo meno kolekcija, ypač tapybos darbai tokių dailininkų kaip 
ticianas, Karavadžas, Rossi, Rubensas, breigelis ir kt. iš muzi-
kos instrumentų kolekcijos reikėtų paminėti stradivarijaus darbo 
instrumentus. Rūmuose būta ir įvairiausių ginklų: keletas šarvų 
komplektų, rytiečių darbo skydų, balnų, puoštų turkiais... pšez-
dzieckiai ypač vertino tyzenhauzų turėtą Gardino manufaktūro-
je išaustą gobeleną, seną sidabrą, rytietišką porcelianą. negalima 
nepaminėti bibliotekos ir tyzenhauzų bei pšezdzieckių giminių 
archyvų. tik gaila, kad nedaug kas iš viso šito turto liko“2.

dar vienas žymus architektūros paminklas – Rokiškio  
šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, pastatyta Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio aleksandro apie 1500 metus.3 Grafas pšez-
dzieckis įkūrė ir išlaikė (1883–1903 m.) vargonininkų mokyklą, 
kuri veikia ir šiuo metu kaip Rokiškio Rudolfo Lymano vaikų 
muzikos mokykla. 

Kad ir kokia turtinga buvo dvaro rūmų biblioteka, į ją patekti 
galėjo ne kiekvienas. Ja naudojosi aukštuomenės atstovai, o pa-
prastam žmogui knygą čia gauti buvo neįmanoma. dar vienas 
barjeras buvo – kalbos. daugelis knygų čia buvo lenkų, vokiečių 
ir prancūzų kalbomis. tačiau ir tokiomis sąlygomis paprasti žmo-
nės stengėsi mokyti savo vaikus rašto. ypač tai pastebima spaudos 
draudimo laikotarpiu: buvo steigiamos slaptosios lietuviškos mo-
kyklos, kurioms literatūrą iš užsienio pristatydavo knygnešiai. 

palankesnės sąlygos kultūros ir švietimo vystymuisi susidarė 
tik XX a. pradžioje, kai prie pradinių mokyklų bibliotekėlių pra-

2 pajedaitė i. „Rokiškio dvaro rūmai“, in: Rokiškis: miestas, kraštas, žmo-
nės. Vilnius: diemedis, 1999, p. 235.
3 Kviklys B. Mūsų Lietuva. t. 2, p. 139.

dėtos steigti liaudies bibliotekos. ypač šis procesas suaktyvėjo 
po lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo. „po 1905 m. tau-
tinis sąjūdis sustiprėjo, pradėjo reikštis lietuviškos organizacijos 
(saulės, blaivybės, šv. Kazimiero), buvo steigiami knygynėliai, 
ruošiami lietuviški vakarai bei parodos“4. Kriaunų pradinėje 
mokykloje 1906–1912 m. dirbęs antanas busilas „organizavo 
kaimuose bibliotekėles, savilavos ratelius, ruošė ir dalyvavo 
spektakliuose (obeliuose, Rokiškyje, panemunėlyje, subate ir 
Gryvoje)“5. 

„1919 m. spalio mėnesį išleistas „savivaldybių įstatymas“ 
įpareigojo valsčiaus savivaldybes užsiimti „apšvietos globoji-
mu“, o 1922 m. „pradžios mokyklų įstatymas“ ypač išsamiai 
nusakė valsčių ir apskričių savivaldybių priedermes išlaikant 
mokyklas“6. Remdamosi šiuo įstatymu, apskrities savivaldybės 
privalėjo savo sąmatose, be kitų išlaidų, numatyti ir lėšas biblio- 
tekoms steigti bei laikyti.

Jau tuo metu, 1919 m., Rokiškis tapo administraciniu centru. 
1919 m. liepos 24 d. įstatymu jis buvo įteisintas kaip apskrities 
centras, o 1920 m. gavo miesto teises.7 1923 m. apskrityje gyve-
no per 80 tūkst. žmonių. tuo metu įkurtos ir kai kurios apskrities 
įstaigos. 1918 m. buvo įsteigta gimnazija, iš pradžių „saulės“ 
draugijos, o vėliau – valstybinė.8 be to, jau veikė žydų progim-
nazija, pirmoji žemesnioji policijos mokykla, amatų mokykla. 
taigi, tuo metu Rokiškio apskrityje jau veikė 50 liaudies mo-
kyklų, o Rokiškyje – gimnazija. „Gimnazijos mokytojų tarybos 

4 Kviklys B. Mūsų Lietuva. t. 2, p. 142.
5 Lietuviškoji enciklopedija. t. 4. Kaunas, 1936, p. 1183.
6 Kaubrys s. „Vietinės savivaldos istorinės raidos bruožai (1918–1939), 
in: Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, p. 268.
7 blažytė d. „Žvilgsnis į kultūrinį gyvenimą priklausomybės metais“, in: 
Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, p. 322.
8 Kviklys B. Mūsų Lietuva. t. 2, p. 143.
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posėdžio kovo 31 d. protokole nr. 12 pažymėta, kad svarstytas 
klausimas dėl bibliotekos įsteigimo, nutariant laikyti reikalingu 
steigti mokiniams biblioteką ir prašyti švietimo skyriaus 2000 
rub. bibliotekos papildymui buvo paskelbta rinkliava knygų 
mokinių ir plačiosios visuomenės tarpe“9. šiai bibliotekai daug 
metų vadovavo antanas purėnas. nors fondai kasmet buvo pa-
pildomi, bet biblioteka nebuvo prieinama platiesiems visuome-
nės sluoksniams, o tik gimnazijos mokiniams ir mokytojams. 

būta ir gana turtingų asmeninių bibliotekų. „Mokytoja elena 
Vajegienė prisimena, kad didžiules bibliotekas turėjo mokytojai 
J. tarvydas, s. naginskas ir kiti. pasak jos, gausūs buvo ir para-
pijų knygynėliai“10.

augant kultūriniams gyventojų poreikiams, iškilo būtinybė 
steigti valstybines bibliotekas apskričių centruose. tokių biblio- 
tekų tikslas buvo aprūpinti knygomis apskrities centro gyven-
tojus. „šių bibliotekų fondus buvo numatyta papildyti aukomis, 
knygomis, perkamomis iš savivaldybių lėšų. Valstybė numatė 
apmokėti nustatytą skaičių bibliotekininkų“11. 

paskelbus nepriklausomą valstybę, esamos bibliotekos buvo 
pertvarkomos, steigiamos naujos. 1919 m. Vilniaus viešoji bi-
blioteka pertvarkyta į Lietuvos centralinį knygyną (Lietuvos na-
cionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), kuris lenkams okupa-
vus Vilnių perkeltas į Kauną ir pavadintas Valstybės centraliniu 
knygynu. turėjo 13 skyrių12. 

1920 m. liepos 19 d. švietimo ministras K. bizauskas išlei-
do „Įsakymo apie centralinį Valstybės knygyną papildymą“, 

9 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija: diplominis dar-
bas. Rokiškis, 1966, p. 5.
10 blaževičius p. Kai kurie Rokiškio krašto kultūros istorijos bruožai (iki 
1940 metų). Rokiškis, 1994, p. 20.
11 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 6.
12 Visuotinė lietuvių enciklopedija. t. 3. Vilnius, 2003, p. 159.

kuriuo numatoma steigti centralinio knygyno skyrius įvairiose 
vietovėse, o jų tikslas – sukoncentruoti vietoje esančias knygas, 
apsaugoti nuo sunaikinimo, parūpinti naujų ir suteikti galimybę 
jomis pasinaudoti vietos mokyklas, kitas įstaigas ir plačiąją vi-
suomenę. prie šių knygynų galėtų būti steigiamos ir skaityklos. 
Vietos centraliniai knygynai turi būti tvarkomi pagal knygyno 
nustatytą sistemą: laisvas knygų pastatymas, kartotekos, forma-
tų vienodumas ir pan.13 

Rita VisKaitienė
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos
informacijos ir kraštotyros sk. vedėja

13 „Įsakymo apie centralinį Valstybės knygyną papildymas“, in: Vyriausy-
bės žinios. 1920, nr. 42, p. 3.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  
JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

RAIDA

Ištakos – Kauno centralinio valstybės knygyno  
Rokiškio skyrius (1923–1935 m.)

Rokiškio visuomenė taip pat susirūpino įsteigti valstybinę 
biblioteką. 1923 m. sausio 31 d. Rokiškio apskrities valdybos 
raštu pranešama švietimo ministerijai, kad priimtinos jos są-
lygos dėl centralinio valstybės knygyno Rokiškio mieste sky-
riaus steigimo: „Į tamstų raštą iš š/m sausio mėn. 25 d. nr. 754 
apskrities valdyba praneša, kad ji pilnai sutinka su švietimo 
Ministerijos pasiūlytomis sąlygomis steigti Rokiškio mieste 
centralinio Valstybės Knygyno skyrių. Knygynas, kuriuo ga-
lėtų naudotis vietos inteligentija ir visuomenė, apsaugotų esan-
čias mūsų dvaruose vietomis gana turtingas bibliotekas, kurios 
nesant savininkų žymiai nyksta, būtinai Rokišky yra reikalin-
gas. Visa tai apskrities valdyba turėdama omeny, anksčiau tuo 
reikalu yra pradėjusi rūpintis ir dabar iš apskrities savivaldybės 
lėšų prie apskrities švietimo skyriaus yra įsteigtas knygynėlis; 
be to, šiais metais manoma daryti atatinkamus [atitinkamus] 
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žygius, kad iš tų dvarų, kuriuose nėra savininkų, būtų galimy-
bė ten esančias bibliotekas perimti apskrities savivaldybės ži-
nion, kad jas tuom apsaugojus nuo nykimo. Knygyno vedėju 
apskrities švietimo Komisija ir Valdyba pristato Ministerijai 
patvirtinti mokytoją stasį Meilų.“ Raštas pasirašytas apskri-
ties valdybos pirmininko a. bičiūno ir Valdybos sekretoriaus  
a. Karaliūno.14

taip 1923 m. vasario 15 d. švietimo ministro petro Juoda-
kio įsakymu nr. 9 Rokiškyje įsteigtas centralinio valstybės 
knygyno skyrius, o jam vadovauti paskirtas mokytojas stasys 
Meilus.15 Jis pasirūpino knygų iš visuomenės rinkimu. taigi 
pradinį fondą ir sudarė visuomenės paaukotos bei gautos iš sa-
vivaldybės knygos. Kaip rašoma laikraštyje „švietimo darbas“ 
1927 metų nr. 12: „skyrius laikomas švietimo Ministerijos ir 
Rokiškio apskrities savivaldybės lėšomis. Knygynu naudojasi 

14 Rokiškio apskrities valdybos raštas nr. 250, 1923 m. sausio 25 d. LcVa, 
f. 391, ap. 4, b. 1296, l. 292.
15 švietimo Ministerio Įsakymas nr. 9, 1923 m. vasario m. 15 d. LcVa,  
f. 391, ap. 8, b. 27, l. 101. 
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vietos gimnazijos ir pradžios mokyklų mokiniai, vietos miesto 
gyventojai ir nemažai apskrities ūkininkų.“16 biblioteka įsteigta 
Mainelio name, nepriklausomybės a. 3, netoli bažnyčios.

Vėliau bibliotekos vedėja tapo angelina bičiūnienė, čia iš-
dirbusi visą dešimtmetį. tuo metu, 1930 m., biblioteka persi-
kėlė į kitas patalpas miesto pakraštyje, į visuomenei mažai ži-
nomą vietą, dabartinės Vytauto gatvės gale (nr. 28). iš pradžių 
jai buvo skirtas tik vienintelis kambarėlis, nes tuometinė aps-
krities valdžia tinkamesnių patalpų nesurado. tik vėliau prie 
bibliotekos įsteigta skaitykla, pradėti prenumeruoti periodiniai 
leidiniai. 

„pradžioje knygynų skyriams buvo keliami uždaviniai kaip 
saugyklų: išsaugoti išleistas knygas ir padėti švietimo darbe 
mokyklų moksleiviams bei vietinių įstaigų tarnautojams, bet ne 
plačiosioms liaudies masėms. nieko gero Rokiškio bibliotekai 
nedavė ir 1936 m. paskelbtas „Valstybinių viešųjų bibliotekų 
įstatymas“, kėlęs klausimą „parūpinti visuomenei geros lektū-
ros, plėsti visuomenei knygų skaitymą“. Įstatymu paskelbtas 
centralizuotas komplektavimas tarnavo daugiau cenzūros ir ko-
merciniams tikslams negu sistemingam knygų atrinkimui viešo-
sioms bibliotekoms.“17

buvo tam tikri apribojimai ir norintiesiems skaityti. „skaity-
tojas, norėdamas naudotis bibliotekos knygomis, turėdavo pa-
likti užstatą (5 litus) ir mokėti abonentinį mokestį per mėnesį po 
50 centų. Moksleiviams (nuo iV klasės) knygos buvo išduoda-
mos be užstato pagal patvirtintą sąrašą-garantiją.“18

16 „centrinio [centralinio] Valstybės knygyno Rokiškio skyrius: [1926 m. 
ataskaita]“, in: Švietimo darbas. 1927, nr. 12, p. 1592–1593.
17 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 6–7. 
18 blaževičius p. Kai kurie Rokiškio krašto kultūros istorijos bruožai (iki 
1940 metų), p. 20.

Kaip skelbia įvairūs istorijos šaltiniai, Rokiškio apskrityje 
buvo nemažas bibliotekų tinklas. 1932 m. duomenimis, aps-
krityje veikė 72 bibliotekos (iš jų – 58 mokyklų), kurių fon-
duose buvo beveik dvidešimt penki su puse tūkstančio knygų. 
Jas skaitė daugiau kaip keturi tūkstančiai septyni šimtai skai-
tytojų.19

„nemažai bibliotekėlių (kurį laiką vadintų knygynėliais) 
turėjo Rokiškio apskrities visuomeninės organizacijos. štai 
vien jaunųjų ūkininkų rateliams Rokiškio apskrityje 1933 m. 
priklausė 2653, 1934 m. – 3380, 1935 m. – 3816 tokių biblio- 
tekėlių (palyginus jaunųjų ūkininkų ratelių bibliotekėlių skai-
čių įvairiose Lietuvos apskrityse, 1933 m. rokiškėnai pirmavo, 
1934 m. buvo antroje, 1935 m. – trečioje (po šiaulių ir ute-
nos) vietoje). apie čedasų jaunųjų ūkininkų ratelio knygynė-
lį, gyvuojantį aštuntus metus, žurnalas „Jaunasis ūkininkas“ 
1940 m. rašė, kad jo šeimininkai yra laimėję knygynėlio stei-
gimo ir eilę kitų varžybų, o pačiame knygynėlyje yra apie 200 
knygų.“20

1923 m. įsteigto Kauno centralinio valstybės knygyno Ro-
kiškio skyriaus  įsteigimo dieną pradinis fondas buvo 200 eg-
zempliorių. iš pradžių pastovaus bibliotekų fondų komplektavi-
mo šaltinio dar nebuvo, knygos čia patekdavo atsitiktiniu būdu. 
apie pirmuosius spaudinius bibliotekoje galima spręsti tik iš 
išlikusių Rokiškio bibliotekos inventorinių knygų. tačiau ir čia 
nėra tikslumo, nes spaudiniai galėjo būti gauti vienais, o suin-
ventorinti – kitais metais. spaudinių gavimo duomenys pateikti 
1 lentelėje.

19 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 12.
20 blaževičius p. Kai kurie Rokiškio krašto kultūros istorijos bruožai (iki 
1940 metų), p. 20.
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1 lentelė. Gauta spaudinių
Metai 1923 1924 1925 1926 1927–1928 1929
Egz. sk. 789 811 213 455 869 16
Metai 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Egz. sk. 400 200 130 364 278 288
Metai 1936 1937 1938 1939 1940–1941
Egz. sk. 678 324 840 603 593

 
Kaip matyti iš 1 lentelės, nuolatinio bibliotekos fondų 

papildymo nebuvo, knygos gautos nereguliariai. daugiausia 
jų į fondus pateko pirmaisiais bibliotekos gyvavimo metais. 
tada gauta net po 7–9 siuntas per metus. ypač skurdūs buvo 
1929-ieji, kai bibliotekos fondus papildė tik 16 egz. spaudi-
nių. 1937 m. paskelbtas centralizuotas valstybinių bibliotekų 
komplektavimas, tačiau ir tai didelės įtakos neturėjo. toks 
nenormalus komplektavimas priklausė nuo keleto priežasčių. 
nebuvo sistemingo komplektavimo iš švietimo ministerijos, 
o ir apskrities savivaldybė tam lėšų skirdavo tik atsitiktinai. 
patys bibliotekos darbuotojai knygų užsakinėti negalėjo, to-
dėl tekdavo inventorinti tas, kurias atsiųsdavo. Knygos buvo 
ne tų metų, bet išleistos ir anksčiau. 

norėdami pagerinti bibliotekos fondų kokybę, bibliotekinin-
kai imdavosi įvairiausių priemonių. tuometinė bibliotekininkė 
angelina bičiūnienė prisimena: „Kartu su miesto inteligentija 
organizuodavo vakarus, kurių pajamas panaudodavo knygų įsi-
gijimui. tuo tikslu bibliotekos vedėja sudarydavo pageidauja-
mų knygų sąrašą, pagal kurį, patikrinus centralinio knygyno 
vedėjui, buvo galima pirkti knygas. be to, biblioteka privalėjo 
siųsti visų visuomenės padovanotų knygų sąrašus į švietimo 
ministeriją.“21

21 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 7, 9. 

Kaip matyti iš inventorinių knygų, pirmosios knygos buvo 
gautos iš Rokiškio apskrities valdybos (308 egz.) ir pirktos už 
švietimo ministerijos lėšas (135 egz.) iš „aušros“ bei „švy-
turio“ knygynų. Kitų suinventorintų knygų gavimo šaltiniai 
nenurodomi. Jeigu kalbėtume apie fondų žanrinę sudėtį, tai 
pagrindinę dalį sudarė grožinė literatūra, atitinkanti to meto 
valdininkijos skonį ir ideologiją. nemažai suinventorinta 
mokslinės literatūros bei periodikos. tai žurnalo „skaitymai“ 
1921–1922 m. komplektai, laikraščių „Laisvė“ 1921–1922 m., 
„Lietuvos ūkininkas“ 1920–1921 m. komplektai. Gauta litera-
tūra lietuvių ir rusų kalbomis. periodiniai leidiniai inventorinti 
labai įvairiai: vieni – komplektais, kiti – atskirais egzemplio-
riais. 1923 m. tokie leidiniai pirkti už švietimo ministerijos lė-
šas ir suinventorinti metų pabaigoje. tai žurnalai „skaitymai“, 
„švietimo darbas“, „trimitas“, „Karys“, „ateitis“, „Kultūra“, 
„Keturi vėjai“, „Žiburėlis“, „Vyriausybės žinios“, laikraščiai 
„Laisvė“ ir „Lietuvos ūkininkas“. Į inventorines knygas pa-
teko ir dviejų pavadinimų žurnalai rusų kalba: „narodnoje 
obrazovanije“ (1909–1914 m. komplektai) ir „plodovotstvo“ 
(1902–1908 m.).

bibliotekos skaitytojai jau galėjo gauti paskaityti rusų klasikų 
i. turgenevo, n. Gogolio, a. Kuprino, a. čechovo, L. tolstojaus 
ir kt. kūrinius originalo kalba. dalis gauta ir vertimų į lietuvių 
kalbą. Rusų kalba gauta ir V. šekspyro, d. bairono, M. tveno, 
b. šo raštų leidimai. daugiausia suinventorintų knygų buvo, ži-
noma, lietuvių kalba. 

daug gauta ir vertingų mokslinių knygų. Visos jos – lietuvių 
mokslininkų. tai p. šalčiaus „ekonomika“, Rygiškio Jono „Mūsų 
rašyba“ (1917), K. būgos „Kalba ir senovė“ (1922), V. Ruokio 
„chemijos vadovėlis. i–ii d.“ (1922), M. šikšnio „Geometrija“ 
(1920), a. Janulaičio „Lietuvos visuomenės ir teisės istorija“ 
(1920).
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panagrinėjus pirmąsias bibliotekos inventorines knygas, ma-
tyti, kad neišvengta įvairių netikslumų: užpildytos ne visos gra-
fos, kartais nenurodoma knygos leidimo vieta, kaina, autoriaus 
inicialai. o suinventorintų knygų leidimo vietos labai įvairios: 
Kaunas, Vilnius, tilžė, čikaga, Marijampolė, berlynas, brukli-
nas, seinai, Ryga, petrapilis, Voronežas.

„Jei 1923 metų vasario 24 dienos įrašu suinventorintos kny-
gos, išleistos 1900–1922 metais, tai tų pačių metų balandžio 
mėnesio 11 dienos įrašu suinventorintos 27 knygos, išleistos 
XiX amžiuje. tarp šių 27 knygų suinventorinta ir seniausia per 
visą bibliotekos istoriją bibliotekoje turėta knyga „Historia uni-
verselle“ (1786). inventorinėje knygoje nėra nurodyta, nei kur 
ta knyga išleista, nei iš kur ją biblioteka gavo.“22

Jau nuo 1923 m. rugpjūčio mėnesio inventorinėje knygoje 
surandami pirmieji įrašai užsienio kalbomis: vokiečių, lenkų, 
prancūzų. Jie rodo, kad 1928 m. 22 knygas prancūzų kalba, iš-
leistas paryžiuje, padovanojo rokiškėnas K. Misevičius. biblio-
tekos veiklos pradžioje knygų padovanojo rokiškėnai bičiūnas, 
norkus, Mikšys, spiečius, Žilevičius. Jas aukojo ir visuomeni-
nės organizacijos (pvz., „pavasarininkų“ kuopa). 

Kadangi švietimo ministerija bibliotekai siųsdavo knygas 
tik lietuvių kalba, vietoje gautos lėšos buvo panaudojamos kny-
goms užsienio kalbomis įsigyti. tokie spaudiniai buvo perkami 
Kaune, specialiame knygyne. Jau 1924 m. į biblioteką pateko 
„bolšaja enciklopedija“ 19 tomų. 

„Įsigalint fašizmui europoje, į fondą patenka karinė lite-
ratūra. 1935 m. suinventorinta Musolinio „fašizmo doktrina“ 
(1935). tai ypač ryškiai matyti 1938 metais gautų knygų už-
pajamavime, kur, be eilės karinių statutų, suinventorinta „Ka-

22 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992): diplominis darbas. Vilnius, 1993, p. 8–9.

rinės tarnybos įstatymas“, „Kariuomenės fiziškas lavinimas“ ir 
kitos.“23

paskutiniaisiais nepriklausomos Lietuvos metais padidėjo 
religinių knygų leidimas, todėl nemažai tokios literatūros pa-
teko ir į bibliotekas. 1928 m. religinė literatūra bendroje knygų 
produkcijoje sudarė 0,34, o 1938 m. – jau 16,4 procento.24

„Vaikų literatūros bibliotekoje buvo gaunama mažai. bene 
daugiausia gauta 1924 m. – 48 egz. arba 5,9 % bendro gautų 
knygų skaičiaus ir 1937 m. 21 egz. arba 6,3 %. Likusiais metais 
buvo pasitenkinama vos keleto egzempliorių gavimu.“25

„1930 metais Rokiškio biblioteka gauna naujas patalpas aps-
krities savivaldybės name. prie bibliotekos įsteigiama skaitykla, 
užprenumeruojamas didesnis periodikos skaičius. biblioteka 
gaudavo beveik visus laikraščius ir žurnalus, kurie buvo susiū-
ti komplektais ir kiekvienais metais užpajamuoti inventorinėje 
knygoje.“26 1935–1940 m. biblioteka veikė gydytojo trifskino 
name, nepriklausomybės a. 16, į kurias vėl sugrįžo jau po cen-
tralizacijos 1976 metais.

„1933 m. sausio 1 dieną Rokiškio mieste veikė 4 bibliotekos. 
fondų atžvilgiu stambiausia buvo Valstybės centralinio knygy-
no skyrius, arba viešoji biblioteka. Jos fondą tais metais suda-
rė 3819 egzempliorių spaudinių.“27 tuo laikotarpiu bibliotekos 
fondas buvo uždaras ir sustatytas lentynose pagal formatą. Visa 
tai atsispindėjo ir inventorinėse knygose (grafoje, kur nurodo-
mas knygos šifras). 

23 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 10.
24 Lietuvos statistikos metraštis. 1939. t. 12. Kaunas, 1940, p. 80.
25 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 10.
26 ten pat, p. 11.
27 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 10.
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Rokiškio valstybinė viešoji biblioteka  
(1936–1949 m.)

1936 m. patvirtintas „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstaty-
mas“ įpareigojo bibliotekas savo fonduose kaupti 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 Vals-
tybine viešąja biblioteka. pradėjus centralizuotai komplektuoti 
viešųjų bibliotekų fondus, padėtis ne ką tepagerėjo. Į bibliotekas 
patekdavo nelabai paklausi literatūra, dažniausiai užsigulėjusi 
leidyklų sandėliuose. ir tik 1938 m. išleidus izidoriaus Kisino 
„Lietuviškų knygų sisteminį katalogą“, susidarė galimybės su-
rinkti viešųjų bibliotekų užsakymus. „Valstybės centralinė bibli-
oteka 1939 metų pradžioje surinko žinias, kokios beletristinės ir 
mokslinės knygos, išleistos iki 1938 m. imtinai, buvo labiausiai 
pageidaujamos skaitytojų, ir sudarė suvestinius sąrašus, pagal 
kuriuos prašė švietimo ministerijos literatūrą išpirkti. apie tokių 
žinių perdavimą iš Rokiškio bibliotekos jokių duomenų nėra ir 
nežinoma, ar biblioteka pagal šiuos sąrašus gavo knygų.“28 

Kaip rašė buvusi ilgametė Rokiškio viešosios bibliotekos di-
rektorė zita Jodeikienė, „apskrities savivaldybė knygų įsigijimui 
skirdavo nedaug lėšų, todėl tekdavo jas papildyti iš vakarų paja-
mų. Juos a. bičiūnienės iniciatyva organizuodavo Rokiškio inte-
ligentija. didžiausią knygų dalį tuomet sudarė grožinė ir religinė 
literatūra. Vėliau atsirado ir karinės bei mokslinės literatūros.“29

28 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 11.
29 Jodeikienė z. „Rokiškio centrinei bibliotekai – 70“, in: Prie Nemunėlio. 
1993, balandis, p. 3.

Įgyvendinant „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą“, bi-
bliotekos pradėtos steigti valsčiuose. taigi 1937 m. bibliotekos 
įsteigtos Kamajuose, pandėlyje ir panemunėlyje.30

dar 1932 m. V. Ruzgas apie bibliotekų funkcijų kaitą, jų 
svarbą rašė: „Jeigu anksčiau muziejai ir bibliotekos buvo tik 
knygų ir kitų brangenybių rinkimo ir saugojimo vietos, tai da-
bar įsigali tas dėsnis, kad tie kultūros turtai būtų, su mažomis 
išimtimis, visiems prieinami ir naudojami mokslo ir mokymosi 
reikalams. Juk knygos svarbiausias paskyrimas ir yra tas, kad ji 
negulėtų spintoj lyg koks papuošalas, o kad ja žmonės naudotų-
si, įgytų žinių, didesnio patyrimo. todėl, kultūringų kraštų pilie-
čiams biblioteka yra nuolatinė mokykla, didžiausias patarėjas ir 
informatorius ne tik įvairiausiais moksliškais klausimais, bet ir 
praktiškais, gyvenimiškais ir profesiniais reikalais.“31 

1923–1934 m. laikotarpiu bibliotekoje dirbo viena darbuo-
toja – angelina bičiūnienė. duomenų apie skaitytojų skaičių 
pirmaisiais bibliotekos gyvavimo metais, deja, neišliko. pagal 
užfiksuotas žinias, „skaitykloje apsilankydavo vidutiniškai 10 
skaitytojų.“32 Kiek žinoma, skaitytojų skaičių ribojo įvestas 
abonentinis mokestis 50 ct mėnesiui ir 5 litų užstatas. pirmosios 
išlikusios žinios apie skaitytojų skaičių – iš 1933 metų. Minėtų 
metų sausio 1 d. buvo 232 skaitytojai, kuriems išduota 5532 egz.  
knygų. „1938 m. abonentų skaičius išaugo iki 419 skaitytojų, 
kuriems per metus išduota 12 059 tomai knygų.“33 tuo metu 
būta 10 534 lankytojų. Lankytojai registruoti ir pagal amžių bei 
užsiėmimą. apskaitoje taip pat išskiriami lankytojai vyrai ir 

30 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 13.
31 Ruzgas V. „Viešosios bibliotekos – skaityklos ir savivaldybės“, in: Sa-
vivaldybė. 1932, nr. 8 (rugpj.), p. 17–21.
32 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 13.
33 ten pat.
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moterys. taigi 1938 m. bibliotekoje vyrai apsilankė 6762, o mo-
terys – 3772 kartus. pagal amžių aktyviausi buvo 16–20 metų 
grupės lankytojai. Jie apsilankė 4388 kartus. Jeigu kalbėtume 
apie bibliotekos lankytojų užsiėmimą, aktyviausi buvo moks-
leiviai, apsilankę 8582 kartus, ūkininkai, apsilankę 601 kartą, 
darbininkai – 458 kartus ir t. t. skaitykloje apsilankė 12 834 
lankytojai. aktyviausi ir čia buvo moksleiviai, apsilankę net  
10 855 kartus. 

„pagrindinę skaitytojų masę bibliotekoje sudarė moksleiviai 
(81 %). darbininkai daugiau skaitė knygas skaitykloje (6,3 %). 
Ūkininkai sudarė vos 5,7 % abonemente ir 3,2 % skaityklos 
skaitytojų. tai aiškiai rodo, kokį nedidelį gyventojų skaičių pa-
siekė knyga.“34

Kaip jau minėta, 1938 m. išduota 12 059 egz. spaudinių. 
daugiausia išduota grožinės literatūros arba, kaip tada buvo va-
dinama, „beletristikos“ – 10 374 egz. skaitykloje skaitomiausia 
buvo nulinio udK skyriaus literatūra. Kaip rašė Gailutė sku-
turnienė „Labiausiai buvo skaitoma grožinė literatūra (86 %). iš 
mokslinių knygų išduota skaitytojams į namus istorijos (1,9 %),  
literatūros teorijos klausimais (6,7 %) ir daugiausia bendro po-
būdžio knygų. Religinio turinio išduota vos 0,2 % bendro išduo-
tų knygų skaičiaus, o skaitykloje per visus 1938 m. perskaityta 
tik viena knyga.“35

bibliotekos gyvavimo pradžioje dirbo tik vienas darbuotojas, 
kuris galėjo būti tik išduodamų knygų registratoriumi. „Kaip 
matyti iš pastabų, prirašytų prie ataskaitos už 1939 m. iV ke-
tvirtį, biblioteka dirbo tik 15 dienų. spalio mėn. biblioteka visai 
nedirbo, nes vedėjas buvo mobilizuotas nuo rugsėjo 17 d. iki 

34 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 16.
35 ten pat.

lapkričio 20 d., ir biblioteka 
buvo visai uždaryta.“36 1923–
1935 m. dirbo angelina bičiū-
nienė. 1935–1937 m. bibliote-
kos vedėju dirbo L. pročkaila. 
tais pačiais, 1937-aisiais, šias 
pareigas perėmė J. pitrėnas, 
dirbęs iki 1940 metų. tuo lai-
ku jau dirbo ir kitas bibliote-
kininkas – e. surginevičius. 
1935–1940 m. laikotarpiu bi-
blioteka veikė jau kitose pa-
talpose nepriklausomybės a.  
nr. 16, t. y. tose pačiose, kur 
buvo perkelta ir po centraliza-
cijos. 

nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiu viešosios biblio-
tekos nebuvo visiems laisvai 
prieinamos. tai lėmė sunki ekonominė būklė, įvestas abonen-
tinis mokestis. bibliotekų fondai taip pat tenkino daugiau tik 
valdančiųjų sluoksnių interesus.  

„po 1940 m. sovietinės okupacijos iš karto buvo pertvarky-
ta tik apskrities administracijos vadovybė, į svarbiausius pos-
tus paskirti buvę komunistai pogrindininkai. tačiau didžiausią 
įtaką darė iš Rusijos atsiųsti sovietinės okupacinės administra-
cijos vadovai: partijos komiteto antrasis sekretorius anatolijus 
Kazakovas bei vykdomojo komiteto pirmininko pavaduoto-
jas Vasilijus Kozlovas. Kultūros reikalais jie mažai domėjo-
si – buvo svarbesnių dalykų. tačiau vietos kultūrininkai per 

36 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 17–18.

Bibliotekos vedėja  
Angelina Bičiūnienė
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partinius darbuotojus neretai mėgindavo įgyvendinti ir savo 
iniciatyvas.“37 šiuo istoriniu laikotarpiu prasidėjo ir naujas bi-
bliotekos istorijos puslapis. Į Lietuvą įsiveržus sovietinei ide-
ologijai, importuojama ir sovietinė visuomenės skaitymo turi-
nio apribojimo ir cenzūravimo politika. Jau pirmaisiais metais 
iš apyvartos išimta visa religinė ir vadinamoji „buržuazinė“  
literatūra, o vokiečių okupacijos metais – ir visos žydų tauty-
bės autorių knygos. inventorinėse knygose prie knygos inven-
torinio numerio buvo dedama nuoroda „išimti“, tik, kas dėjo 
tas nuorodas, taip ir nepavyko išaiškinti. „1940 m. liepos 25 d. 
švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentas išleidžia 
naują aplinkraštį bibliotekų fondų valymo klausimu. biblio-
tekų vedėjai įpareigojami patikrinti jų vedamose bibliotekose 
esamas knygas ir išimti iš jų tas, kuriose rašoma prieš ssRs 
santvarką, komunizmą ar Markso, Lenino, stalino mokslą. 
išimtosios knygos „iki atskiro parėdymo turi būti laikomos 
draudžiamųjų knygų skyriuje ir niekam neduodama jomis 
naudotis.“38

Visuomenei „kenksmingos“ literatūros naikinimo ėmėsi vi-
daus reikalų sistema. tokiu būdu naikintinų leidinių sąraše at-
sidūrė istorinė, religinė, antikomunistinė literatūra. Į tokius są-
rašus patekdavo ir dalis grožinės literatūros. siūlymas vieną ar 
kitą leidinį išimti buvo motyvuojamas: „buržuazinis kliedesys 
apie velnius ir dievus“, „knyga apie isterišką meilę“, „supuvęs 
liberalizmas“, „neteisingai vaizduojama istorija“, „dalinai por-
nografija, kompromituojanti revoliucijos dvasią“ ir pan.“39 dėl 

37 blažytė d. „Žvilgsnis į kultūrinį gyvenimą priklausomybės metais“, in: 
Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, p. 328.
38 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 12–13.
39 sinkevičius K. „bibliogenocidas“, in: Tarp knygų. 1992, spalis, p. 10.

to 1940–1941 m. bibliotekoje knygų gerokai sumažėjo, nes nau-
jų gauta nedaug – tik 593 egzemplioriai, ir dauguma jų išleista 
iki 1940 metų.

nuo 1941 m. pradžios buvo pakeista valstybinių viešųjų 
bibliotekų steigimo ir išlaikymo tvarka. iki šio laiko tai atliko 
švietimo liaudies komisariatas, o vietos vykdomieji komitetai 
tik parūpindavo patalpas bei kurą, o dabar visos funkcijos jau 
atiteko būtent vietinių valdžios organų žinion.

„1941 metų pradžioje Lietuva įjungiama į sovietinio glavlito 
veikimo sistemą. Vadovauti Vyriausiajai literatūros ir leidyklų 
valdybai prie Lietuvos tsR liaudies komisarų tarybos – toks 
visas oficialus Lietuvos tsR glavlito pavadinimas – atvyksta 
specialistas iš Maskvos V. procenka. beje, glavlito terminu kaip 
bendriniu žodžiu praktikoje neretai vadinama ir visa sovietinė 
spaudinių cenzūros sistema. besikuriantis glavlitas pareikalau-
ja, kad visi knygynai ir bibliotekos iki 1941 m. vasario 5 d. pri-
statytų jam knygų, žurnalų ir kitų turimų spaudinių sąrašus bei 
ateityje kas dvi savaitės pristatinėtų naujai gautųjų sąrašus.“40

1941–1944 m. bibliotekos vedėju dirbusiam a. Ruigiui pa-
vyko papildyti fondus apie 5000 leidinių iš prie bibliotekos pri-
jungtos Lietuvos kunigaikščio Vytenio 9-ojo pėstininkų pulko 
bibliotekos. deja, šie leidiniai taip ir liko nesuinventorinti.

tarp suinventorintų leidinių galima rasti ir vaikiškų knygu-
čių. tai K. binkio „Kiškių sukilimas“, „dirbk ir baiki“, L. tols-
tojaus „auksinis raktelis“ ir kt. taigi biblioteka aptarnavo ne tik 
suaugusius skaitytojus, bet ir vaikus.

„nuo 1940 m. lapkričio 1 d. švietimo liaudies komisariatas 
visoms bibliotekoms centralizuotai užprenumeravo 19 pavadi-
nimų respublikinių ir 12 pavadinimų centrinių laikraščių bei 
žurnalų. 1941 m. pavasarį prenumeruojamų periodinių leidinių 

40 sinkevičius K. „bibliogenocidas“, in: Tarp knygų. 1992, spalis, p. 11.
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skaičius padidėjo iki 73. populiarių periodinių leidinių bibliote-
koms prenumeruota po keletą egzempliorių.“41 ar minėti leidi-
niai pateko ir į Rokiškio bibliotekos fondus, rašytiniuose šalti-
niuose neaptikta. 

Jau tuo metu bibliotekų darbuotojams buvo keliamas uždavi-
nys sutelkti kuo daugiau skaitytojų, darbininkams, valstiečiams 
ir inteligentams sudaryti palankias skaitymui sąlygas. tuo tikslu 
buvo sparčiai plečiamas bibliotekų tinklas, panaikintas užsta-
tas ir naudojimasis bibliotekomis tapo nemokamas. „Rokiškio 
apskrityje 1940–1941 metais buvo atidarytos 3 progimnazijos, 
kurių tarpe viena suaugusiųjų, įsteigtos 9 naujos bibliotekos 
valsčių miesteliuose ir 13 klubų-skaityklų.“42 

didelis dėmesys skirtas ir suaugusiųjų švietimui: buvo steigia-
mi kultūros židiniai, glaudžiai bendradarbiavę su bibliotekomis. 
Kiek žinoma, toks židinys veikė ir Rokiškyje. sovietų sąjungai 
okupavus Lietuvą, iškilo būtinybė mokytis rusų kalbos. Visoje 
respublikoje buvo steigiami šios kalbos mokymo kursai. tokiems 
kursams Rokiškyje vadovavo aktyvus to meto visuomenės veikė-
jas pranas serva, tuo metu dirbęs ir bibliotekos vedėju. 

panaikinus abonentinį mokestį ir pinigines garantijas, page-
rėjo ir Rokiškio bibliotekos darbo sąlygos. bibliotekos fondai 
tapo prieinami platiesiems visuomenės sluoksniams, ženkliai 
padidėjo skaitytojų skaičius. „...buvo pritraukta apie 600 nau-
jų abonentų. bendras abonentų skaičius siekė vidutiniškai apie 
1200. biblioteka turėjo daug lankytojų: per mėnesį pasikeis-
davo knygas 2839 skaitytojai, o skaitykloje skaitydavo 2271 
lankytojas.“43 

41 sinkevičius K. Lietuvos TSR bibliotekų istorija. – Vilnius: Mokslas, 
1983, p. 43.
42 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 20.
43 ten pat, p. 21.

Vokiečių okupacijos metais (1941–1944) Lietuvos biblio-
tekos patyrė didžiulius nuostolius. dalį jų sunaikino karo au-
dra, dalis fondų buvo išvežta į Vokietiją. „Rokiškio apskrity-
je karo gaisruose žuvo panemunėlio ir pandėlio bibliotekos. 
nemažai nuostolių patyrė obelių, Kamajų, Ragelių ir kitos 
bibliotekos.“44 

sąmoningai naikinti knygų fondai, išimami žydų autorių,  
p. cvirkos, L. Giros, K. Korsako, s. nėries, J. paleckio ir kt. 
kūriniai, visi veikalai, išleisti pirmaisiais sovietmečio metais. 
pagal inventorines knygas sunku nustatyti, ar šiuo laikotarpiu 
biblioteka gavo naujų knygų. Vienas įrašas rodo, kad 1942 m.  
sausį suinventorinta 4950 egzempliorių. tai knygos lietu-
vių, prancūzų, anglų, vokiečių kalbomis. Leidimo metai irgi 
įvairūs: nuo 1900 iki 1938. tarp suinventorintų knygų daug 
užsienio autorių kūrinių: sofoklio, Kuperio, Hugo ir kt. yra 
ir lietuvių autorių, tokių kaip Lazdynų pelėda, šatrijos Ra-
gana, Vaižgantas, Žemaitė, V. Krėvė, Maironis, V. Kudirka,  
A. Vienuolis. 

nuo 1941 m. vasario 21 d. Rokiškio bibliotekai vadovavo 
Albinas Ruigys.45 Karo metais bibliotekai ne kartą teko kraus-
tytis iš vienų patalpų į kitas. iš pradžių knygos buvo sudėtos 
į labai ankštas ir tamsias patalpas. ankšta buvo ir skaitykloje, 
kurioje galėjo tilpti tik apie 15 žmonių. Kiek pavyko išsiaiškinti, 
vienas iš tokių pastatų Vytauto g. nr. 20, kur šiuo metu veikia 
Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centras. 

„1943 m. balandžio 1 d. biblioteka turėjo 13 106 egzemplio-
rius spaudinių.“46 Kaip matyti iš inventorinių knygų, 1944 m. 

44 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 26.
45 ten pat.
46 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 15.
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gegužės mėn. suinventorinta dar 120 knygų, išleistų Lietuvos 
Respublikoje. tai buvo knygos apie Lietuvos istoriją, Mažąją 
Lietuvą. būta ir grožinės bei vaikiškos literatūros. Knygų gavi-
mo šaltiniai – Juodupės valsčiaus viršaitis, šarvuočių rinktinė, 
Kultūros reikalų direkcija.

„praėjus frontui 1944 m. rugpjūčio mėnesį, Rokiškyje prasi-
deda „naujas gyvenimas“. Rokiškio biblioteka, kaip prisimena 
buvęs vedėjas Jonas Kalvelis, savo darbą pradėjo 1944 m. rugsė-
jo 1 dieną. o inventorinė knyga rodo, kad pirmosios knygos su-
inventorintos rugpjūčio 28 dieną. tai pirmosios sovietinių veikė-
jų knygos, propaguojančios marksizmą-leninizmą, šlovinančios 
Leniną ir staliną, knygos, kurios visos Lietuvos žmonėms turėjo 
įskiepyti svetimą ideologiją, buvo lietuvių tautos rusinimo pra-
džia. iš viso suinventorintos 83 knygos, iš kurių tik 28 lietuvių 
kalba. Knygos rusų kalba išleistos Maskvoje arba Leningrade 
(dab. – sankt peterburgas) 1940–1941 metais. Knygos lietuvių 

kalba išleistos Kaune 1941 m.“47 iš inventorinių knygų matyti, 
kad biblioteka knygas gaudavo nereguliariai. Kaip buvo gauna-
mi periodiniai leidiniai, taip pat neaišku: ar jie buvo prenumeruo-
jami, ar į biblioteką patekdavo atsitiktiniu būdu, sunku pasakyti. 

šiek tiek pasikeitė bibliotekų darbo stilius: nors naudojimasis 
knygomis ir buvo nemokamas, bet už paimtas į namus knygas 
pradėtas imti užstatas. biblioteka dirbo nuo 10 iki 20 valandos su 
pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos. sekmadieniais dirbdavo 
vienas bibliotekininkas nuo 12 iki 17 valandos. Kaip prisimi-
nė tuo metu dirbęs bibliotekininkas a. Kulikauskas, pagrindinį 
skaitytojų kontingentą sudarė Rokiškio gimnazijos moksleiviai, 
keletas mokytojų, pasitaikydavo mieste gyvenusių darbininkų, 
tarnautojų bei žemės ūkio darbininkų iš kaimų. bibliotekos 
fondai nebuvo įvairūs, todėl negalėjo patenkinti visų skaitytojų 
poreikių. „Žinių apie to laikotarpio skaitytoją ir išduotos lite-
ratūros skaičių nėra išlikusių. Žinoma tik iš bibliotekos vedėjo  
a. Ruigio pranešimo apskrities pradžios mokyklų inspekcijai, 
kad 1941 m. gruodžio 9 d. biblioteka turėjo 700 abonentų.“48

„1944 m. rudenį [Rokiškio] apskrityje buvo 5 bibliotekos, o 
metų pabaigoje – jau 13.“49 tačiau vokiečių okupacijos metai 
neigiamai atsiliepė Rokiškio bibliotekos vystymuisi. Kadangi 
vokiečiams traukiantis, keletui dienų biblioteka buvo palikta 
likimo valiai, nukentėjo tiek inventorius, tiek fondas, o ypač – 
Periodikos skyrius. 

tuo metu knygų produkcija augo lėtai, bibliotekos fondus 
papildė atsitiktinės knygos, užsigulėjusios leidyklų sandėliuose,  

47 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 15.
48 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 20.
49 blažytė d. „Žvilgsnis į kultūrinį gyvenimą priklausomybės metais“, in: 
Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, p. 333.

Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centro pastatas
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o einamųjų metų literatūra nevaidino pagrindinio vaidmens. 
Rokiškio viešojoje bibliotekoje tų metų literatūros įsigyta tik 
10–35 proc., o visa likusi literatūra – senesnių metų. tačiau, 
nepaisant visų sunkumų ir trūkumų, biblioteka buvo vienas iš 
pagrindinių apskrities centro kultūros židinių.

Jau pačioje sovietmečio pradžioje imta rūpintis bibliotekų 
darbuotojų kvalifikacija. siekiant sėkmingiau organizuoti bi-
bliotekos darbą, paskirti du darbuotojai. Vedėju tapo išsilavinęs 
žmogus, aktyvus to meto visuomenės veikėjas pranas serva. 
deja, jis dirbo neilgai: nuo 1940 m. liepos iki 1941 m. vasario. 
pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis jis buvo sušaudytas. 
toks pat likimas ištiko ir pandėlio viešosios bibliotekos vedėją 
albiną Žigulį. Žiaurius kankinimus ir katorgą patyrė Kriaunų 
bibliotekos bibliotekininkas Jonas pupienis. 

Kartu su pranu serva dirbo bibliotekininkas e. surginevi-
čius, kuriam teko darbuotis ir su 1941 m. vasarį priimtu albinu 
Ruigiu. Kaip jau minėta, a. Ruigys labai didelį dėmesį skyrė 
bibliotekos fondų tvarkymui. „Minėtas a. Ruigys vedėju dirbo 
iki 1944 m. vasaros.“50

Kadangi bibliotekos fondas buvo nesutvarkytas, todėl pra-
šyta „paskirti dar vieną (trečią) etatinį darbuotoją ir bibliotekos 
kategoriją perkelti iš iii į ii eilę. pradžios Mokslo departamen-
tas 1942 m. vasario 26 d. raštu nuo kovo 1 d. leido trečią bi-
bliotekininko etatą.51 taigi 1942–1944 m. bibliotekininkais dar 
dirbo V. baniulaitis, a. Kulikauskas ir e. zaleskytė.

pokario laikotarpiu didžiulis dėmesys skiriamas atkuriama-
jam darbui: viena po kitos darbą pradeda įmonės, fabrikai, gamy-
klos. nemažai dėmesio skiriama švietimo ir kultūros atkūrimui. 
„1944 m. rudenį didele dalimi buvo atkurtos ir įrengtos švietimo 

50 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 26–28.
51 ten pat, p. 27.

ir kultūros įstaigos išvaduotose 
respublikos dalyse, poligrafi-
jos įmonės ir spaustuvės ne tik 
laikraščius, bet ir knygas pra-
dėjo leisti.“52 sparčiais tem-
pais plėstas ir bibliotekų tin-
klas. „Jei 1945 m. sausio 1 d.  
respublikoje veikė 175 biblio-
tekos, tai 1950 metais – 406. 
Jos plečiamos po visą kraštą, 
kad artimiausiu laiku kiekvie-
noje valsčiaus vietovėje būtų 
viešoji biblioteka.“53 

panaši padėtis buvo ir Ro-
kiškio apskrityje. 1944 m. 
rugpjūčio mėn. tuometinė aps-
krities valdžia iškėlė uždavinį 
išsaugoti įstaigų, įmonių turtą, organizuoti darbą. „informuoti 
gyventojus apie fronto įvykius ir atkuriamąjį darbą buvo pradė-
tas leisti apskrities laikraštis „Žinios“, vėliau pavadintas „ta-
rybiniu Rokiškiu“.54 Rokiškio biblioteka, savo veiklą vėl pra-
dėjusi 1944 m. rugsėjo 1 d., tuo metu buvo pirmoji apskrityje.  
1944 m. bibliotekos vedėju tampa a. Kulikauskas, o biblio-
tekininke toliau dirba e. zaleskytė. nuo 1944 m. rugpjūčio 
mėn. bibliotekai jau vadovauja J. Kalvelis, o bibliotekininkės 
pareigas eina G. skokauskienė. 

Knygų fondas buvo papildytas marksizmo-leninizmo klasi-
kų veikalais, politinėmis brošiūromis ir knygomis rusų kalba. 

52 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 29.
53 ten pat, p. 30.
54 ten pat.
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tai laikotarpis, kai bibliotekos fondai nukentėjo tiek kiekybiš-
kai, tiek kokybiškai. 1944–1953 m. Lietuvoje vykstant antiso-
vietiniam pasipriešinimui, sunaikinta tūkstančiai knygų. siekta 
sunaikinti visą nepriklausomos Lietuvos kultūrą, izoliuoti nuo 
jos visuomenę. šioje sudėtingoje situacijoje daug kas priklausė 
nuo valdininkų kultūros ir jų kompetencijos. dabar didžiausią 
dalį gaunamų spaudinių sudarė sovietinė politinė literatūra.

„tuo pat metu ne vieną kartą buvo įsakyta iš lentynų išimti 
knygas pagal prisiųstą sąrašą. Jų paimti atvažiuodavo iš Kny-
gų rūmų sunkvežimis; išveždavo maždaug po 2000 knygų. ir 
vėliau ne tik kad netrūko tokių įsakymų, bet ir kasmet buvo 
tikrinama, kaip jie vykdomi. Greitu laiku liko tik sovietiniais 
metais išleistos knygos, bet ir tos ne visos, nes, autoriui pra-
radus valdžios pasitikėjimą, buvo „baudžiamos“ ir anksčiau 
buvę tinkamos jo knygos. taip iš lentynų „išnyko“ a. solženi-
cyno, a. Kuznecovo, t. Venclovos, a. sluckaitės, s. Kondroto 
ir kt. kūryba. tačiau dėl to knygų nesumažėjo, nes bibliote-
ka buvo papildoma naujomis dideliais tiražais išeinančiomis 
knygomis.“55 

didžiausias fondų valymas Rokiškio viešojoje bibliotekoje 
vyko 1946 ir 1949 metais. 1946 m. knygų nurašymo priežastis 
neaiški, o 1949-aisiais pažymėta, kad nurašyta pagal glavlito 
patikrinimo aktą ir prie knygos nurodyta „išimti“. tokiu būdu 
išimti Vaižganto „Raštų“ i–iV tomai, a. Mickevičiaus „ponas 
tadas“, aischilo „prikaltasis prometėjas“ ir kt. Remiantis šiais 
aktais nurašyta keli tūkstančiai egzempliorių spaudinių. Galima 
teigti, kad nurašyta geriausia bibliotekos fondo dalis, liko tik 
knygos, išleistos sovietiniais metais, ir knygos, propaguojančios 
sovietinę ideologiją. 

55 Jodeikienė z. „Rokiškio centrinei bibliotekai – 70“, in: Prie Nemunėlio. 
1993, balandis, p. 3.

apie vieną tokią „nepatikimų“ knygų kelionę į Vilnių, kur jos 
turėjo būti sunaikintos, prisimena tiesioginis liudytojas, buvęs 
Rokiškio bibliotekos skaitytojas algimantas bučius. Jam teko 
tuo pačiu sunkvežimiu vykti į sostinę: „dauguma knygų buvo 
surištos į pundus, kitos – sudėtos į maišus ar medines dėžes. Va-
žiavome sėdėdami ant knygų, į jas atsirėmę, kartais ir prigulda-
mi ant jų. pirmą kartą gyvenime teko važiuoti bibliotekoje. tad 
traukėm knygą po knygos ir vartėme... neslėpsiu, kad tada pir-
mą kartą gyvenime „apsivogiau“: kelias mažesnes knygutes iš 
Lietuvos istorijos įsikišau į portfelį. Kažką atsirinko tėvas ir kiti 
bendrakeleiviai... Vairuotojas, apie valandą patrypčiojęs kieme 
ir nesulaukęs knygų priėmėjų, išvertė kieme visą „kultūros kro-
vinį“, apdengė jį brezentu ir išvažiavo... ir tada įvyko stebuklas: 
biblioteka vėl atgijo, ji veikė. iš įvairių butų ėjo žmonės, rinkosi 
po kelias knygas ir nešėsi namo. iš sunkvežimio išverstų kny-
gų krūva sumažėjo iki trečdalio... Kai grįžau į dienos pabaigą, 
kieme pamačiau du profesoriškos išvaizdos vyrus, kurie su ke-
liais studentais rinko likusias knygas ir krovė į karišką lengvą 
automobilį, vadinamą „viliuku“. Kiek knygų buvo sunaikinta, 
kiek uždaryta į knygų lagerį – nežinau (Vilniaus universiteto 
ir Jungtinių tautų d. Hameršeldo bibliotekų direktorius prof. 
Levas Vladimirovas specfondus pavadino „knygų lageriu“). bet 
dalis pasmerktų mirti ar kalėti knygų liko gyvos ir laisvos pas 
skaitytojus, kurie jas parsinešė į namus.“56 

Kadangi bibliotekos fondai 1948–1950 m. buvo papildyti 
1548 naujais pavadinimais ir nuolat augo, skaitytojų taip pat 
daugėjo. „Jau 1945 metais biblioteka turėjo 1300 nuolatinių 
skaitytojų. penkmečio metais skaitytojų skaičius žymiai išaugo 
ir 1950 metų rugsėjo mėn. buvo 2041 skaitytojas. pagal ataskaitą  

56 bučius a. „nepatikimų“ knygų kelionė“, in: Prie Nemunėlio. 2014,  
nr. 1 (32), p. 57–59.
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1950 m. sausio 1 dienai biblioteka turėjo 2158 skaitytojus, ku-
riems išduota 50 705 tomai knygų.“57 

Kaip teigiama, Rokiškio biblioteka turėjo gausiausius fondus 
apskrityje, todėl galėjo padėti valsčių bibliotekoms ir klubams-
skaitykloms patenkinti skaitytojų poreikius. 1947 m. biblioteka 
organizavo pirmąsias kilnojamąsias bibliotekėles. „buvo išskir-
tas kilnojamasis fondas ir 1949 m. vasario mėn. jau turėjo 19 kil-
nojamųjų bibliotekėlių. plečiantis bibliotekos veiklai, 1950 metų 
iii ketvirtyje buvo sudarytos 24 kilnojamosios bibliotekėlės, 
kuriomis naudojosi 767 žmonės.“58 tokios bibliotekėlės buvo 
steigiamos ne tik Rokiškio miesto įmonėse, gamyklose, bet ir 
aplink miestą esančiuose kolūkiuose. po kreipimosi į tuometinį 
Kultūros-švietimo įstaigų komiteto prie Lietuvos tsR Ministrų 
tarybos bibliotekų skyrių 1949 m. balandžio 15 d. buvo išskir-
tas kilnojamojo fondo vedėjo etatas. Kiek pavyko išsiaiškinti, tas 
pareigas pradėjo eiti a. Klimas.

šiuo laikotarpiu žymiai plačiau praktikuota ir knygnešystė, 
sudaryta nuolatinė knygnešių grupė. ypatingas dėmesys skirtas 
tam tikrų skaitytojų grupėms aptarnauti. „aktyvią veiklą išvystė 
knygnešiai skukauskaitė, bareišytė, pranckūnas, Mikalkėnienė. 
atidarytas ypatingasis abonementas. Juo naudojasi ypač darbe 
užimti skaitytojai, daugiausia iš darbo pirmūnų, tėvynės karo 
ir darbo invalidų tarpo. tokiems skaitytojams knygos pakeičia-
mos namuose.“59 

tuometinė spauda negailėjo kritikos apsnūdusiems valdinin-
kams, agitatoriams. Kliūdavo ir bibliotekininkams – klubų-skai-
tyklų vedėjams. iš jų reikalauta aktyviai šlovinti naująją san-

57 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 32.
58 ten pat, p. 33.
59 norkus K. „nuolat gerinti centrinės masinės bibliotekos darbą“, in: Po 
Spalio vėliava. 1953, lapkr. 12, p. 3.

tvarką, akcentuoti jos pranašumus, skatinti rajono gyventojus 
nemurmant vykdyti pyliavas ir net viršyti jų planus. 1946 m. lai-
kraštyje „tarybinis Rokiškis“ aršiai kritikuota Maineivų klubo-
skaityklos vedėja aleinikovaitė už „betvarkę“. tokios pat bėdos 
ir Jūžintų skaitykloje. o štai Kamajų miestelio skaitykloje buvo 
net surengtos vestuvės. 

Jau 1949 m. aptinkami tarpbibliotekinio abonemento (tba) 
pėdsakai. augant skaitytojų poreikiams, bibliotekos jau nebega-
lėjo jų patenkinti turima literatūra, todėl knygas tekdavo užsa-
kyti iš kitų bibliotekų. 

biblioteka gaudavo ir periodinių leidinių, kurie taip pat buvo 
inventorinami. „yra išlikusi 1949-11-14–1951-12-29 metų žur-
nalų ir laikraščių inventorinė knyga. suinventorinti periodiniai 
leidiniai nuo 1945 iki 1951 metų. Laikraščiai ir žurnalai buvo 
įrišami į pusmečio komplektus ir toks komplektas apskaitomas 
kaip 1 egzempliorius. prie inventorinių numerių, kur yra įrašy-
ti žurnalai, buvo naudojamas sutartinis ženklas „Ž“. suinven-
torinti visi periodiniai leidiniai ir rusų kalba, kuriuos gaudavo 
biblioteka.“60 tuo metu gauta 7 pavadinimų žurnalai ir 11 pava-
dinimų laikraščiai lietuvių kalba. Rusų kalba gaunamų žurnalų 
skaičius gerokai didesnis: net 43, o laikraščių – 14 pavadinimų. 

palyginus su bibliotekos gyvavimo pradžioje gaunama lie-
tuviška periodika, aptariamuoju laikotarpiu jau nelikę nė vieno 
tikrai lietuviško tautiško laikraščio ar žurnalo – vien tiktai „žen-
gimo į šviesų komunizmo rytojų“ propaganda ir socialistinės 
santvarkos garbinimas. 

bibliotekų fondai tuo metu pradėti tvarkyti pagal patikslintą 
tropovskio dešimtainę klasifikaciją. ne išimtis ir Rokiškio bi-
blioteka, knygas apipavidalinusi pagal bibliotekinės technikos  

60 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 21.
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minimumą. tokiu pačiu principu sutvarkyti ir bibliotekos abėcė-
linis bei sisteminis katalogai. „Kaip rodo inventorinė knyga, nuo 
1950 metų spaudinius biblioteka pradėjo gauti pagal sąskaitas.“61

Rokiškio biblioteka, kaip ir visos bibliotekos, turėjo atsi-
liepti į gyvenimo iškeltus uždavinius, gyventi tomis mintimis 
ir darbais, kuriais gyveno visa šalis. Ji turėjo aktyviai dalyvauti 
kolektyvinių ūkių organizavimo procese, vesti aiškinamąjį dar-
bą tarp tuometinių valstiečių. būtent grožinė literatūra irgi tu-
rėjo tarnauti šiam tikslui. biblioteka „įvairiomis masinio darbo 
formomis stengėsi išsamiai nagrinėti grožinę literatūrą, propa-
guojančią kolektyvizacijos reikšmę, nušviečiančią kolektyvinių 
ūkių kūrimąsi....“62

„1949 m. balandžio 3 d. buvo surengta skaitytojų konferenci-
ja. Rokiškyje skaitytojų konferencija rengta pirmą kartą ir sukėlė 
didelį darbo žmonių susidomėjimą. Konferencijos tema – kolek-
tyvinių ūkių kūrimosi sąjūdis ir valstiečio kelias į kolektyvinį ūkį. 
Joje buvo nagrinėjami 2 grožinės literatūros kūriniai: p. cvirkos 
„Žemė maitintoja“ ir M. a. šolochovo „pakelta velėna“.63 Šiuo 
pavyzdžiu pasekė ir valsčių bibliotekos bei klubai-skaityklos.

tokios konferencijos organizuotos nuolat. „1949–1950 me-
tais bibliotekos organizuotose konferencijose apsilankė 1300 
žmonių. politinių, ūkinių kampanijų metu ir žymesnių datų die-
nomis biblioteka ruošdavo knygų parodėles, iškabindavo reko-
menduojamos literatūros sąrašus, darė bibliografines apžvalgas. 
Masines knygos propagandos priemones organizuoti padėjo su-
daryta 14 žmonių taryba ir gausus aktyvistų būrys.“64 

61 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 21.
62 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 35.
63 ten pat, p. 35.
64 ten pat, p. 37–38.

Rokiškio viešoji bibliote-
ka, kaip pagrindinė apskrities 
biblioteka, jau 1946 m. teikė 
metodinę pagalbą valsčių bi-
bliotekoms. tikrinti bibliote-
kų darbą ir duoti nurodymus 
išvykdavo bibliotekos darbuo-
tojas ir Kultūros skyriaus ins-
pektorius. Kiekvieną mėnesį 
organizuojami darbuotojų se-
minarai, kuriuose nagrinėjami 
bibliotekų darbo klausimai. 
seminarų metu vykdavo ir 
įvairūs renginiai. 

Jau nuo 1946 m. biblioteko-
je dirbo 3 darbuotojai. 1945 m.  
vedėja dirbo a. Mišeikie-
nė, 1946 – G. skokauskienė, anksčiau dirbusi bibliotekininke.  
1947 m. vedėjos pareigas užima M. fainbliumienė, o bibliote-
kininkės – G. skokauskienė. šiuo laiku jau dirba ir skaityklos 
vedėjas. 1948 m. bibliotekos vedėjos pareigas perima o. Kuz-
necova ir dirba iki 1950 m., tada ją pakeičia a. Klimas, anksčiau 
dirbęs kilnojamojo fondo vedėju, bei K. Jukonis. 

Rajoninė biblioteka 1950–1975 metais

1950-ieji buvo reikšmingi Lietuvos istorijoje. būtent šiais 
metais keitėsi respublikos administracinė struktūra: vietoj apskri-
čių ir valsčių sudarytos sritys ir 87 rajonai. „Rokiškio apskrities 

Bibliotekos vedėjas K. Jukonis
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ribose buvo sudaryti 3 ra-
jonai – Rokiškio, obelių ir  
pandėlio, prie pastarųjų pri-
jungiant dalis apylinkių iš 
kitų buvusių apskričių.“65 

„nuo 1950 m. Rokiškio 
biblioteka pavadinta rajoni-
ne, o nuo 1951 m. kovo 30 d.  
perkelta į buvusius grafo 
pšezdzieckio rūmus. Jai 
skirti 4 kambariai.“66 Bibli-
otekos plotas – 140 m2, taigi 
atsirado galimybė laisviau 
išdėstyti fondą, išskirti kam-
barį mainų fondui. didžiau-
sia patalpa skirta skaityklai, 
kadangi ten vykdavo įvairūs 

renginiai. daug dėmesio skirta patalpų apipavidalinimui, tuo 
daugiausia rūpinosi skaityklos vedėja a. babenskaja.

Maždaug nuo 1952 m. biblioteka pradėjo gauti įvairią litera-
tūrą maždaug kiekvieną mėnesį ir po kelis šimtus egzempliorių. 
sprendžiant pagal knygų inventorinimo datas ir knygų pavadi-
nimus, viena siunta būdavo lietuvių, o kita rusų kalba. 

be fondų komplektavimo, dar viena labai svarbi bibliote-
kos veiklos sritis buvo sovietinei valdžiai tinkančios literatūros 
propaganda. tuo tikslu buvo rengiami tokių knygų aptarimai, 
literatūriniai teismai. bibliotekos darbuotojai turėjo siekti, kad 
kiekvienas skaitytojas skaitytų ir šią literatūrą.

65 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 40.
66 Jodeikienė z. „Rokiškio centrinei bibliotekai – 70“, in: Prie Nemunėlio. 
1993, balandis, p. 3.

dar 1951 m. rajoninėje spaudoje apie kultūros-švietimo įs-
taigų pareigas rašoma: „Rajone beveik kiekviename kolūkyje 
veikia klubai-skaityklos, randasi – bibliotekos. eilė klubų-skai-
tyklų ir kai kurios bibliotekos gerai atlieka savo paskirtį ir pa-
deda kolūkių valdyboms visose ūkinėse kampanijose.“67 taigi, 
be savo įprastų funkcijų, bibliotekos turėjo aktyviai „dalyvauti“ 
sėjos, derliaus nuėmimo ir kt. kampanijose: leisti sienlaikraš-
čius, viešinti darbo pirmūnų patyrimą. dėl to neretai nukentėda-
vo tiesioginis bibliotekos darbas.

Grįžtant prie fondų temos, pažymėtina, kad 1955 m. gegužę 
pradėtas perinventorinti fondas, kartu jis turėjo būti ir patikrin-
tas. perinventorinti pradėta pagal fondo išdėstymą. pirmiausia 
perinventorintas ir patikrintas 3K skyrius, t. y. marksizmo–leni-
nizmo ir visuomeninė politinė literatūra, kuri turėjo būti pirmoje 
eilėje ir gerai matomoje vietoje, toliau visa šakinė, po to grožinė 
literatūra. šį darbą atliko keletas žmonių, ir buvo rašoma į kelias 
inventorines knygas.

„1956 metais biblioteka turėjo 16 kilnojamųjų bibliotekė-
lių. bibliotekėlės dažnai dirbo atmestinai, buvo prirašinėjami 
darbo rodikliai. tais metais svarbiausia darbe buvo ne kokybė, 
todėl dirbtinai buvo didinamas skaitytojų skaičius ir literatūros 
išdavimas.“68 Kadangi rajono bibliotekose sukaupta daug kai 
kurių knygų egzempliorių, „1958 metų kovo 1 d. prie rajoninės 
bibliotekos organizuojamas mainų fondas. buvo išskirta patal-
pa, užvesta dokumentacija ir jau kovo mėnesį buvo priimta iš 
duokiškio bibliotekos 217 knygų.“69 taip pat sudarytas ir šio 

67 „Kilni kultūros-švietimo įstaigų pareiga“, in: Po Spalio vėliava. 1951, 
rugs. 22, p. 1.
68 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 23.
69 ten pat. 

Rajoninė biblioteka buvusiuose 
dvaro rūmuose
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fondo katalogas, pagal kurį bibliotekų darbuotojai galėjo atsi-
rinkti knygas savo bibliotekoms.

1959 m. bibliotekų kolektoriui pradėjus siųsti knygas tiesiai į 
bibliotekas, pagerėjo fondų komplektavimas, knygos buvo gau-
namos kiekvieną mėnesį. Rokiškio biblioteka taip pat gaudavo 
leidyklų planus, pagal kuriuos užsakydavo literatūrą. sąrašus 
siųsdavo ir pats bibliotekų kolektorius. „pirmas kolektoriaus są-
rašas atsiųstas bibliotekai 1960 metais. tai buvo mokslo popu-
liariosios literatūros sąrašas, pagal kurį, sutikrinus su katalogu, 
buvo užsakytos knygos.“70 

nuo 1960 m. bibliotekos fondai tapo atviri, skaitytojai patys 
galėjo laisvai rinktis knygas. atsirado galimybė papildomam fon-
dų komplektavimui. Vienu iš tokio komplektavimo šaltinių tapo 
Rokiškio miesto knygynas. taip pat reikalingas knygas buvo gali-
ma atsirinkti iš mainų rezervinio fondo. Į papildomą komplektavi-
mą įėjo ir knygos, kurias skaitytojai grąžindavo vietoj pamestųjų. 
norėdamos žinoti papildomo komplektavimo poreikį, bibliote-
kininkės nagrinėjo skaitytojų poreikius knygoms, periodiniams 
leidiniams, o nepatenkintas užklausas registruodavo sąsiuvinyje. 
Lėšos periodiniams leidiniams buvo skiriamos iš rajono biudžeto.

„darbas atvirųjų fondų sąlygomis reikalavo, kad bibliotekinin-
kai pilniau atskleistų skaitytojui bibliotekos fondus, kad išmokytų 
juos savarankiškai pasirinkti knygas. Rokiškio rajoninėje bibliote-
koje fondas sustatytas sistemine abėcėline tvarka. šis sustatymo 
būdas padeda skaitytojui geriau orientuotis fonde, lengviau susirasti 
ieškomą mokslo šaką bei jį dominančias knygas. fonde nuolat vei-
kė teminės lentynėlės „siluetai“, „Horizontai“, „drąsiųjų keliai“.71 

70 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 23.
71 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985: 
diplominis darbas. Rokiškis, 1986, p. 20.

svarbi bibliotekos fondų dalis buvo ir periodiniai leidiniai, 
kurie prenumeruoti per organizaciją „sąjunginė spauda“. perio-
diniai leidiniai gauti dviem kalbom: lietuvių ir rusų. per „sąjun-
ginę spaudą“ gautos ir spaustinės kataloginės kortelės.

siekiant geriau patenkinti skaitytojų poreikius, buvo stengia-
masi sukomplektuoti kuo pilnesnius knygų fondus. Rajoninės 
bibliotekos fondas buvo nuolat papildomas knygomis, kurių bi-
bliotekoje trūko. daug jų pirkta knygyne, o vėliau jos buvo už-
pajamuojamos. taigi, fondai nuolat didėjo. „per 1966–1975 metų 
laikotarpį rajoninės bibliotekos fondai išaugo 7 kartus – nuo  
20 928 egz. iki 153 945 egz. ypatingai fondas išaugo per 1974–
1975 metus, nes ruošiantis bibliotekų centralizacijai Rokiškio 
rajone, labai pasipildė mainų rezervinis fondas iš rajono kaimų 
bibliotekų, kadangi prieš centralizaciją buvo panaikinta 16 nepers-
pektyvių kaimo bibliotekų. Vėliau iš mainų rezervinio fondo buvo 
sudarytas saugyklos fondo branduolys ir papildomi bibliotekų fon-
dai, taip pat perduodama kitų rajonų bei žinybų bibliotekoms.“72 

„nemažą darbą su fondais atliko bibliotekos darbuotojai, 
ruošdamiesi centralizacijai: sutikrino knygų fondą su „Masi-
nės bibliotekos katalogu“, nurašė pasenusias, susidėvėjusias 
knygas, atrinko dubletinę ir mažai skaitomą literatūrą mainų 
fondui, sutikslino bibliotekos fondo apskaitą“73. Vykdant įvai-
rius tuometinės valdžios nutarimus, buvo sparčiai plečiamas 
bibliotekų tinklas, augo jų fondai. „Jei 1950 m. knygų fondai 
masinėse bibliotekose sudarė 4 880 900 egz., tai 1955 m. jau 
6 765 200 tomų knygų.“74 „Jei 1951 m. buvo 14 bibliotekų, tai 

72 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985: 
diplominis darbas. Rokiškis, 1986, p. 19.
73 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 27.
74 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 41.
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1956 metais – 21 biblioteka.“75 taip neapgalvotai plečiant bi-
bliotekų tinklą, 1961 m. jau buvo 43, 1971 m. – 61, 1975 m. –  
net 74 bibliotekos. Kaimo bibliotekų skaičius žymiai padidė-
jo prijungus pandėlio rajoną. „1959 m. tsKp cK nutarimu 
buvo reikalaujama, kad kiekvienoje šeimoje būtų bent po vie-
ną suaugusį bibliotekos knygų skaitytoją, o vėliau dar gražiau: 
visi mokantys skaityti turi imti knygas iš bibliotekų. Kadangi 
tokių nutarimų įgyvendinti neįmanoma, o nevykdyti negali-
ma, todėl sunku tikėti to meto ataskaitomis. normaliai dirbti 
trukdė ir vadinamasis socialistinis lenktyniavimas bei įvairūs 
konkursai.“76 

daugiau dėmesio pradedama skirti individualiam darbui su 
skaitytojais: abonemente, kur jau nuo 1963 m. įsteigiamas naujas 
abonemento vedėjo etatas, organizuojami pokalbiai, rengiamos 
bibliografinės apžvalgos, daromos įvairios vaizdinės priemonės. 
Kad rajono bibliotekos dirbo gerai, rodo toks faktas: „<...>pa-
gal pagrindinius bibliotekinio darbo rodiklius Rokiškio rajono 
bibliotekos 1957–1958 metais Vilniaus zonos bibliotekų tarpe 
užėmė pirmą vietą: skaitė 25,9–28 % visų rajono gyventojų.“77 

„siekiant sudaryti patogesnes sąlygas skaitytojams, Rokiš-
kio biblioteka nuo 1959 m. lapkričio mėn. pradėjo dirbti be išei-
ginių dienų.“78 skaitytojų skaičius nuolat augo: 1960 m. jų buvo 
904, o po penkerių metų – 1965 m. – jau 1398. Jiems išduota  
23 938 egz. spaudinių.79 

„1966 metais bibliotekoje skaitė 1895 skaitytojai, kuriems 
išduota 38 298 egzemplioriai. Vidutinis intensyvumas – 20,2. 

75 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 42.
76 Jodeikienė z. „Rokiškio centrinei bibliotekai – 70“, in: Prie Nemunėlio. 
1993, balandis, p. 3.
77 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 46.
78 ten pat, p. 58.
79 ten pat, p. 59.

1970 metais skaitė 1710 skaitytojų, kuriems išduota 40 608 egz. 
spaudinių, o 1975 metais jau buvo sutelkta 2017 skaitytojų ir 
išduota 5504 egz. daugiau negu 1970 metais. 1975 metais vidu-
tinis intensyvumas – 22,8.“80

tuo metu skaitytojai buvo aptarnaujami abonemente, skai-
tykloje ir per tarpbibliotekinį abonementą (tba). didžiau-
sias skaitytojų srautas buvo, be abejo, abonemente, kur kny-
gos išduodamos į namus. Kadangi kiekvienas skaitytojas turi 
individualių, vien jam būdingų savybių, siekiant išsiaiškinti 
jo interesus, buvo kalbamasi individualiai. pildytas ir indivi-
dualaus darbo dienoraštis, kuriame užrašomos pastabos apie 
skaitytojus, sudarinėjami individualaus skaitymo planai. pil-
dyta skaitytojų profesijų kartoteka, atsiliepimų apie perskai-
tytas knygas sąsiuvinis, registruotos nepatenkintos skaitytojų 
užklausos.

Vykdant įvairius tuometinės Lietuvos valdžios nutarimus, 
skaitytojams įvairiomis priemonėmis stengtasi „brukti“ visuo-
meninę politinę literatūrą. skelbti net visokiausi respublikiniai 
konkursai, kuriuose privalėdavo dalyvauti visos bibliotekos. 
Vienas tokių 1974 m. paskelbtas „biblioteka, geriausiai pro-
paguojanti visuomeninę-politinę literatūrą“. ir pasiektas toks 
rezultatas, kad minėtą literatūrą „1975 metais skaitė 1419 skai-
tytojų, tai sudarė 70,3% visų skaitytojų. Jiems buvo išduota 
7803 egz. spaudinių, tai sudaro 16,92% nuo bendro spaudinių 
išdavimo.“81

didelis dėmesys skirtas ir darbui su jaunimu. Visose rajono 
bibliotekose išskirtos jaunimo grupės. Jaunimas labiausiai do-
mėjosi grožine, nuotykine užsienio šalių literatūra. 

80 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 31.
81 ten pat, p. 33.
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„be abonemento, rajoninės bibliotekos skaitytojai buvo ap-
tarnaujami ir skaitykloje. Jie galėjo naudotis visu bibliotekos 
fondu, net ir ta literatūra, kuri į namus neišduodama. skaity-
tojai naudojosi periodika, kurią užsakydavo biblioteka, o taip 
pat enciklopedijomis, žodynais, vadovais ir kita informacine 
literatūra.“82 

„Kiekvienais metais siekiant sutelkti visus skaitytojus rajo-
ne, vasario mėnuo buvo skelbiamas skaitytojų telkimo mėnesiu. 
Rajoninė biblioteka platino reklaminius lapelius, propaguojan-
čius biblioteką ir kviečiančius ja naudotis, buvo skelbiama spau-
doje ir per vietinį radijo tašką. Rajoninė biblioteka stengėsi, kad 
knyga įeitų į kiekvieno žmogaus buitį... Kad knyga būtų priar-
tinama prie skaitytojų, rajoninė biblioteka steigė kilnojamąsias 
bibliotekėles bei knygų išdavimo taškus. dauguma jų įsteigtos 
gamyklose bei stambesnėse organizacijose. 1967 metais biblio- 
teka turėjo 15 kilnojamųjų bibliotekėlių, kuriose skaitė 667 skai-
tytojai. 1975 metais kilnojamosiose bibliotekėlėse skaitė 33,4 % 
visų rajoninės bibliotekos skaitytojų.“83 

Rajoninėje bibliotekoje organizuota daug įvairių renginių, 
tuo metu vadinamų „masinio darbo priemonių“: knygų aptari-
mų, žymių rašytojų minėjimų, skaitytojų konferencijų. Į groži-
nės literatūros kūrinių aptarimus buvo kviečiami autoriai ir kiti 
rašytojai. tokiu būdu Rokiškyje lankėsi a. Venclova, V. Valsiū-
nienė, V. Mozūriūnas, t. tilvytis, a. Jonynas, J. požėra, e. se-
lelionis, a. baltrūnas, a. baltakis ir kt. organizuoti susitikimai 
ir su revoliucinių kovų bei karo dalyviais. 

buvo organizuojamos „Knygos šventės“, kurių metu vyko 
susitikimai su įvairiais rašytojais. 

82 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 35.
83 ten pat, p. 37.

„bibliotekoje plečiama tba veikla. nors dalis vadovėlių 
aukštųjų ar specialybių [specialiųjų] vidurinių mokyklų studen-
tams gaunama Rokiškio bibliotekoje, bet tai nepatenkina besimo-
kančių. todėl tenka naudotis tarpbibliotekiniu abonementu. Jo 
populiarumą rodo gautų knygų skaičius paskutiniaisiais metais: 
1963 m. – 89 egz.; 1964 m. – 128 egz.; 1965 m. – 217 egz.“84 

šiuo metu jau pradedamas organizuoti ir bibliografinis dar-
bas. „organizuojant masines priemones sudaromos bibliografi-
nės rodyklės, kurios išplatinamos skaitytojų tarpe, siunčiamos 
kaimų bibliotekoms. bibliotekoje vedamos kartotekos, papil-
dančios katalogus. užvesta kraštotyrinė kartoteka „Mūsų rajo-
nas spaudoje“.85 

Kadangi katalogai dar neatspindėjo realios fondų būklės, juos 
imtasi redaguoti. „Rokiškio bibliotekos darbuotojai 1964 m.  
ii pusmetyje ir 1965 m. i pusmetyje iš naujo sukatalogavo rusų 

84 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 61.
85 ten pat, p. 50.

Pirmoji „Knygos šventė“ Rokiškio rajone dalyvaujant rašytojams ir 
poetams, 1965 m. Pirmoje eilėje šeštas iš dešinės – Paulius Širvys
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kalba literatūros fondą, sudarydami abėcėlinį ir sisteminį ka-
talogą. toliau seka lietuvių kalba katalogo atredagavimas [su-
redagavimas], kurio darbai jau pradėti. be katalogų, toliau pa-
pildomos bendroji žurnalų ir laikraščių kartoteka, kraštotyrinė 
kartoteka ir eilė teminių kartotekėlių.“86 

1958–1959 m. skaityklos vedėja dirbusi adelė babenskaja 
pradėjo kaupti žurnalų ir laikraščių iškarpas ir pagal atskiras 
temas rengti iškarpų aplankus. tokiu būdu buvo stengiamasi 
straipsnius viena ar kita tema sukaupti vienoje vietoje ir taip pa-
lengvinti paiešką skaitytojams. pradedamos plačiai organizuoti 
ir bibliografinės apžvalgos, skaitytos vadinamųjų „liaudies uni-
versitetų fakultetų“ užsiėmimų metu, taip pat vietinio radijo lai-
dų metu. taip visuomenei buvo pristatomos ir naujos knygos, 
gautos Rokiškio bibliotekoje.

1969 m. visose rajono bibliotekose išskirtas bibliografinis-
informacinis fondas, nuolat papildomas naujai gauta literatūra. 
1970 m. ši literatūra sudėta pagal šiaulių viešosios bibliote-
kos parengtą metodinę medžiagą. bibliografinėse rodyklėse 
pradėtos žymėti bibliotekos fonde esančios knygos. „Rajoni-
nėje bibliotekoje bibliografinė informacinė literatūra buvo su-
kaupta skaitykloje, todėl skaitytojai galėjo laisvai naudotis šia 
literatūra.“87

Kaip jau minėta, rajoninės bibliotekos bibliografinio-infor-
macinio aparato pagrindą sudarė abėcėlinis ir sisteminis kata-
logai, kurių tvarkymui skirtas nuolatinis dėmesys. Katalogų 
struktūrą lėmė jau tuo metu taikoma universalios dešimtainės 
klasifikacijos (udK) sistema. pagal šią klasifikaciją jau ir kny-
gos buvo sudėtos į lentynas. 

86 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 63.
87 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 57.

„Rajoninė biblioteka nuo 1972 metų gauna vietinės spaus-
tuvės privalomą egzempliorių, todėl bibliotekininkai paruošė 
vietinės spaustuvės privalomo egzemplioriaus katalogą. Leidi-
niai, turintys išliekamąją vertę, yra aprašomi ir išdėstomi šiame 
kataloge chronologine-abėcėline tvarka.“88 

iki 1970 m. rajono bibliotekose pildytos keturios jau minėtos 
kartotekos: 

1) bendroji žurnalų ir laikraščių straipsnių (po centralizaci-
jos – sisteminė straipsnių);

2) recenzijų;
3) kraštotyros;
4) bibliografijų bibliografijos kartoteka. 
Recenzijų kartoteka iki 1970 m. tvarkyta udK principu, 

kaip ir bendroji žurnalų bei laikraščių straipsnių kartoteka. 
nuo 1970 m. ji pertvarkyta: kortelės pradėtos dėstyti abėcė-
line tvarka atskirai mokslinė ir grožinė literatūra. Kraštotyros 
kartotekoje pradėta kaupti medžiaga apie Rokiškio rajoną, jo 
ekonominį, kultūrinį gyvenimą, istoriją, žymius žmones, kurių 
gimtinė – Rokiškio rajonas. 

„Rajoninėje bibliotekoje buvo pildoma bibliografijų bibliografi-
jos kartoteka. Į šią kartoteką įtraukiami literatūros sąrašai, rodyklės 
ir kita medžiaga iš žurnalų ir knygų, kuri padėjo bibliotekininkams 
ir skaitytojams greitai rasti bibliografinę medžiagą įvairiais klau-
simais. Visa medžiaga kartotekoje išdėstyta pagal mokslo šakas, o 
kiekvienos rubrikos viduje – atvirkščiai chronologine tvarka.“89 

Rajoninėje bibliotekoje, be jau minėtų, pildytos ir citatų bei 
eilėraščių kartotekos. Kaip rašoma 1967 m. „Rokiškio rajoni-
nės bibliotekos metraštyje“, 1967 m. vasario 25 d. pradėta vesti  

88 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 58.
89 ten pat, p. 60.
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teminė citatų kartoteka. 1968 m. gegužės mėn. abonemente 
sudaryta skaitytojų profesijų kartoteka. 1970 m. pradėtos ves-
ti materialinės bazės, kadrų ir faktų kartotekos. nuo 1971 m. 
pradėta pildyti ir „tu ir mano ateitis“ kartoteka, skirta jaunimo 
profesiniam orientavimui. 

bibliografinis-informacinis darbas neapsiribojo vien kartote-
kų organizavimu: didelis dėmesys skirtas skaitytojų bibliogra-
finiam aptarnavimui tiek individualiai, tiek grupėmis. pildytas 
netgi „bibliografinių žinių propagandos sąsiuvinis“, kuriame 
registruota, kaip ir kuriam tikslui skaitytojai naudojasi katalo-
gais. Vestos ir bibliografinės pamokėlės, stengtasi skaitytojus 
informuoti apie naujai gautus leidinius. 1971 m. gruodžio mėn. 
pradėtos vesti bibliografinės pamokos vyresniųjų klasių moki-
niams.

atitinkamas dėmesys skirtas ir pačių bibliotekininkų biblio- 
grafiniam raštingumui kelti. tokie klausimai nagrinėti semi-
narų bei diferencijuotų gamybinių pasitarimų metu. „<...> nuo 
1970 metų rugsėjo mėnesio prie rajoninės bibliotekos vyko kai-
mo darbuotojų bibliografinio darbo 5 dienų stažuotės, už kurias 
buvo atsakinga skaityklos vedėja. bibliotekininkai, atsižvelgiant 
į jų žinias ir sugebėjimus, buvo suskirstyti į tris atskiras grupes... 
šiai stažuotei vesti buvo sudaryta mokymo programa, į kurią 
įėjo teoriniai bei praktiniai užsiėmimai.“90 

„prieš centralizaciją bibliografinį-informacinį darbą rajoni-
nėje bibliotekoje dirbo tik vienas darbuotojas – skaityklos vedė-
jas, todėl ir bibliografinė-informacinė literatūra buvo sukaupta 
bibliotekos skaitykloje. ši literatūra buvo skirstoma pagal rūšis: 
enciklopedijos, registraciniai-informaciniai leidiniai ir reko-
menduojamoji bibliografija. čia buvo talpinamos ne tik spaus-

90 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 61–62.

tuviniu būdu išleistos rodyklės, bet ir geriau sudaryti mašinėle 
spausdinti sąrašai.“91 

Jau tuo metu teikta ir bibliografinė informacija skaitytojams, 
tačiau tik 1970 m. ji pradėta reguliariai registruoti. dar viena jau 
minėta bibliografinio-informacinio darbo forma – bibliografinės 
apžvalgos, skaitytos kultūros darbuotojų seminarų metu ir per 
vietinį radijo tašką. 

1966 m. pradėtas komplektuoti ir kraštotyros literatūros fon-
das. „Knygos atsižvelgiant į jų turinį skirstomos pagal temas: 
literatūra apie Rokiškio istoriją, apie rašytojus žemiečius, jų kū-
rinius ir jų kūrybą, bendro pobūdžio literatūra apie Rokiškį.“92 

dar 1962 m. buvo iškelta mintis dėl vietos spaudinių pri-
valomojo egzemplioriaus, tačiau tik po dešimties metų –  
1972-aisiais – šis klausimas išspręstas: Rokiškio rajoninė  

91 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 61–62.
92 ten pat, p. 77.

Bibliotekos skaitykloje, 1972 m.
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biblioteka pradėjo gauti minėtą egzempliorių. Kadangi jis buvo 
gaunamas tik susitarimo būdu, sukaupti visą tokį fondą nebuvo 
galimybės. trūko ir metodinės medžiagos, kaip tvarkyti šį fon-
dą, todėl bibliotekininkai viską atlikdavo savo nuožiūra. 

1970 m. skaitykloje įrengtas kraštotyros kampelis. Kraštoty-
ros literatūros fondus papildė ir pačių bibliotekininkių sudaromi 
aplankai. dar 1958 m. pradėta kaupti medžiaga aplankui „Žuvę 
bibliotekininkai“ apie buvusį Rokiškio rajoninės bibliotekos ve-
dėją praną servą ir pandėlio miesto bibliotekos vedėją albiną 
Žigulį. pradėtas rengti ir aplankas „Mūsų darbo pirmtakės“ apie 
pirmąsias bibliotekininkes Magdę Žigulienę, adelę Kulienę ir 
adelę babenskają. nuo 1969 m. rengta bibliotekininko diena, 
ir šiai tradicine tapusiai šventei taip pat buvo skirtas albumas 
„bibliotekininkų dienos“. pirmoji tokia šventė įvyko 1969 m. 
gruodžio 20 dieną. 1967 m. pradedami rašyti bibliotekos me-
traščiai, kuriuose fiksuojami svarbiausi įvykiai ir datos, jie ilius-
truojami nuotraukomis, kita iliustracine medžiaga. Į kraštotyros 
literatūros fondus pateko ir pirmieji diplominiai darbai, kurių 
autorės – bibliotekininkės, studijavusios neakivaizdiniu būdu. 

1969 m. bibliotekininkų pasitarimo metu „<...> buvo nuspręs-
ta įsteigti keliaujantį albumą-dienoraštį „Mūsų rajono biblioteki-
ninkai ir jų mintys“, kuriame bibliotekų darbuotojai užrašytų savo 
pasiūlymus, pageidavimus, pareikštų kritines pastabas.“93 taip at-
sirado ir minėto pavadinimo albumas, pildytas daugybę metų. 

„1975 metais rajoninėje bibliotekoje buvo pildomi 26 kraš-
totyriniai aplankai.“94 Kraštotyros darbe labai svarbų vaidmenį 
atlieka kraštotyros kartoteka. „nuo 1963 metų kelios kartote-

93 Verba a. „tarėsi bibliotekininkai“, in: Spalio vėliava. 1969, rugsėjo 16, 
p. 3.
94 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 79.

kos kraštotyros klausimais buvo sujungiamos į vieną, o skyriai 
labiau detalizuojami. 1965–1966 m. ypač buvo stengiamasi 
papildyti kartoteką. 1968 m. ši kartoteka buvo redaguojama, o  
1972 m. dar kartą pertvarkoma pagal šiaulių viešosios bibliote-
kos pateiktą schemą. Kartoteka buvo nuolat papildoma.“95 

1972 m. gerokai pagausėjo „personalijų skyrius“, kai iš „Ma-
žosios lietuviškos tarybinės enciklopedijos“ buvo surinkti duo-
menys apie žymiausius Rokiškio krašto žmones. 

1973 m. lapkričio 14–15 d. Vilniuje vyko 3-ioji respublikinė 
konferencija bibliografijos ir kraštotyros klausimais. pranešimą 
šiai konferencijai parengė Rokiškio rajoninės bibliotekos vedėja 
zita Jodeikienė, ir jis buvo išleistas atskiru leidinuku.

šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas metodinei veiklai. 
„Metodinio vadovavimo centras yra rajoninė biblioteka. Ji pri-
valo teikti metodinę ir praktinę pagalbą kaimo bibliotekoms, 
vadovauti kaimo bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui, padėti 
organizuoti darbą, teikti praktinę pagalbą vietoje.“96 

„Metodinę pagalbą kaimo bibliotekoms rajoninė biblioteka pra-
dėjo teikti nuo 1950 metų. tačiau pirmuoju laikotarpiu metodinis 
vadovavimas buvo nesistemingas. seminarai vyko nereguliariai. iš-
vykų metu buvo apsiribojama darbo kontrole, fondų tvarkymu.“97 

Metodinę pagalbą teikė ne tik rajoninė biblioteka, bet ir ra-
joninė vaikų biblioteka bei pandėlio ir obelių miestų bibliote-
kos, kurioms buvo paskirtos zonos, bet tiesioginė atsakomybė 
už rajono bibliotekų darbą liko rajoninei bibliotekai. „1975 
metais rajoninė biblioteka turėjo 36 bibliotekas, o pandėlio ir 

95 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 80.
96 dragūnaitė J. Rokiškio rajoninės bibliotekos metodinis darbas: diplo-
minis darbas. Vilnius, 1971, p. 1.
97 ten pat, p. 
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obelių – po 16 bibliotekų... už kaimo bibliotekų darbą pandėlio 
ir obelių miestų metodistai atsiskaitydavo Rokiškio rajoninei 
bibliotekai, kuri pagrindinį dėmesį skyrė bibliotekų darbui su 
suaugusiais skaitytojais, o rajoninė vaikų biblioteka – su skaity-
tojais vaikais.“98 

1971 m. rajone veikė 151 biblioteka: 64 – valstybinės masinės, 
79 – mokyklų, 8 – kitų žinybų bibliotekos.99 Rajoninei bibliote-
kai pavesta teikti metodinę pagalbą ir kitų žinybų bibliotekoms. 
išvykos organizuotos dažniausiai tik išsiaiškinti ir suvesti apžiūrų 
rezultatus, o ne teikti metodinę pagalbą. Konkretesnės pagalbos 
sulaukdavo tik Rokiškio mieste esančios žinybinės bibliotekos.

Rokiškio rajoninėje bibliotekoje kaupta visa informacija apie 
pažangų patyrimą, o šiam patyrimui skleisti taikytos įvairios 
formos: metodiniai kampeliai, seminarai, pasitarimai, išvykos 
į pirmaujančias bibliotekas, kitų bibliotekų lankymas, albumai-
estafetės, kuriuose aprašyti įvairūs renginiai.

Kaip teigia n. Kuliukaitė, pagrindinis metodinio darbo orga-
nizatorius rajone – rajoninės bibliotekos etatinis metodininkas, 
o kiti rajoninės bei miestų bibliotekų darbuotojai, dalyvaujantys 
metodiniame darbe, buvo laikomi neetatiniais metodininkais. 
bibliotekų praktikoje įsigalėjo pastovios geriausios patirties 
sklaidos formos ir metodai, darbo patyrimu rajoninė biblioteka 
dalijosi respublikiniuose, zoniniuose ir rajoniniuose seminaruo-
se, rengė išvykas į kitus rajonus. taip 1963 m. aplankyta pas-
valio, 1965 m. – anykščių bibliotekos. be to, 1965–1975 m. 
rajono bibliotekininkai pasidalinti patirtimi buvo išvykę į biržų, 
Kupiškio, ukmergės, utenos rajonus, o 1972 m. lankėsi Jekab-
pilio rajone Latvijoje. 

98 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 97. 
99 dragūnaitė J. Rokiškio rajoninės bibliotekos metodinis darbas,  p. 14.

1971 m. Rokiškio krašte vyko seminaras klubinių įstaigų 
darbuotojams ir bibliotekininkams kartu su kupiškėnais. savo 
ruožtu 1972 m. Rokiškio rajono atstovai pabuvojo šešių dienų 
seminare, kurį surengė Kupiškio rajono kultūros skyrius. se-
minaro metu kultūros darbuotojai susitiko su Kupiškio rajono 
vadovais, susipažino su jo istorine praeitimi, architektūriniais 
paminklais. daug dalykinių žinių suteikė pokalbiai darbo tema. 

Viena iš pagrindinių rajoninės bibliotekos funkcijų – me-
todinė veikla, o vienas iš efektyviausių metodinės pagalbos 
būdų – išvykos į bibliotekas. praktinė pagalba, suteikta darbo 
procese, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, labiausiai gerina bi-
bliotekos darbą. Rajoninės bibliotekos darbuotojai į bibliotekas 
vykdavo pagal nustatytą grafiką. buvo stengiamasi kiekvieną 
biblioteką aplankyti 2–3 kartus per metus. „pirmąją išvyką Ro-
kiškio bibliotekos darbuotojai suruošė 1946 metais į Juodupės 

Šiaulių zonos rajoninių bibliotekų darbuotojų seminaro Rokiškyje 
dalyviai, 1969 m. birželio 24–26 d.
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ir obelių bibliotekas. Jei 1958 metais buvo suruošta 60 išvykų, 
tai 1970 m. jų skaičius išaugo iki 213.“100 

buvo parengta net „bibliotekininko metodisto atmena“, ku-
rią metodininkas pasiimdavo vykdamas į kaimo bibliotekas. 

Vyko ir naujų darbuotojų mokymai. dar 1955 m. Rokiškio 
rajono kultūros skyriaus vedėjas Mykolas chmielevskis ragino 
mokytis bibliotekininkystės kursuose, organizuojamuose prie 
Valstybinės respublikinės bibliotekos Kaune, viešųjų bibliotekų 
Vilniuje, Kaune, šiauliuose, Klaipėdoje ir kt. Kiek vėliau tokie 
kursai organizuoti ir prie rajoninių bibliotekų. „dirbtinai išplė-
tus bibliotekų tinklą, trūko specialistų, todėl 1960 metais prie 
rajoninės bibliotekos organizuojami 6 mėnesių kursai bibliote-
kininkams. 1960–1961 metais juos baigė trys laidos, iš viso 13 
žmonių. Vyko naujai priimtų darbuotojų mokymas: rengiami se-
minarai, gamybiniai pasitarimai. 1970 metais Rokiškio kultūros 
mokykla išleido pirmąją bibliotekininkų laidą.“101 

„nuo 1962 metų padaryta ir naujai priimtų darbuotojų moky-
mo pakeitimų. anksčiau apmokymas tęsdavosi 5–7 dienas vien 
tik rajoninėje bibliotekoje. dabar darbuotojai 6 dienas supažin-
dinami su bibliotekos darbu rajoninėje bibliotekoje, o 4 dienas 
apmokymas tęsiamas praktiškai kurioje nors kaimo biblioteko-
je. tai leidžia būsimiesiems darbuotojams įsigilinti į darbą, pa-
deda formuotis darbo įgūdžiams. po 1 mėn. laiko pravedamas 
įsisavintų žinių patikrinimas.“102 

Mokymai vykdavo tiek grupėse, tiek individualiai. 
nuo 1957 m. buvo vedama literatūros bibliotekininkystės 

klausimais kartoteka, kuri nuolat pildyta nauja medžiaga. 1970 m. 

100 dragūnaitė J. Rokiškio rajoninės bibliotekos metodinis darbas,  p. 60.
101 Jodeikienė z. „Rokiškio centrinei bibliotekai – 70“, in: Prie Nemunė-
lio. 1993, balandis, p. 3.
102 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 68.

liepos 1 d. pradėta „Metodinio darbo kartoteka“, sudaryta iš tri-
jų dalių: 1-ojoje dalyje atsispindi bendros žinios apie bibliotekas, 
2-ojoje – penkerių metų pagrindiniai bibliotekos darbo rodikliai, 
3-iojoje – įsipareigojimai, jų įvykdymo data ir pastabos. užvesta 
ir „faktų kartoteka“, susidedanti iš trijų dalių: 1-ojoje – žinios 
apie darbuotoją, 2-ojoje – bibliotekų materialinė bazė, 3-iojoje 
fiksuojami patys faktai. „1972 metais buvo naujai užvesta meto-
dinės medžiagos masiniams renginiams kartoteka ir rekomenduo-
jamų literatūros sąrašų kartoteka.“103 

taikyta dar viena metodinio darbo forma – atestacija. „pir-
moji atestacija Rokiškio rajoninėje bibliotekoje buvo pravesta 
1953 metais, kuriai ruošiantis rajono bibliotekininkai praėjo 7 
dienų apmokymą... antroji atestacija pravesta 1969 m. gegu-
žės 15 dieną. Ją praeiti turėjo bibliotekininkai, dirbą bibliote-
kose daugiau kaip tris metus ir neturį specialaus bibliotekinio 
išsilavinimo.“104 

siekiant suaktyvinti bibliografinį-informacinį darbą, nuo 
1970 m. rajoninė biblioteka pradėjo organizuoti bibliografinius 
mokymus – stažuotes. taip buvo sutvarkytos kaimo bibliotekų 
kartotekos ir katalogai. teiktos taip pat individualios konsulta-
cijos, kurios registruotos specialiame sąsiuvinyje. 

1951–1955 m. Rokiškio rajoninė biblioteka kiekvieną mėnesį 
rengė dviejų dienų seminarus. Jų uždavinys – padėti kaimo biblio-
tekininkui plėsti žinių akiratį, išsiaiškinti darbe pasitaikančius ne-
aiškumus, suteikti sąlygas dalintis darbo patirtimi, gauti planines 
užduotis kitam seminarui. Vėliau pereita prie 3–4 dienų ketvirti-
nių seminarų. pirmoji diena – bendra visiems kultūros darbuo-
tojams, jos metu organizuojami įvairūs renginiai ir pan. Kitomis 

103 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 101.
104 dragūnaitė J. Rokiškio rajoninės bibliotekos metodinis darbas,  p. 39.
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dienomis užsiėmimai vykdavo sekcijose. organizuotos išvykos į 
gerai dirbančias bibliotekas, o vėliau aptariami įspūdžiai. 

bibliotekininkų žinių lygiui pakelti pradėti organizuoti diferen-
cijuoti pasitarimai, atsižvelgiant į bibliotekininkų žinias ir jiems 
keliamus reikalavimus. tokių pasitarimų tikslas – išsamiau išana-
lizuoti kai kurias darbo sritis, kelti rajono bibliotekų darbo lygį. 

Gerai dirbančių bibliotekų patirtis skleista ir per spaudą. straips-
niai apie atskirų bibliotekų darbo patirtį spausdinti rajoniniame lai-
kraštyje „spalio vėliava“, biuletenyje „bibliotekų darbas“. 

„1972 metais pirmą kartą respublikoje buvo paskelbta meto-
dinio darbo apžiūra. Jos tikslas – pagerinti bibliotekų metodinį 
darbą, sustiprinti rajoninių metodinių grandžių tarpusavio ryšį, 
skatinti etatinių metodistų veiklą. suvedant apžiūros rezultatus, 
buvo atsižvelgta į pagrindinius rajono bibliotekų veiklos rodi-
klius, rajoninių metodinių centrų kadrų sudėtį. pandėlio miesto 

bibliotekai (vedėja a. cicinskienė) parajonio bibliotekų tarpe 
buvo paskirta pirma vieta respublikoje.“105

Rajoninėje bibliotekoje nuolat augo ir darbuotojų skaičius: 
1944 m. čia dirbo 2 darbuotojai, 1949 m. – 4, 1967 m. – 6, 
1973 m. – 7, o centralizacijos pradžioje 1976 m. – 22 darbuo-
tojai. 1963 m. įsteigiamas abonemento vedėjo etatas ir rajoni-
nėje bibliotekoje jau dirba 5 darbuotojai. 

1950–1976 m. laikotarpiu pasikeitė daug bibliotekos vado-
vų: a. Klimas, K. Jukonis, s. Malevičiūtė, V. aleksandravičius,  
t. šveicova, e. pajarskas, č. adomaitytė, J. Mintautas, e. šinkevi-
čienė. 1967 m. rugsėjo 29 d. Rokiškio rajono kultūros skyriaus ve-
dėjos a. šulčiūtės įsakymu nr. 29 pandėlio m. bibliotekos vedėja 
zita Jodeikienė atleidžiama iš šių pareigų ir perkeliama į Rokiškio 
rajoninės bibliotekos vedėjos pareigas, kurias ėjo iki 2001 metų. 
tiesa, vėliau ji buvo jau Rokiškio centrinės bibliotekos direktorė. 

Vaikų literatūros skyriaus ištakos –  
Rajoninė vaikų biblioteka (1950–1975 m.)

augant skaitytojų vaikų skaičiui, Rokiškyje 1950 m. gegužės 
1 d. buvo įsteigta vaikų biblioteka. svarbiausias jos uždavinys – 
padėti mokyklai mokymo procese, todėl knygų fondas čia buvo 
komplektuojamas atsižvelgiant į mokymo programas. 1950 m. bi-
blioteka jau gavo pirmąsias 700 pavadinimų knygas.106 Kiek vėliau 
jos pradėtos gauti iš bibliotekų kolektoriaus. „1950 m. pabaigai 

105 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 103.
106 skuturnienė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija, p. 34.

Bibliotekos kolektyvas, 1972 m. Pirmoje eilėje iš kairės: Janina Ka-
valiauskaitė, Ksavera Galvelienė, Janina Dragūnaitė; antroje eilėje: 
Ona Bagdonienė, Zita Jodeikienė ir Janina Pučinskienė
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vaikų bibliotekos knygų fon-
das pasiekė 3129 egz. 1951 m.  
panaudojamas dar vienas 
komplektavimo šaltinis – vie-
tos knygynas.“107 

pirmaisiais darbo metais 
vaikų biblioteka turėjo tik 
vieną etatą – vedėjo, ir šias 
pareigas ėjo adelė Kulienė. Ji 
buvo tikra bibliotekinio darbo 
entuziastė, dar vokiečių oku-
pacijos metais gelbėjusi nuo 
sunaikinimo obelių bibliote-
kos knygas. pradėjusi dirbti 
vaikų bibliotekoje, jau pirmai-
siais metais ji užmezgė ryšius 

su mokykla, bendravo su tuometiniu direktoriumi Juozu Janu-
lioniu, subūrė bibliotekos tarybą.

1951 m. organizuotas pirmasis renginys – skaitytojų konfe-
rencija. tų pačių metų viduryje biblioteka iš rajoninės bibliote-
kos pastato perkeliama į atskiras patalpas tuometinėje tarybų 
aikštėje (dab. – nepriklausomybės aikštė). Kartu prasidėjo fon-
do klasifikavimo ir katalogavimo darbai, kurie suaktyvėjo ga-
vus bibliotekininko etatą. „1951 m. sausio 15 d. bibliotekininke 
pradeda dirbti L. bajorienė. esant dviem darbuotojams, plečiasi 
bibliotekos darbo apimtis. daugiau dėmesio skiriama darbui su 
skaitytojų vaikų aktyvu. organizuojami dramos, šokių, dailiojo 
skaitymo būreliai.“108 

107 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija: diplominis 
darbas. Rokiškis, 1970, p. 3.
108 ten pat,  p. 5.

Kiekvienos bibliotekos dar-
bo sėkmė labiausiai priklau-
so nuo gerai sukomplektuoto 
knygų fondo. ypač didelis dė-
mesys fondams skirtas 1952–
1954 m. ir 1957–1958 m., kai 
bibliotekai vadovavo V. urbo-
nienė. „daugiausia knygų –  
2376 egz. – biblioteka įsigi-
jo 1957 m. Vien iš uždarytų 
klubų-skaityklų buvo įsigyta 
581 egz. knygų.“109 

1954 m. baigti formuoti 
abėcėlinis ir sisteminis ka-
talogai, žurnalų ir laikraščių 
straipsnių bei recenzijų kar-
totekos, atsižvelgiant į laiko aktualijas, sudarytos kai kurios 
teminės kartotekos. siekiant turiningesnio vaikų laisvalaikio, 
taikytos įvairios užimtumo formos: turistiniai žygiai, šaškių ir 
šachmatų varžybos, įvairūs renginiai, tiesiogiai susiję su knyga. 
bibliotekos skaitykloje 2–3 kartus per mėnesį vykdavo įvairios 
valandėlės, pokalbiai apie rašytojus, jų kūrybą, knygų parodos 
ir pan.

Kaip ir daugelyje bibliotekų tuo metu, taip ir vaikų biblio- 
tekoje vyko didelė kadrų kaita. 1955–1956 m. vaikų bibliote-
kai vadovauja n. Jokšaitė, anksčiau dirbusi bibliotekininke.  
„n. Jokšaitės rūpesčiu buvo organizuojami kolektyviniai kino 
filmų lankymai ir aptarimai, žaidimai gamtoje, leidžiamas sien-
laikraštis, paruošta satyrinė lenta „tepliorius“.110

109 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 6.
110 ten pat, p. 10.

Adelė Kulienė N. Jokšaitė
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suorganizuoti susitikimai su rašytojais e. Mieželaičiu, K. Ku-
bilinsku, K. Maruku, V. bernotėnu, p. tarasenka. 

ilgiausiai – septynerius metus – bibliotekos abonemente dir-
bo bibliotekininkė Vita Kundelienė. „Ji stengėsi kaip galima ge-
riau pažinti knygų fondą iš pokalbių su skaitytojais, recenzijų, 
spausdinamų periodikoje, spaustinių anotuotų kortelių ir kitos 
kritinės medžiagos, skaitydavo pati. taip pat ji kovojo už este-
tišką aplinką, tvarkingą knygų fondo išdėstymą, mokė vaikus 
skaitymo kultūros, palaikė ryšius su skaitytojų tėvais.“111

nuo 1957 m. bibliotekoje įsteigtas naujas skaityklos vedėjo 
etatas, juo pradėjo dirbti J. zibolis. didžiausią dėmesį jis skyrė 
bibliotekos apipavidalinimui: buvo nupieštas didžiulis paveiks-
las – senelė prie ratelio apsupta vaikučių. šis paveikslas puošė 
bibliotekos skaityklą iki 1962 metų.

nuo 1953 m. vaikų biblioteka dalyvavo metodiniame darbe, 
rengdavo išvykas į kaimo bibliotekas, apie darbą su vaikais buvo 
kalbama rajoniniuose bibliotekų darbuotojų seminaruose. teik-
ta metodinė pagalba ir kitų žinybų bibliotekoms, dirbančioms su 
vaikais. dėl mažo darbuotojų skaičiaus vaikų biblioteka buvo 
nepajėgi labiau plėtoti metodinę veiklą.

iki 1960 m. žymiai išaugo knygų fondai. iki 1959-ųjų jie 
buvo uždari, o vaikai knygas rinkdavosi iš rekomenduojamos 
literatūros sąrašų, kartotekų, katalogų. 1960 m. fondai buvo vi-
siškai sutvarkyti ir tapo laisvai prieinami skaitytojams. 

Renginių organizavimo srityje labiausiai pasižymėjo skai-
tyklos vedėja a. šulčiūtė, dirbusi 1960–1962 metais. Į įvairias 
valandėles buvo kviečiami įvairių profesijų atstovai, įžymūs 
rajono žmonės. stambesni renginiai vykdavo net kino teatro 
„aukštaitis“ salėje. Renginius pradėta diferencijuoti pagal lan-
kytojų amžių. 

111 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 11.

1959–1962 m. vaikų bibliotekai vadovavo a. Kunskaitė. 
1962 m., taupant Kultūros ministerijos sistemos įstaigoms 
skiriamas lėšas, vaikų biblioteka uždaryta, o jos fondai per-
duoti mokyklų bibliotekoms. Kaip rašė J. navikaitė: „<...> 
vėlesnė praktika parodė, kad vaikų bibliotekas reikėjo ne 
uždaryti, o plėsti ir stiprinti, nes mokyklinės bibliotekos su 
vienu bibliotekininku nesugebėjo įvykdyti tų uždavinių, kurie 
keliami užklasinio mokinių skaitymo vadovams. dar labiau 
susilpnėjo ir metodinė pagalba rajono bibliotekoms, dirban-
čioms su vaikais. po dvejų metų rajoninės vaikų bibliotekos 
respublikoje vėl buvo atkurtos. tačiau reikėjo padėti daug pa-
stangų, surenkant išblaškytą inventorių, fondus, komplektuo-
jant kadrus.“112 

taigi 1964 m. vėl nutarta atkurti Rajoninę vaikų biblioteką. 
taip prasidėjo antrasis jos gyvavimo etapas. „dėl užsitęsusio 
remonto biblioteka skaitytojams duris atvėrė tik 1965 m. balan-
džio 5 d.“113 tuo metu bibliotekos vedėjos pareigos patikėtos 
Janinai navikaitei.  Kartu dirbo bibliotekininkė s. Jasiūnienė. 
skaityklos vedėjos pareigas 1965 m. ėjo o. dereškevičienė, 
1966–1967 m. – M. Kudeliovaitė, 1968 m. – J. dragūnaitė, 
1969 m. – b. siminonytė. 

antrojo bibliotekos gyvavimo etapo pradžioje vėl teko rū-
pintis fondais, išblaškytais po mokyklų bibliotekas. daug knygų 
jau „nebegrįžo“, nes buvo susidėvėjusios. susidėvėjo ir pačios 
inventorinės knygos, todėl grąžinamos knygos inventorintos iš 
naujo. 1963–1964 m. išleistos knygos į biblioteką jau nebepate-
ko, todėl komplektuojant fondus atsirado rimtų spragų.

nuo 1965 m. pradžios bibliotekos fondas jau papildomas eina-
mojo komplektavimo keliu: Respublikinis bibliotekų kolektorius 

112 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 20.
113 ten pat, p. 21.
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pradėjo reguliariai siųsti naujausią vaikų literatūrą. be to, naudoti 
ir papildomo komplektavimo šaltiniai: vietos knygynas, Vilniaus 
antikvariatas, rajono mainų fondas, skaitytojų dovanos. abone-
mente įrengta lentynėlė „dovanojame bibliotekai“, kurioje lai-
kytos dovanotos knygos, skelbiamos dovanojusiųjų skaitytojų 
pavardės. 1967 m. pabaigoje pradėtas organizuoti knygų mai-
nų fondas prie Rokiškio rajoninės bibliotekos, papildęs ir vaikų 
bibliotekos fondus. tais pačiais metais bibliotekoje sudaryta ir 
papildomo komplektavimo kartoteka. Įsigijus knygą, kortelė iš 
kartotekos išimama. 

„1966 m. padaryta statistinė knygų fondo analizė. iš jos ma-
tome, kad knygų fondas 1966 m. sausio 1 d. buvo 8684 egzem-
plioriai. šiais metais bibliotekoje skaitė 660 skaitytojų. taigi 
vidutiniškai vienam skaitytojui teko 13 knygų.“114 tos pačios 
analizės dėka išaiškinta, kad fondas nėra tinkamai sukomplek-
tuotas, kadangi jo apyvarta labai maža – tik 1,6. daug dėmesio 
teko skirti fondų atnaujinimui. siekiant didesnės fondo apyvar-
tos, jis suskirstytas pagal skaitytojų amžiaus grupes. „yra iš-
skirtas informacinis fondas, o bibliografinės rodyklės, skaitymo 
planeliai, atmenos, skirtos vaikams, sudėtos į dėžutę, pavadintą 
„Knygutės – patarėjos“.115 

Greta fondų tvarkymo imtasi ir vadinamojo „bibliografinio 
informacinio aparato“ kūrimo. 1962 m. uždarius biblioteką, ka-
talogai taip pat pateko į mokyklų bibliotekas. Kadangi pastaro-
sios knygų neinventorindavo, tai nesunku nuspėti, kas atsitiko 
su šiais katalogais. Vėl pradėjusi savo veiklą, vaikų biblioteka 
turėjo suredaguoti katalogus. prie sisteminio katalogo sudaryta 
abėcėlinė dalykinė rodyklė, o grožinei literatūrai – abėcėlinė an-
traščių rodyklė.

114 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 24.
115 ten pat, p. 30.

Katalogus papildė kartotekos. tai periodinių leidinių straips-
nių kartoteka ir nuo 1967 m. organizuota eilėraščių kartoteka. 
nuo 1969 m. pradėta sudarinėti kraštotyros kartoteka. 

Reikėtų paminėti, kad skaitytojų skaičius kasmet augo:  
1965 m. Vaikų bibliotekoje skaitė 511, o 1969 m. – jau 718 skai-
tytojų. augo ir literatūros išduotis – nuo 12 385 egz. 1965 m. iki 
22 583 egz. 1969 metais. „Vidutinis skaitomumas bibliotekoje, 
pirmaisiais darbo metais buvęs 24, išaugo iki 30–31.“116 

taikytas ir individualus darbas su skaitytojais. tai sunkiau-
sia, bet kartu lanksčiausia ir įdomiausia darbo forma. ypatingas 
dėmesys skirtas „sunkiai auklėjamiems“ mokiniams, jų intere-
sams tirti.

organizuoti įvairūs renginiai kartu su vidurinėmis mokyklo-
mis ir miesto namų valdyba. populiariausias kasmetinis rengi-
nys – tradicinė abėcėlės šventė, rengta kartu su tuometine Ro-
kiškio e. tičkaus vidurine mokykla. taip pat buvo stengiamasi 
į biblioteką pritraukti pirmokus. organizuotos įvairios ekskur-
sijos vaikams kartu su Rokiškio namų valdyba (dab. – akcinė 
bendrovė Rokiškio butų ūkis). 

plėtojant bibliografinį darbą vaikų bibliotekoje, buvo pra-
vedami individualūs bei grupiniai pokalbiai, bibliotekinės-bib- 
liografinės pamokos, įvairūs žaidimai. net skelbti bibliogra-
finių žinių sklaidos (propagandos) mėnesiai. 1968 m. vestos 
bibliografinės pamokos tuometinėje Rokiškio e. tičkaus vidu-
rinėje mokykloje. 

nepamirštas ir metodinis darbas. „Jau pirmaisiais darbo me-
tais po rajoninės vaikų bibliotekos atkūrimo išryškėjo pagrindi-
niai reikalavimai, keliami kaimo bibliotekoms darbe su vaikais. 
tai būtent: užtikrinti, kad į bibliotekas būtų sutelkti visi rajone 
gyvenantieji i–Viii klasių mokiniai, bibliotekose paruošti vaikų 

116 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 37.
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kampelius – atskirti ir tinkamai suklasifikuoti vaikų literatūrą, 
apipavidalinti ją laisvam pasirinkimui, organizuoti bibliografi-
nį-informacinį aparatą vaikams, pagerinti masinį ir individualų 
darbą, skleisti bibliografines žinias rajono moksleivių tarpe, pa-
laikyti ryšius su mokyklomis ir pan. šių uždavinių įvykdymui 
rajoninė vaikų biblioteka turėjo organizuoti visas rajono biblio-
tekas, dirbančias su vaikais.“117

„1966 m. rajono masinėse bibliotekose skaitė 5255 vaikai, 
kas sudarė 74,1% viso rajono i–Viii klasių mokinių skaičiaus. 
1969 m. masinėse bibliotekose skaitančių vaikų procentas – 
78,1%.“118 

Kaip ir anksčiau, metodiniame darbe taikytos įvairios for-
mos: seminarai, pasitarimai, praktikumai, konsultacijos, išvy-
kos, metodiniai laiškai. siekiant teisingai suklasifikuoti vaikų 
literatūros fondus pagal amžiaus grupes ir parengti juos laisvai 
prieinamus, įrengtas pavyzdinis kaimo bibliotekos vaikų kam-
pelis, su kuriuo visi kaimo bibliotekų darbuotojai supažindinti 
ketvirtinio seminaro metu. 

Jų metu aptariamas ir vaikų literatūros katalogavimas. „be-
veik kiekviename seminare darbuotojams buvo duodamos 
namų užduotys, atitinkančios pagrindinę seminaro temą: pa-
ruošti kartoteką, sąrašus, vesti individualaus darbo dienoraštį, 
sudaryti užklasinio skaitymo sąrašus ir t. t. namų užduotys pa-
prastai atvežamos į sekantį seminarą. Rajoninė vaikų bibliote-
ka veda namų užduočių vykdymo kontrolės sąsiuvinį, kuriame 
pažymima užduoties įvykdymo data ir jos kokybė. nemaža 
namų užduočių bibliotekos gavo su bibliografinio konkurso 
organizavimu.“119

117 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 46.
118 ten pat, p. 48.
119 ten pat, p. 53.

Vyko ir naujų darbuotojų mokymai. seminarų metu geriau-
siai dirbančios bibliotekininkės dalijosi savo patirtimi. Kas pus-
metį buvo sudaromos rajono bibliotekų darbo su vaikais kontro-
linių skaičių lentelės, kurios panaudotos seminarų metu, taip pat 
nagrinėjamos rengiantis išvykoms. 

Metodiniame darbe neapsiribota žodinėmis konsultacijo-
mis, rengtos ir konsultacijos raštu. „1967 m. rajono biblio-
tekoms išsiuntinėtas metodinis laiškas „dėl darbo su vaikais 
planavimo ir ataskaitybos rajono bibliotekose“. Jame apiben-
drinti trūkumai rajono bibliotekų planuose ir ataskaitose, duo-
ta planų ir ataskaitų schema, kurios būtina laikytis, planuojant 
darbą ateityje. 1968 m. rajoninė vaikų biblioteka paruošė me-
todinę medžiagą bibliotekinių-bibliografinių pamokų prave-
dimui. Ji taip pat buvo padauginta ir išdalinta rajono kaimo 
bibliotekoms. paruošta metodinė medžiaga masiniams rengi-
niams – „susitikimas prie pasakų namelio“ ir „poezija – gro-
žio pasaulis.“120

efektyviausia darbo forma vis dėlto liko išvykos, kadangi 
šiuo atveju nurodymai ir patarimai būna konkretesni, susiję 
su tos bibliotekos darbu. „Kadangi rajoninėje vaikų biblio-
tekoje beveik visą laiką buvo tik vienas darbuotojas, pajė-
gus dirbti metodinį darbą, tai išvykų skaičius nėra didelis: 
1965–1966 m. – po 24 išvykas, 1967 m. – 38, 1968 m. – 42 ir  
1969 m. 50 išvykų“.121

informacija apie gerai dirbančias bibliotekas, jų patyrimą 
buvo skelbiama rajoniniame laikraštyje. Vaikų bibliotekoje 
trūkstant metodininkų etatų, ši veikla nebuvo vystoma tinkamai. 
padėtis pasikeitė tik 1976 m. įsteigus centrinę biblioteką, ir vai-
kų bibliotekai tapus vienu iš minėtos bibliotekos skyrių. 

120 navikaitė J. Rokiškio rajoninės vaikų bibliotekos istorija, p. 54. 
121 ten pat, p. 55.
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apibendrinant galima teigti, kad Rokiškio rajoninės vaikų 
bibliotekos istorijoje galima išskirti tris etapus: pirmasis apima 
1950–1962 m. nuo bibliotekos įkūrimo iki jos panaikinimo; an-
trasis – atkuriamasis laikotarpis apima 1965–1975 m.; trečiasis –  
1976 m. centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, kuris 
šiuo metu vadinamas Vaikų ir jaunimo skyriumi. nuo 1975 m. 
vaikų bibliotekai, o nuo 1976 m. centrinės bibliotekos Vaikų 
literatūros skyriui vadovavo danutė Morkvėnaitė. 

Bibliotekų centralizacija –  
Centrinė biblioteka (1976–1988 m.)

Kylant visuomenės išsilavinimo lygiui, didėjant knygos po-
reikiams, bibliotekos nepajėgė patenkinti vis augančių skaitytojų 
poreikių. be to, respublikinių tyrimų duomenimis, net 83 proc. 
šalies gyventojų naudojosi bibliotekų paslaugomis. Kultūros mi-
nisterija ieškojo išeities ir, be abejo, – rado. ta išeitis – masinių 
bibliotekų centralizacija. dar 1973 m. spalio 9 d. Kultūros minis-
terijos kolegija priėmė nutarimą „dėl Lietuvos tsR valstybinių 
masinių bibliotekų tinklo centralizacijos“, tada ir  prasidėjo nau-
jas bibliotekų veiklos etapas. 

Vykdant šį nutarimą, 1976 m. ir Rokiškio bibliotekoje vyk-
doma didžioji centralizacija. Rokiškio rajoninė biblioteka tam-
pa centrine biblioteka su 4 miesto ir 52 kaimo filialais. Vietoje 
buvusių 7 etatų bibliotekoje įsteigiami 23. tais pačiais metais 
biblioteka perkeliama ir į naujas patalpas: iš dvaro grįžta į tas 
pačias patalpas dabartinėje nepriklausomybės aikštėje nr. 16, 
kur veikė ir 1935–1940 m., tik šįkart jai atitenka visas 500 m2 

ploto pastatas. 

centrinėje bibliotekoje (toliau – cb) tuo metu veikė 6 sky-
riai: skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, spaudinių tvar-
kymo ir komplektavimo, bibliografijos informacijos, Metodikos 
ir Ūkio. tačiau ir naujosios patalpos nebuvo visiškai pritaikytos 
bibliotekos poreikiams, trūko vietos mainų rezerviniam fondui 
bei Vaikų literatūros skyriui. taigi, 1979 m. Vaikų literatūros 
skyrius perkeltas į kitas patalpas, nors jos taip pat netenkino 
visų poreikių. Jau tuo metu pradėta rengti centrinės bibliotekos 
priestato statybos dokumentacija, deja, šis darbas nusitęsė iki 
šių dienų. 

„Ruošiant centrinės bibliotekos interjerą, buvo pasikvies-
ti Vilniaus kombinato „dailė“ darbuotojai, kurie bibliotekos 
laiptinėje sumontavo keramikinį-dekoratyvinį pano, o abo-
nemente, skaitykloje ir Metodikos skyriuose keramikinius 
laikrodžius.“122 

122 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 120–121.

Naujų bibliotekos patalpų atidarymo šventė, 1976 m. lapkričio 19 d.
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Keraminio pano projekto 
autorė – Vilniaus dailės kom-
binato darbuotoja elvyra pe-
traitienė. Kartu su savo vyru 
skirmantu ji ir sumontavo šį 
pano, kuriame yra apie 500 
įvairiaspalvių detalių. 

po centralizacijos sa-
vus fondus pradėjo kaupti 
ir atskiri bibliotekos (cb) 
skyriai.  Metodikos skyrius 
rinko literatūrą apie biblio- 
tekų darbą, bibliografijos 
informacijos skyrius – kraš-
totyros pobūdžio literatūrą ir 
informacinius leidinius (en-
ciklopedijas, žinynus, žo-
dynus, bibliografijos rody-
kles). skaitykloje daugiau-
sia kaupti vadovėliai, moks-
linė literatūra, periodiniai 
leidiniai, kuriais skaitytojai 

galėtų naudotis vietoje. Meno skaitykloje kaupta literatūra apie 
meną, kompozitorius, dailininkus, meno albumai, natos, plokš-
telės. Knygų tvarkymo ir komplektavimo skyriuje įkurtas fondo 
saugojimo ir mainų rezervinis sektorius. panaikinus neperspek-
tyvias kaimo bibliotekas, suformuotas didžiulis mainų fondas su 
60 tūkst. egz. knygų ir saugyklos fondas su 8300 egzempliorių.

nuo 1976 m. sausio 1 d. pradėta vesti nauja individuali spau-
dinių apskaita: kiekvienam knygos pavadinimui rašoma atskira 
individualios apskaitos kortelė su knygų paskirstymu visai sis-
temai. centralizuotos bibliotekų sistemos spaudinių fondą kom-

plektuoja, apskaito ir tvarko cb Komplektavimo skyrius kartu 
su komplektavimo taryba. Į ją įėjo visi skyrių vedėjai ir kaimų 
bibliotekininkai po vieną iš kiekvienos bibliotekų grupės. ši ta-
ryba užsakydavo literatūrą visai centralizuotai bibliotekų siste-
mai (cbs) pagal teminius leidyklų planus ir užsakymų blankus, 
taip pat svarstė periodinės spaudos prenumeratą ir koregavo jos 
užsakymą. pasikeitė knygų gavimo tvarka: gauti spaudiniai vi-
siems centrinės bibliotekos skyriams ir jos filialams buvo tvar-
komi spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriuje, kuriame 
dirbo 4 darbuotojai. Knygos buvo gaunamos iš Respublikinio 
bibliotekų kolektoriaus. 

Visos cbs fondų komplektavimo pagrindas turėjo būti „Vie-
ningo spaudinių fondo teminis komplektavimo planas“, suda-
romas iš cb filialų teminių komplektavimo planų. sudarant šį 
planą, reikėjo išsiaiškinti savo aptarnaujamo mikrorajono eko-
nominį ir kultūrinį profilį, jo vystymąsi, skaitytojų sudėtį, jų 
interesus bei poreikius ir išanalizuoti turimą fondą. tuo metu 
tai buvo didžiulis darbas, pareikalavęs daug jėgų, tačiau, kaip 
vėliau paaiškėjo, neperspektyvus. 

„centralizacijos pradžioje buvo sudaryta viso Rokiškio rajo-
no „kultūrinio ir ekonominio profilio kartoteka“. Jos skirtukuose 
sužymėta pramonės įmonės, atskirų ūkių specializacija, kokios 
statybos numatomos artimiausiais metais, kokios yra mokyklos, 
kultūros ir medicinos įstaigos, kiek ir kokių žinybų bibliotekų 
yra rajone ir kt. po šių skirtukų sudėtos kortelės su pavadinimais 
tų bibliotekų, kurios suinteresuotos komplektuoti atitinkama te-
matika literatūrą.“123 

be minėtos kartotekos, būta ir daugybė kitų: skaitytojų sudė-
ties ir profesijų kartoteka, einamojo komplektavimo abėcėlinė 

123 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 23.

Prie bibliotekos pano. Iš kairės:  
Centrinės bibliotekos 
direktorė Zita Jodeikienė, 
Elvyra Petraitienė, direktorės 
pavaduotoja Aldona Vanagienė ir 
Skirmantas Petraitis, 1976 m.
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kartoteka, periodinių leidinių kartoteka, adresatų kartoteka. Vi-
sos jos turėjo pagelbėti komplektavimo darbe, tačiau, kaip pa-
aiškėjo vėliau, jų nauda buvo abejotina.

Komplektavimo skyrius vedė ir dezideratų kartoteką [lot. 
desiderata — trokštami]: muziejaus, bibliotekos kolekcijai pa-
pildyti reikalingi eksponatai; pageidavimai, troškimai, norai],124 
ją sudarė knygų ir periodinių leidinių aprašai, kurių trūksta cen-
trinėje bibliotekoje ir filialuose. ši kartoteka buvo sudaroma 
neigiamų atsakymų registracijos pagrindu. pagal šias kartotekas 
leidyklos turėjo koreguoti savo planus ir leisti tokią literatūrą, 
kuri bibliotekoje turėjo didelę paklausą, deja, daugelis pagei-
dautinų knygų taip ir nebuvo išleista.

Komplektavimo skyriuje nuolat organizuotos naujų knygų 
parodos, teikiamos konsultacijos filialų darbuotojams katalogų 
tvarkymo, knygų nurašymo ir panašiais klausimais. šiame sky-
riuje nuolat pildytos jau esančios kartotekos, taip pat pradėtos 
vesti ir naujos: „fondų tyrimo“ bei „nutarimai ir jų vykdymas“. 

„centralizacijos pradžioje (1976) Rokiškio centrinėje biblio-
tekoje (be mainų rezervinio fondo) buvo 47 852 egzemplioriai, 
o 1986 m. sausio 1 d. bibliotekos fonde buvo sukaupta 113 880 
egzempliorių. per dešimtmetį fondas išaugo daugiau kaip 2 kar-
tus. fondo prieaugis 12,53%.“125 

tuo laikotarpiu rajone buvo gana aukšti aprūpinimo knyga ro-
dikliai: „1976 metais vienam rajono gyventojui teko 9,1 spaudi-
nio, o vienam skaitytojui – 19 spaudinių. 1985 metais rajone vie-
nam gyventojui 12,4, o vienam skaitytojui – 20,5 spaudinių.“126 

124 Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Žodynas, 2001, 
p. 208.
125 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 28.
126 ten pat.

„planingam Rokiškio rajono spaudinių fondų formavimui 
pamatą padėjo 1977 metais centrinės bibliotekos parengtas re-
giono tarpžinybinis teminis komplektavimo planas.“127

„1966–1988 metai, tai dvidešimt du metai, kai bibliotekos 
dirbo pagal partijos nutarimus. tai didieji prirašinėjimų metai. 
buvo didžiosios soc. lenktynės, kuriose viską lėmė kad ir pri-
rašyti, bet dideli darbo rodikliai. tokiu būdu buvo nenormali ir 
fondų apyvarta, nuvertėjo patys fondai.“128 

būta reikšmingų pasiekimų ir fondų atnaujinimo srityje: 
1987 m. panevėžio viešosios bibliotekos organizuotoje apžiū-
roje „spaudinių nurašymas ir saugyklos fondo panaudojimas“ 
Rokiškio centrinė biblioteka užėmė antrąją vietą.

Jau 8-ajame dešimtmetyje rengtos įvairios akcijos. antai 
1978 m. Lietuvos knygos bičiulių draugija kartu su biblioteko-
mis parodė iniciatyvą šefuoti laivus, komplektuoti ir jų įguloms 
dovanoti vertingas bibliotekas. prie šios iniciatyvos prisijungė ir 
Rokiškio centrinė biblioteka, kartu su Knygos bičiulių draugijos 
Rokiškio skyriumi nuvežusi biblioteką gamybiniam refrižerato-
riui „Kazys Giedrys“.

po 1976 m. centralizacijos tiesiogiai su skaitytojais dirbo 
skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos informacijos ir Vaikų li-
teratūros skyrius, įsteigtas Rajoninės vaikų bibliotekos bazėje. 
skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyko individualūs pokalbiai apie 
perskaitytas knygas, sudarytas pageidaujamų knygų sąrašas, at-
siliepimų apie perskaitytas knygas bei skaitytojų pastabų ir pa-
siūlymų sąsiuviniai. su skaitytojais dirbama diferencijuotai, per-
tvarkoma profesijų kartoteka ir joje išskiriamos šios pagrindinės 

127 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 29.
128 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 34.
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skaitytojų grupės: žemės ūkio specialistai, mokytojai ir dėstyto-
jai, medicinos darbuotojai, mechanizatoriai, darbininkai. šioms 
grupėms buvo sudarinėjami atskiri skaitymo planai. 

Visos šios priemonės sudarė sąlygas nuolatiniam skaitytojų 
skaičiaus augimui. „1976 metais centrinėje bibliotekoje skaitė 
3631 skaitytojas, kuriems išduota 75 714 egzempliorių. Vidu-
tinis intensyvumas (dab. – skaitomumas) – 2 0,8. 1980 metais 
skaitė 5574 skaitytojai, kuriems išduota 138 282 egzemplioriai. 
Vidutinis intensyvumas – 24,8. 1985 metais skaitė 6626 skaity-
tojai, kuriems išduota 157 219 egz. intensyvumas – 23,78.“129 

skaitytojų skaičiaus augimui įtakos turėjo bibliotekos perkė-
limas iš miesto pakraščio į centrą, į erdvesnes patalpas. 1976 m. 
centrinė biblioteka turėjo ir „14 kilnojamųjų bibliotekėlių, kurio-
se skaitė 758 skaitytojai. 1980 metais buvo 11 kilnojamųjų biblio-
tekėlių ir skaitė 1194 skaitytojai, o 1985 metais – 1202 skaitytojai, 
kuriems išduota 6178 egz.“130 taigi, skaitytojų skaičius augo ir 
kilnojamosiose bibliotekėlėse, nors naujos literatūros jose trūko. 

po centralizacijos ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo skai-
tymui: 1985 m. bibliotekoje skaitė 97,6 proc. viso mieste gy-
venančio jaunimo. tam darbui net įsteigtas jaunimo sektorius. 
buvo išskirtos šios pagrindinės jaunimo grupės: a – dirbantis 
ir besimokantis jaunimas, b – vidurinių mokyklų moksleiviai, 
Bk – technikumų ir spec. vidurinių mokyklų moksleiviai, c – dir-
bantis jaunimas, cj. sp. – jaunieji specialistai.

su kiekviena skaitytojų grupe buvo dirbama individualiai, 
atsižvelgiant į jų poreikius, sudaromi individualūs skaitymo 
planai. profesinio orientavimo klausimais parengta kartoteka 
„besirenkantiems profesiją“. darbą su jaunimu ypač suaktyvino  

129 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 38.
130 ten pat, p. 39.

1977 m. paskelbta respublikinė apžiūra „biblioteka, geriausiai 
dirbanti su jaunimu“. Jaunimo sektorius suaktyvino ryšius su tuo-
metinėmis miesto jaunimo organizacijomis. apžiūros metu buvo 
atlikta centrinės bibliotekos jaunimo grupės formuliarų analizė, 
kurios dėka atkreiptas dėmesys į atskirų jaunimo grupių skaity-
mą. ypač susidomėta, kaip jaunimas skaito poeziją. analizė paro-
dė, kad daugiausia buvo skaitoma tik programinė literatūra. 

skaitančio jaunimo kiekvienais metais vis daugėjo. „Jei 
1976 metais skaitė 386 jaunuoliai, tai 1985 metais – 2371. per 
dešimtmetį jaunimo skaičius išaugo daugiau kaip 6 kartus.“131 
Kaip jau minėta, 1976 m. Rajoninė vaikų biblioteka buvo per-
organizuota į centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. 
čia daugiausia dėmesio skirta individualiam darbui su vaikais. 
Vyko pokalbiai apie perskaitytas knygas, o skaitytojų mintys 
užrašomos stebėjimo kartotekoje. 

Glaudūs ryšiai palaikyti su tuometine vaikų organizacija – 
pionieriais, dalyvauta jų organizuojamuose renginiuose, apžiū-
rose. Vaikų literatūros skyrius, siekdamas sutelkti kuo daugiau 
skaitytojų ir išduoti literatūros, glaudžiai bendradarbiavo su mo-
kyklomis bei vaikų darželiais. dėl to skaitytojų skaičius nuo-
lat augo. „Jei 1976 metais skaitė 810 skaitytojų, kuriems buvo 
išduota 26 300 egz., 1980 metais skaitė 1035 vaikai, kuriems 
išduota 36 715 egz., tai 1985 metais skaitė 1661 skaitytojas ir 
išduota 50 274 egzemplioriai.“132 taigi per dešimtmetį skaity-
tojų vaikų skaičius išaugo daugiau kaip du kartus, o literatūros 
išduota 1,9 karto daugiau.

Kad didelis dėmesys skirtas vaikams, rodo ir tas faktas, 
jog 1979-ieji buvo paskelbti tarptautiniais vaikų metais. ypač 

131 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 42–43.
132 ten pat, p. 44.
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stengtasi ugdyti moksleivių skaitymo kultūrą. „1985 metais 
vyko respublikinis konkursas, kuriame puikių rezultatų pasiekė 
Kamajų filialo skaitytoja d. Mažylytė.“133 

siekiant, kad bibliotekos fonduose sukaupti spaudiniai būtų 
kuo efektyviau panaudojami kompleksiniam asmenybės ug-
dymui, ir po centralizacijos organizuoti įvairūs renginiai. šiuo 
laikotarpiu pagerėjo visų žinybų bibliotekų sąveika ir bendra-
darbiavimas su gamybiniais kolektyvais, įstaigomis  bei orga-
nizacijomis, rengtos kilnojamosios literatūros parodos, koordi-
nuojamas renginių organizavimas. pradėtos rengti knygų šven-
tės, jaunimo knygos savaitės, vaikų knygos savaitės, skaitytojų 
konferencijos, literatūros, teminiai, rašytojų kūrybos vakarai, 
muzikinės audicijos, knygų aptarimai, literatūros parodos. Įvai-
riomis progomis stengtasi įtraukti kraštotyros elementus. Visi 
renginiai turėjo atspindėti tų laikų ideologinę dvasią. Jau tuo 
metu vykdytas ir tuometinio cK (centro komiteto) nutarimas 
„dėl priemonių girtavimui ir alkoholizmui įveikti“, iškėlęs di-
džiulius uždavinius ir bibliotekoms. 

„1977 metais buvo organizuotas susitikimas su rašytojais  
J. požėra, b. Mackevičiumi, vietos literatu Jonu pladžiu. 1980 me- 
tais buvo organizuoti susitikimai su rašytojais Juozu baltušiu, 
Vytautu sirijos Gira, Vytautu petkevičiumi bei „Vagos“ leidyklos 
darbuotojais. 1981 metais buvo surengta skaitytojų konferencija 
J. baltušio knygai „sakmė apie Juzą“ aptarti. su šiuo renginiu 
buvo padaryta 10 išvykų į įmones, gamyklas, organizacijas.“134 

Vienas iš įdomesnių renginių – 1985 m. surengtas literatūros 
rytmetis, skirtas kraštiečio poeto pauliaus širvio gyvenimui ir 
kūrybai. Renginio metu veikė turininga literatūros paroda, supa-

133 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 45.
134 ten pat, p. 54.

žindinanti su poeto gyvenimu ir kūryba. dalyvavo rašytojai Jo-
nas Lapašinskas, Vacys Reimeris, algimantas zurba ir Vytautas 
petkevičius. Įdiegta dar viena naujovė – nuolat rengtos liaudies 
menininkų parodos. didelio pasisekimo sulaukė Rimanto do-
vydėno karikatūrų, tapytojo mėgėjo algimanto Kliaugos darbų, 
alfonso Gaškos kraštotyros darbų, medžio drožėjo K. Vensko-
vičiaus dirbinių parodos. 

nemažai renginių buvo skiriama jaunimui, siekiant sudo-
minti jį teisine literatūra, suteikti teisinių, profesinio orienta-
vimo žinių, sudominti jaunimui įdomios muzikos naujovėmis. 
pravesti taip pat jaunimui skirti rašytojų Vytauto petkevičiaus, 
Vacio Reimerio, anzelmo Matučio kūrybos vakarai, susitikimai 
su Justinu Marcinkevičiumi, Kaziu Jonušu, Valdemaru Kukulu, 
algimantu zurba.

Kiekvienais metais, moksleivių pavasario atostogų metu, 
vykdavo tradicinė vaikų knygos savaitė, kurios metu būta įvai-
rių renginių: pasakų, mįslių popiečių, vaikų piešinių konkursų, 
viktorinų. Rengtos ir literatūros parodos vaikams. savaime su-
prantama, visi renginiai persunkti to meto ideologine dvasia. 
tik nuo 1988 m. renginių pobūdis šiek tiek pasikeitė, o Vaikų 
literatūros skyriuje pradėjus dirbti Jolantai Maziliauskaitei, kul-
tūrinis darbas labai suaktyvėjo. imti rengti disputai įvairiomis 
temomis, popietės tėvams ir vaikams „šeima į biblioteką“, vai-
kų darbelių parodos. tradicija tapo tarptautinei vaikų gynimo 
dienai skirti piešinių konkursai ant asfalto.

1986 m. spalio 16 d. įkurtas rajono literatų klubas „Vaivo-
rykštė“, neatsitiktinai savo buveine pasirinkęs centrinę biblio- 
teką. Klubo prezidente išrinkta Vida papaurėlienė. tų pačių 
metų gegužės 17–18 d. Gargžduose vyko pirmoji Lietuvos kul-
tūros švietimo darbuotojų literatūrinės kūrybos šventė-konkur-
sas, kuriame dalyvavo Rokiškio rajono bibliotekininkai Henri-
kas Krivickas ir Vytautas šavelis. džiugina tai, kad prizą iš šio 
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konkurso parsivežė Konstantinavos filialo vyr. bibliotekininkas 
H. Krivickas. 

Rengtos ir ataskaitinės konferencijos skaitytojams, kurių 
metu skaitytojai supažindinami su bibliotekos veikla, darbo re-
zultatais, geriausiais knygos mylėtojais. be to, daug renginių 
(knygų aptarimų, parodų, skaitytojų konferencijų) vyko įvai-
riuose kolektyvuose. 1988 m. vyko didžiulė „Žemiečių sugrįži-
mo šventė“, kurioje dalyvavo rašytojai ir poetai Valerija inčiū-
raitė, alfonsas danys, elena Mezginaitė, Rimgaudas Graibus, 
Rimantas šavelis, Jonas Lapašinskas, Rimantas Jurgelionis, 
algis Kusta, Vitas areška. Kitas reikšmingas renginys vyko ra-
joninių kultūros namų salėje. po ilgų metų pertraukos vėl buvo 
minima vieno žymiausių XiX amžiaus pabaigos–XX amžiaus 
pradžios poeto, publicisto, visuomenės veikėjo Vinco Kudir-
kos 130-osios gimimo metinės ir jo redaguoto žurnalo „Varpas“ 
šimtmetis.

būta permainų ir bibliografiniame informaciniame darbe. 
„1976 metų bibliotekų centralizacija atvėrė galimybes visapu-
siškai pagerinti bibliografinį informacinį darbą. Reikšminga 
bibliotekų veiklos sritis, lemianti jos efektyvumą ir kokybę, 
yra bibliografinis informacinis skaitytojų aptarnavimas. centra-
lizavus bibliotekų sistemą, bibliografijos informacijos skyrius 
vadovauja ir koordinuoja bibliografinį bei kraštotyros darbą 
rajone.“135 

iki centralizacijos nebuvo atskiro bibliografo etato, o šiuo 
metu Rokiškio centrinės bibliotekos bibliografijos informaci-
jos skyriuje jau dirba 3 etatiniai darbuotojai: skyriaus vedėjas, 
vyresnysis bibliografas ir bibliografas. šio skyriaus pagrindinės 
funkcijos: bibliografinių priemonių organizavimas, bibliografi-

135 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 63. 

nis skaitytojų aptarnavimas, bibliografinių žinių sklaida ir meto-
dinė pagalba bibliografinei filialų veiklai. 

po centralizacijos kiekvienas skyrius jau turėjo savo katalo-
gus, tačiau generalinis abėcėlinis, sisteminis, antraščių abėcėlinis 
visos centralizuotos bibliotekų sistemos katalogai buvo skaity-
tojų aptarnavimo skyriuje, nors juos pildė ir redagavo spaudi-
nių tvarkymo ir komplektavimo skyrius. sisteminiame kataloge 
kortelės dėstytos pagal udK, nors pradėta naudoti ir nauja, bet 
nepasiteisinusi bibliotekinė-bibliografinė klasifikacija bbK.

Meno skaitykla turėjo savo plokštelių abėcėlinį bei sisteminį 
katalogus, kuriuose atsispindėjo centrinės bibliotekos įvairaus 
turinio plokštelės. 

Katalogus papildė įvairios kartotekos, kurių didžioji dalis buvo 
bibliografijos informacijos skyriuje. dar iki centralizacijos pildy-
tos sisteminė straipsnių, recenzijų, kraštotyros, citatų, teminė ei-
lėraščių, bibliografijos bibliografijos kartotekos. šiuo laikotarpiu 
atsiranda ir periodinių leidinių, gaunamų Rokiškio rajone, nuotrau-
kų, pavadinimų, liaudies ūkio specialistų bibliotekinio darbo klau-
simais, individualaus darbo, jaunimo grupių ir kitos kartotekos. 

Redaguojant ir pildant sisteminę straipsnių kartoteką, jau nebe-
užtenka gaunamų Lietuvos ir sąjunginių knygų rūmų spaustinių 
kortelių, todėl bibliografai patys pradeda papildomai aprašinėti res-
publikinę spaudą ir rajono laikraščio „spalio vėliava“ straipsnius. 

„individualaus darbo kartotekoje yra pateikti pagrindiniai 
duomenys apie skaitytoją, kuo jis domisi, anketų duomenys, po-
kalbiai, formuliarų analizės ir kita medžiaga, kuri padeda geriau 
pažinti skaitytoją.“136 

Metodikos skyriuje vesta kartoteka apie bibliotekinį dar-
bą, kurioje plačiai atsispindėjo biuletenių „bibliotekų darbas“,  

136 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 68. 
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„bibliotekos“ straipsniai, atskiri metodiniai ir bibliografiniai leidi-
niai, straipsnių iš teminių rinkinių, direktyvinė bei metodinė me-
džiaga. Kartoteka turėjo pasitarnauti keliant metodininkų kvalifi-
kaciją, gerinant jų darbo kokybę, ja naudotasi rengiant pranešimus 
seminarams bei skleidžiant geriausią patyrimą rajono filialuose.

po centralizacijos įkūrus bibliografijos informacijos skyrių, 
nuolat gausėjo skaitytojams suteiktos bibliografinės informaci-
jos. Kitaip negu šiomis dienomis, tuo metu dažniausiai pagalbos 
kreipdavosi vidurinių mokyklų moksleiviai, studentai neaki-
vaizdininkai, rašantys kontrolinius, kursinius, diplominius ir kt. 
darbus. Įsimintina, kad 1985 m. į bibliografus kreipėsi televizi-
jos viktorinos „10x10“ dalyviai, tais metais respublikoje užėmę 
pirmąją vietą. tai nemažas bibliografų nuopelnas, kurie stengėsi 
padėti rasti atsakymus į šios viktorinos klausimus.    

o bendras užklausų skaičius per dešimtmetį (1976–1985) 
išaugo nuo 268 iki 1466. bibliografijos informacijos skyrius 
aktyviai dalyvavo ir įvairiose apžiūrose, kur pasiekė neblogų 
rezultatų. „1976 metais gruodis respublikoje buvo paskelbtas 
bibliografinių žinių propagandos mėnesiu, kur aktyviai dalyva-
vo ir Rokiškio rajono bibliotekos. Kiekviena biblioteka sudarė 
mėnesinius darbo planus, organizavo knygų parodas, pravedė 
bibliografines apžvalgas, buvo ruošiamos bibliografinės pamo-
kos. centrinėje bibliotekoje gruodžio mėnesį buvo išplatintos 
anketos apie bibliotekos bibliografinio-informacinio aparato 
panaudojimą. buvo organizuotos 3 ekskursijos po biblioteką, 
pildomas bibliografinių priemonių panaudojimo sąsiuvinis. 
suvedus šiaulių zonos bibliotekų bibliografinių žinių propa-
gandos mėnesio rezultatus, Rokiškio centrinei bibliotekai buvo 
paskirta pirma vieta.“137 

137 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 71.

Konkursai rengti ir vietoje – centrinėje bibliotekoje. 1984 m. 
rugsėjo mėn. seminaro metu surengtas profesinis bibliografinio 
darbo konkursas, visiems filialams išdalytos namų užduotys. 
namų užduotys buvo literatūros apžvalgos ir literatūros sąrašai 
apie savo mikrorajoną. aktyviausiai konkurse pasirodė Žiobiš-
kio, Konstantinavos, čedasų, Ragelių bei didsodės filialai.  

didelis dėmesys skirtas ir liaudies ūkio specialistų aptarnavi-
mui. ypač tai suaktyvėjo, 1977–1978 m. paskelbus respublikinę 
apžiūrą „biblioteka – liaudies ūkio specialistams“. specialistai 
informuoti telefonu apie naujai gautas knygas, buvo sudaromi 
literatūros sąrašai, kuriuos spausdino rajono laikraštis „spalio 
vėliava“. taip pat sudaromas sąrašas „Rajonas spaudoje“, kurį 
gaudavo ne tik filialai, bet ir kitų žinybų bibliotekos bei indi-
vidualūs skaitytojai pagal pageidavimą. per metus vidutiniškai 
sudaryta 15–17 literatūros sąrašų.

nuo 1987 m. 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“. 

siekiant pagerinti kultūros ir meno darbuotojų informavimo 
darbą, vesta kartoteka „Kultūros ir meno, kitų liaudies ūkio šakų 
specialistai – abonentai“, o 1979 m. prie centrinės bibliotekos 
įkurta kultūros ir meno informacijos tarnyba. Vykdant 1979 m. 
Žemės ūkio ir Kultūros ministerijų įsakymą „dėl biblioteki-
ninkų įtraukimo į respublikos žemės ūkio informacijos tarnybų 
sudėtį“, centrinės bibliotekos bibliografijos informacijos sky-
riaus viena darbuotoja kiekvieną ketvirtadienį turėjo rajono že-
mės ūkio valdybos mokslinės-techninės informacijos kabinete 
tvarkyti mokslinę-techninę literatūrą ir teikti informaciją žemės 
ūkio specialistams. 

Rengtos ir literatūrinės apžvalgos, kurias tekdavo skaityti 
įvairių renginių metu bei per vietinį radijo tašką. bibliografijos 
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informacijos skyrius atliko nemažą darbą ugdant skaitytojų bi-
bliografinę kultūrą: sudaryti reklaminiai lapeliai apie centrali-
zuotos bibliotekų sistemos teikiamas paslaugas, informacinį 
fondą ir kitas informacijos priemones. 

Viena iš svarbesnių bibliografijos informacijos skyriaus 
funkcijų – kraštotyros veikla. Kadangi atskiro etato šiam darbui 
nebuvo, jį atliko bibliografai. pirmiausia buvo stengiamasi su-
kaupti šio pobūdžio literatūros fondą, kuriame ne vien knygos, 
brošiūros, bukletai, bet ir atskiri knygų skyriai, skirsniai, atskiri 
lapeliai, plakatai, spausdinta grafika, fotoiliustracinė medžiaga, 
žemėlapiai ir kt. Visa kraštotyrinio pobūdžio literatūra turėjo są-
lyginį žymėjimą raide „K“, o vertingiausi leidiniai, vienetiniai 
egzemplioriai, kraštotyros darbai buvo žymimi „uK“ (unikali 
kraštotyra). siekiant išsaugoti vertingiausią fondo dalį, pastarai-
siais leidiniais buvo leidžiama naudotis tik vietoje.

Kraštotyrinės literatūros fondas buvo nuolat pildomas, ir 
„1977 metais fonde buvo 96 egzemplioriai knygų, 1981 metais – 
164 egzemplioriai, o 1985 metais – 203 egzemplioriai. Knygų 
skaičius kraštotyrine tema per 9 metus išaugo 2,1 karto.“138 

tuo laiku jau būta ir rankraščių, daugiausia karo veteranų pri-
siminimų, laiškų ir kt. Jie kaupti atskiruose aplankuose. Kaupta 
medžiaga ir apie bibliotekinio darbo veteranus, vėliau sudėta 
į aplankus „Mūsų darbo veteranai“, „Žuvę bibliotekininkai“, 
„Mirę bibliotekininkai“. Kai kuriems jų – broniui šeškauskui, 
stasei Karaliūnaitei-petrušonienei, algimantei Kazlauskaitei-
Lapienienei – skirti net atskiri albumai. Įdomus ir vertingas al-
bumas „Rokiškio rajono bibliotekininkai ir jų mintys“, kuriame 
surinkta pagrindinė informacija apie kiekvieną Rokiškio rajono 
centralizuotos bibliotekų sistemos darbuotoją, su nuotrauka ir 

138 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 84.

pačių bibliotekininkų prisiminimais. albumas buvo atnaujina-
mas maždaug kas penkeri metai, tačiau atgimimo laikotarpiu 
dėl laiko stokos ir pasikeitusio darbo pobūdžio šis darbas ap-
leistas. 

Kraštotyros fonde jau tuo metu atsiranda ir daugiau biblio- 
grafų parengtų kraštotyros darbų: apie medžio drožėją Lionginą 
šepką, kraštotyrininko alfonso Gaškos darbų. Geriausiai res-
publikinėse parodose įvertintas 1984 m. parengtas darbas „pau-
lius širvys gyvenime ir kūryboje“, kuriame – mūsų krašto po-
etą pažinojusių žmonių prisiminimai, nuotraukos, paties poeto 
rašyti laiškai. Juos išsaugojo ir bibliotekai perdavė rokiškėnas 
alfonsas Krasauskas ir mylima poeto moteris alpunė Žegliū-
naitė-Liolienė. 

nuo 1986 m. vėl pradėti rašyti centrinės bibliotekos metraš-
čiai, sulaukę neblogų įvertinimų: 1987 m. Rokiškio centrinės 
bibliotekos metraštis zoninėje kraštotyros darbų apžiūroje užė-
mė pirmąją (autorė Vanda Vanagienė), o centrinės bibliotekos 
istorija (autorė n. Kuliukaitė) – antrąją vietą.

operatyviam skaitytojų aptarnavimui pasitarnavo ir sukaupti 
iškarpų iš periodinių leidinių aplankai. Juose kaupta visa krašto-
tyrinio pobūdžio medžiaga, sugrupuota į daugiau kaip 100 temų. 

toliau pildyta ir kraštotyros kartoteka, po centralizacijos 
pertvarkyta pagal šiaulių viešosios bibliotekos pateiktą sche-
mą, iškeliant papildomas rubrikas, aktualias Rokiškio rajonui. 
Kartotekos apimtis nuolat augo. 1976 m. joje buvo 7417, o 
1985 m. – 31 371 kortelė. taigi, per dešimtmetį jų skaičius iš-
augo 4,2 karto.

„svarbią vietą bibliografiniame informaciniame darbe už-
ėmė 1981 metais sudarytas kraštotyros darbų, esančių rajone, 
suvestinis katalogas. centrinės bibliotekos ir filialų darbuotojai, 
bendradarbiaudami su kraštotyrininkais, esančiais jų aptarnauja-
mame mikrorajone, suregistravo visus kraštotyros darbus. Gauti 
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sąrašai buvo suderinti su paminklų apsaugos ir kraštotyros drau-
gijos Rokiškio skyriuje esančiais kraštotyros darbų sąrašais.“139 

Į minėtą katalogą pateko 525 kraštotyros darbai. o pasitarna-
vo jis skaitytojui operatyviau susirasti informaciją ne tik knygo-
se, bet ir rankraštiniuose darbuose, nes čia pateikiama ir infor-
macija, kokioje įstaigoje ar organizacijoje darbas saugomas. 

nuo 1980 m. bibliografijos informacijos skyriuje organi-
zuojama operatyvioji kartoteka „Rajonas spaudoje“, papildo-
ma kasdien, peržiūrint naują spaudą. Kortelės šioje kartoteko-
je laikytos pusę metų, o vėliau įtrauktos į bendrą kraštotyros 
kartoteką. Remiantis ja, kiekvieną mėnesį sudarinėti jau minėti 
sąrašai „Rajonas spaudoje X mėnesį“. sudaromi ir teminiai bei 
personaliniai literatūros sąrašai kraštotyrine tematika. taip pat 
rengtos įvairios bibliografinės apžvalgos, kurios buvo skaito-
mos bibliotekos skaitykloje, per vietinį radijo tašką, įvairiose 
įstaigose bei gamyklose. 

iki centralizacijos nebuvo tikslios užklausų registracijos. 
šiuo metu jas pradėta reguliariai registruoti, kartu išskiriant už-
klausas kraštotyros tema. daugiausia tokio pobūdžio užklausų 
pateikdavo moksleiviai, rašantys referatus ir kitus darbus. „at-
sakymas į užklausas – nelengvas procesas, kuris reikalauja iš 
bibliografo nemažai žinių, sugebėjimų, darbo. todėl saugomi 
svarbesni, sudėtingesni bibliografinės informacijos atsakymai 
į užklausas, kad nereikėtų gaišti laiko, pakartotinai renkant 
medžiagą.“140 tuo tikslu kauptas bibliografinių informacijų ar-
chyvas.

siekiant surinkti kuo išsamesnę medžiagą apie rajoną, žymius 
žmones, istorines vietas ir kt., medžiaga rinkta iš visų šaltinių 

139 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 89.
140 ten pat, p. 93.

ir parengtas literatūros sąrašas „Rokiškio rajonas knygų pusla-
piuose“. be to, kiekvieną mėnesį sudarinėjami literatūros sąrašai 
„Rajonas respublikinėje ir sąjunginėje spaudoje“, kuriuos gauna 
kiekvienas filialas, o įstaigos – pagal poreikį. su kraštotyrinio  
pobūdžio literatūra skaitytojai supažindinti rengiant įvairias pa- 
rodas: knygų, iškarpų aplankų, rankraščių, nuotraukų, bukletų, 
atvirukų. Kiekvienais metais įvairiomis formomis pažymimos 
kraštiečių jubiliejinės datos: rengiamos literatūros parodos, po-
pietės ir pan. Kaip rašė n. Kuliukaitė, „<...> kraštotyros darbas 
buvo dirbamas gerai, už pasiektus darbo rezultatus ne kartą teko 
prizinės vietos zonoje ir respublikoje. Rokiškio centrinė biblio-
teka buvo paskirta kraštotyros darbo baze respublikoje.“141 būta 
ir problemų: vis dar neįteisintas vietinės spaustuvės leidinių pri-
valomas egzempliorius. nepaisant to, nuo 1972 m. jis vis dėlto 
kauptas ir papildė kraštotyros literatūros fondus. 

po centralizacijos įkurtas ir Metodikos skyrius su trimis eta-
tiniais darbuotojais. išaugo jo, kaip metodikos centro, vaidmuo, 
padidėjo įtaka organizuojant bibliotekinį aptarnavimą rajone. 
„Į metodinę veiklą įsijungė ir atskirų bibliotekos darbo sričių 
specialistai, kurie teikia kvalifikuotą metodinę paramą filialams. 
Metodinėje veikloje dalyvauja 8 neetatiniai metodininkai.“142 
tiek etatiniai, tiek neetatiniai metodininkai (kitų skyrių vedėjai) 
teikė konsultacijas filialų darbuotojams visais bibliotekinio dar-
bo klausimais. net buvo paskirta konsultacijų diena – kiekvieno 
mėnesio paskutinis ketvirtadienis. taip pat sudaryta konsultaci-
jų teikimo išvykų metu tvarka. 

Vienas metodinės veiklos uždavinių – bibliotekininkų kva-
lifikacijos kėlimo organizavimas, dalyvavimas moksliniuose 

141 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 94.
142 ten pat, p. 105.
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tyrimuose. todėl nuolat vykdyta bibliotekų veiklos analizė, lei-
dusi išaiškinti geriausią darbo patyrimą bei trūkumus, numatyti 
priemones iškylančių problemų sprendimui. 

„nuo 1979 metų birželio 19 dienos Rokiškio rajone keletas 
filialų yra paskirti geriausio patyrimo mokyklomis: 1. Krašto-
tyrinis darbas – čedasų filialas; 2. bibliografinis informacinis 
darbas – Gerkonių filialas; 3. individualus darbas ir diferenci-
juotas darbas su atskiromis skaitytojų grupėmis – Kavoliškio 
filialas; 4. interjeras, fondų sutvarkymas, meninis jų apipavi-
dalinimas – Kriaunų filialas; 5. darbas su skaitytojais – Ra-
gelių filialas; 6. Žodinių renginių organizavimas – Žiobiškio 
filialas.“143 taigi šiose patyrimo mokyklose ir lankydavosi ra-
jono bibliotekininkai, jaunieji specialistai, pradinio mokymo 
dalyviai. pasidalinti patirtimi atvykdavo ir kitų rajonų biblio- 
tekininkai. 1978 m. čia lankėsi erfurto apygardos arnštato 
miesto Vokietijoje kultūros darbuotojai. 

Kaip ir anksčiau, veiksmingiausia metodinio darbo forma išlie-
ka išvykos, kurių metu metodininkai pateikia įpareigojimus, tikri-
na jau duotų vykdymą. Kaip rašo n. Kuliukaitė: „išvykų rezultatai 
yra aptariami metodinio darbo tarybos posėdžiuose. už sistemingą 
įpareigojimų nevykdymą bibliotekininkai svarstomi ir baudžiami 
administracinėmis baudomis.“144 nuo 1986 m. pradėjo veikti jau-
nųjų specialistų taryba, vadovaujama alicijos Matiukienės. 

penkerius metus net keturiais turais vykusi respublikinė cen-
trinių bibliotekų metodinio darbo apžiūra suaktyvino metodinę 
veiklą. džiugu, kad Rokiškio centrinė biblioteka aktyviai da-
lyvavo joje ir pasiekė neblogų rezultatų: 1976–1980 m. visose 
metodinės veiklos apžiūrose paskirtos prizinės vietos. ši apžiūra 

143 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 108.
144 ten pat, p. 110.

atskleidė ne tik metodinės veiklos pasiekimus, bet ir trūkumus 
bei problemas. pagrindinė jų – Metodikos skyriaus darbuotojų 
kvalifikacija. Jau „1982 metais buvo paskirta dirbti į metodikos 
skyrių jauna specialistė iš VVu a. dijokevičiūtė, 1983 metais 
į VVu neakivaizdinį skyrių įstojo metodikos skyriaus vedėja  
J. staigienė.“145 

didelis dėmesys skiriamas ir bibliotekininkų savišvietai. 
pavyzdžiui, 1986 m. kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 
cb darbuotojai rinkdavosi į informacijos dieną, kur biblio-
grafai supažindindavo su naujomis knygomis, o metodinin-
kai – su naujai gauta bibliotekine ir bibliografine literatūra. 
Metodikos skyrius organizuodavo seminarus, į kuriuos buvo 
kviečiami tuometinės Valstybinės respublikinės ir panevėžio 
viešosios bibliotekų darbuotojai. taip per metus  organizuoti 
7–8 gamybiniai pasitarimai. tuometinė „socialistinio lenk-
tyniavimo“ sistema iš vienos pusės skatino filialų darbuoto-
jus siekti geresnių rezultatų, iš kitos pusės bruko tuometinę 
„komunizmo“ ideologiją. šis lenktyniavimas vyko tiek tarp 
filialų, tiek tarp skyrių, tiek individualus tarp atskirų darbuo-
tojų. centrinėje bibliotekoje įsteigti du pereinamieji prizai: 
geriausiam centrinės bibliotekos skyriui ir geriausiam biblio- 
tekininkui. nugalėtojams kartu su prizais buvo įteikiami ir 
pažymėjimai.

bibliotekų darbas atsispindėjo ir tuometinėse žiniasklaidos 
priemonėse. 1986 m. per vietinį radijo tašką vyko pokalbiai 
apie bibliotekų darbą, buvo skaitomos bibliografinės apžvalgos. 
Rajoniniame laikraštyje „spalio vėliava“ netgi buvo rubrika 
„Mylėkime knygą žinių šaltinį“, kur spausdinti straipsniai apie 
bibliotekų darbą.

145 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 112.
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Jau 1977 m. pa-
rengtas ir pirmasis 
lankstinukas, prista-
tantis Rokiškio centri-
nės bibliotekos trum-
pą istoriją, struktūrą 
bei apžvelgiantis pa-
grindines biblioteki-
nio darbo sritis. pana-
šios struktūros atnau-
jintas bukletas išleis-
tas ir 1983 m., minint 
bibliotekos įkūrimo  
60-ąsias metines.  

tais pačiais metais sukurtas ir pirmasis bibliotekos ekslibris, 
kurio autorius – saulius ikamas. 

nepaisant aktyviai vykusio lenktyniavimo bibliotekos vidu-
je ir pasiektų neblogų rezultatų atskirose veiklos srityse – kraš-
totyros, metodinės veiklos – tarp respublikos centrinių biblio- 
tekų Rokiškio biblioteka neturėjo kuo pasidžiaugti. 1976 m.  
užimta 35, 1980 – 34 vieta. ne geresnė padėtis, susumavus  
1985 m. socialistinio lenktyniavimo rezultatus. Rajono cbs 
paskirta 28 vieta.

2 lentelė. Rokiškio CBS vieta Lietuvos valstybinių masinių bibliotekų 
sistemoje146

Metai 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Vieta 35 35 28 19 34 24 28 2 20 28

146 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 116–117.

aktyvus Rokiškio centrinės 
bibliotekos dalyvavimas įvai-
riose apžiūrose 1983 m. lėmė 
jai antrąją vietą respublikoje. 

bibliotekininkystės mokslui 
žengiant į priekį ir gerėjant bi-
bliotekų darbo sąlygoms, keitė-
si ir bibliotekininko profesijai 
keliami reikalavimai. Galbūt 
dėl to nuolat keitėsi kadrai. 
ypač tai lietė Vaikų skyrių. 
nors kadrai dažnai keisdavosi, 
tačiau jų sudėtis pagal išsilavi-
nimą po truputį augo. „Jei 1965 
metais rajone buvo tik vienas 
darbuotojas su aukštuoju išsila-
vinimu, tai 1975 metais – 6 darbuotojai. 1965 metais rajone buvo 
25% specialistų, 1975 metais – 46%, 1985 metais – 72,6%.“147 

ypatingas dėmesys skirtas jaunųjų specialistų ugdymui: vi-
siems buvo skirti globotojai, turintys didelę darbo patirtį. nema-
žą darbą atliko ir jaunųjų specialistų taryba. Jos nariai aptardavo 
jauniesiems specialistams aktualius klausimus, organizuodavo 
išvykas į gerai dirbančias bibliotekas. Visuose centrinės biblio- 
tekos skyriuose naujai priimtiems darbuotojams, neturintiems 
specialaus išsimokslinimo, organizuotas 15 dienų pradinis mo-
kymas. būta ir kontrolės – po mėnesio pradinio mokymo komi-
sija tikrindavo ir vertindavo jaunojo darbuotojo žinias. 

bėgant metams, kadrų sudėtis gerėjo ne tik pagal išsilavi-
nimą: išaugo kolektyvo ir darbo patirtis, atsirado darbuotojų,  

147 Kuliukaitė n. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–1985, 
p. 123.

Pirmasis bibliotekos eks- 
libris. Aut. Saulius Ikamas
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turinčių 20 metų stažą. po centralizacijos sumažėjo ir kadrų 
kaita:  vietoj anksčiau buvusių 46 proc. visų darbuotojų, dabar 
ji siekė 5–7 procentus. Kasmet atvykdavo jaunųjų specialistų 
iš tuometinės Rokiškio kultūros mokyklos, taip pat iš Vilniaus 
valstybinio universiteto. 

1985 m. centrinėje bibliotekoje dirbo 22 darbuotojai, kurių 
7 jau turėjo aukštąjį išsilavinimą. didžioji dalis (daugiau kaip 
75 proc.) rajono bibliotekininkų aktyviai dalyvavo visuome-
niniame rajono gyvenime. nemažai jų buvo tuomet aktyvios 
„Žinijos“ draugijos lektoriai, buvo renkami į vietines liaudies 
deputatų tarybas, liaudies kontrolės grupes, knygos bičiulių, 
kraštotyros draugijas. bibliotekininkams sudarytos sąlygos 
kvalifikaciją kelti Respublikiniame kultūros darbuotojų tobuli-
nimosi institute, įvairiuose seminaruose. 

Įvairios stažuotės vyko ir Rokiškyje. 1988 m. Rokiškio cen-
trinėje bibliotekoje savaitę laiko stažavosi Jonavos, Molėtų, ša-
kių, Vilkaviškio ir ukmergės rajonų centrinių bibliotekų direk-
torės. Viešnios susipažino su visų skyrių darbu, visuomenine ir 
organizacine veikla, aplankė pandėlio ir Kriaunų filialus. 

Geriausių rezultatų pasiekę bibliotekininkai skatinti daugiau 
moraliai nei materialiai. Kasmet 4–6 bibliotekininkai buvo ap-
dovanojami Kultūros ministerijos, tuometinės rajono valdžios 
garbės raštais, apie juos rašyta respublikinėje ir rajoninėje spau-
doje. 1983 m. už nuopelnus kultūros ir švietimo darbe ir ak-
tyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje centrinės bibliotekos 
direktorei zitai Jodeikienei suteiktas nusipelniusio kultūros ir 
švietimo darbuotojo garbės vardas. nemažai bibliotekininkų 
apdovanoti medaliu „už šaunų darbą“, LtsR kultūros žymūno 
ženklu, „darbo veterano medaliu“. tarp jų ir aldona Vanagie-
nė, pradėjusi dirbti 1973 m., o 1976-aisiais paskirta direktorės 
pavaduotoja. daugybę metų ji buvo Kultūros darbuotojų profsą-
jungos rajono komiteto pirmininkė.

darbo veteranai ir įvairių lenktyniavimų nugalėtojai dau-
giausia dėmesio sulaukdavo per tradicines bibliotekininko die-
nų šventes. 1986 m. gruodžio 6 d. rajono bibliotekininkai bei 
kiti kultūros darbuotojai rinkosi į pirmąją bendrą Kultūros dar-
buotojo dieną. atitinkamas dėmesys skirtas bibliotekininkams, 
švenčiantiems ir gyvenimo jubiliejus. 1986 m. paminėtos di-
rektorės zitos Jodeikienės 50-osios gimimo metinės, šia proga 
vyko vakaras-portretas. 

taigi po centralizacijos kadrų kaita stabilizavosi, kasmet 
daugėjo specialistų, vis daugiau jų ryžosi siekti mokslo neaki-
vaizdiniu būdu. 

Biblioteka atgimimo laikotarpiu  
(1989–1994 m.)

1989-ieji buvo susitelkimo, ryžto ir ištvermės, atgimusios 
vilties metai, įrašę į lietuvių tautos istoriją įsimintinas datas. 
tvirtai susikibome rankomis baltijos kelyje, tyliu sielvartu pa-
gerbėme tremtinius Gedulo ir vilties dieną. Visa tai ir suforma-
vo pagrindines centrinės bibliotekos veiklos kryptis. biblioteka 
darbą organizavo atsižvelgdama į realias galimybes, skaitytojų 
poreikius ir interesus. daugiausia dėmesio skirta dvasiniam tau-
tos atgimimui, kalbai, istorijai, iškilo uždavinys formuoti tinka-
mą požiūrį į praeities ir šių dienų vertybes.

dar 1988 m. įvyko Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono 
tarybos steigiamasis susirinkimas, kurio metu rajono kultūros 
entuziastai suburti prasmingai veiklai. Viena svarbiausių veiklos 
sričių buvo leidyba, todėl 1989 m. rugpjūtį išleistas pirmasis lai-
kraščio „prie nemunėlio“ numeris. o 1989–1997 m. laikotarpiu 
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iš viso išėjo 16 numerių, kuriuose publikuota daug medžiagos 
iš centrinės bibliotekos archyvų apie užmirštus krašto žmones, 
rajono istoriją, knygos kelią rajone. aktyvi šio laikraščio talki-
ninkė buvo cb direktorė zita Jodeikienė, vėliau priklausiusi ir 
šio leidinio redakcinei kolegijai. 

pertvarkos ir atgimimo laikotarpiu bibliotekoms visų pirma 
iškilo fondų klausimas. ar juose yra reikalinga skaitytojams li-
teratūra? šis klausimas tampa vis aktualesnis. iš vienos pusės 
susikaupė daug nereikalingų knygų, iš kitos pusės trūko paklau-
sių knygų. ir toliau pagrindiniu komplektavimo šaltiniu lieka 
Respublikinis bibliotekų kolektorius. atėjus atgimimo metui, 
pastebimai sumažėjo knygų rusų kalba, tačiau sumažėjo ir ben-
dras jų kiekis. daugybę problemų iškėlė leidybos privatizaci-
ja. atsirado šimtai leidyklų, bendrovių ir pavienių leidėjų, tarp 
kurių buvo labai sunku susigaudyti, nebuvo teminių planų, nu-
trūko tvarkingas centralizuotas užsakymas. Rinką užplūdo labai 
žemo lygio ir prasto vertimo knygos.

„1989 m. biblioteka gavo pirmuosius naujus senųjų knygų, 
leistų nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 metais, leidinius, 
gautos pirmosios knygos apie tremtį. dar 1988 metais gautos 
pirmosios knygos, kuriose paliestos senos problemos, vadina-
mos „uždraustos“ temos, parodytas socializmo veidas. šių kny-
gų buvo gauta po kelis egzempliorius, ir prie jų bibliotekoje 
susidarė eilė. skaitytojai, atėję į biblioteką, prašydavo „smeto-
ninių“ knygų, knygų apie Lietuvos istoriją. tačiau tokių knygų 
bibliotekoje buvo labai nedaug.“148 

dėl visų šių aplinkybių labai svarbus tapo papildomas fondų 
komplektavimas. pradėta knygas skolintis iš asmeninių bibliote-
kų, rengti tokių leidinių parodas. daug tokių leidinių bibliotekai 

148 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 36.

padovanojo skaitytojai. per nacionalinę M. Mažvydo biblioteką 
gautos ir pirmosios labdaros siuntos iš čikagos. Vertingiausia 
dovana buvo iš Rokiškio kilusio ir JAV gyvenusio A. Ragelio 
asmeninėje bibliotekoje buvusi, bostone 1953–1969 m. leista 
37 tomų „Lietuvių enciklopedija“, kurią po jo mirties persiuntė 
giminaičiai.

Gautos labdaros siuntos iš Rokiškio kilusių JaV gyvenančių 
kraštiečių: alės Rūtos, Liudo dovydėno ir įvairių fondų (pvz., 
toronto lietuvių pensininkų draugijos ir kt.). tokiu būdu gauta ne 
tik grožinės, bet ir mokslinės literatūros: kai kurie tomai „Lietu-
vos bažnyčių kronikos“, 15 pavadinimų amerikoje lietuvių leistų 
periodinių leidinių. šios literatūros apskaitai vesta net atskira in-
ventorinė knyga, prie inventorinio numerio rašant raidę d.

Į bibliotekos fondus įvairiais būdais stengtasi grąžinti sovie-
tmečiu išimtas knygas. bibliotekininkai patys vyko į tuometi-
nius Knygų rūmus ir rinkosi reikalingas knygas. „iš 129 atrink-
tų knygų 12 knygų grįžo buvusių mūsų bibliotekoje. tai rodo 
ant knygų buvę antspaudai. tai knygos, kurios per didžiuosius 
bibliotekų „valymus“ buvo išvežtos iš bibliotekos, bet nebuvo 
sunaikintos, o išsaugotos ir po keliasdešimties metų vėl grįžo į 
savo biblioteką.“149 

  atgimimo pradžioje populiariausi buvo istoriniai romanai 
apie Lietuvą, lietuvių išeivių rašytojų kūryba, knygos apie tremtį 
ir pačių tremtinių kūryba. domėtasi ir periodika, nes čia opera-
tyviai pateikiama naujausia medžiaga. be to, pradėta leisti daug 
naujų periodinių leidinių, kurių skaitytojai negalėjo užsiprenu-
meruoti, todėl nuolat daugėjo skaitytojų skaitykloje. Kai kurie 
leidiniai gauti ne prenumeratos keliu, tai „Žalioji Lietuva“, „Gim-
tinė“, „blaivybės aušra“, rajono sąjūdžio laikraštis „atgaiva“.  

149 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 38.
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„nuo 1991 metų bibliote-
ka pradėjo teikti mokamas 
paslaugas. už padidintos 
paklausos žurnalų, pirktų iš 
spec. lėšų, naudojimą ima-
mas nustatytas mokestis.“150 

individualiai spaudinių 
apskaitai nepasiteisinus, 
nuo 1988 m. balandžio 1 d. 
pagal Kultūros ministerijos 
patvirtintą instrukciją vėl 
buvo sugrįžta prie invento-
rinių knygų. „1990 metais 
labai pakito centralizuotos 
bibliotekų sistemos (cbs) 
fondų struktūra. Remiantis 
rajono Kultūros, švietimo 
ir sporto skyriaus vedė-

jo 1990 m. birželio 11 d. įsakymu „dėl rajono švietimo įs-
taigų bibliotekų perdavimo Rokiškio centrinei bibliotekai“ 
ir centrinės bibliotekos direktorės įsakymu „dėl metodinės 
pagalbos ir spaudinių fondų tvarkymo švietimo įstaigų bi-
bliotekose“ spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyrius 
perėmė visą einamąjį komplektavimą rajono švietimo įstaigų 
bibliotekoms.“151 

Remiantis šiais įsakymais pradėjus komplektuoti ir moky-
kloms, padidėjo ne tik knygų egzempliorių kiekis, bet ir padau-
gėjo techninio bei organizacinio darbo. šio darbo metodiką taip 

150 Galvelienė s. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo komplektavi-
mas (1923–1992), p. 39.
151 ten pat.

pat teko sukurti pačioms bibliotekininkėms, kadangi respubli-
koje tokių pavyzdžių dar nebuvo.

pradėjus švietimo įstaigų bibliotekų „jungimą“ prie centrinės 
bibliotekos, ženkliai padidėjo rezervinis mainų fondas, papildyti 
centrinės bibliotekos saugyklos fondai. o visą šios bibliotekos 
fondą 1992 m. sudarė 117 786 egz. spaudinių. 1992–1993 m. 
uždarytos dar 4 neperspektyvios kaimų bibliotekos, kurių fon-
dai taip pat pateko į rezervinį mainų fondą.

1994 m. cb vykdomas fondų komplektavimas ir teikiama 
metodinė pagalba 12 rajono vidurinių, 3 devynmečių, 1 pradi-
nės mokyklos bibliotekoms, tik iš dalies įeinančioms į cbs.

patys sunkiausi ekonominiu požiūriu buvo 1993–1994 metai. 
1992-aisiais visai centralizuotai sistemai gauta 10 593 egz. doku-
mentų, 1993 m. iš viso gauta 2827 egz., o 1994-aisiais – tik 1247 
egzemplioriai. tai, be abejo, atsiliepė ir centrinės bibliotekos 
fondo formavimui, tačiau pasakyti, kiek konkrečiai iš jų buvo 
skirta būtent jai, sunku, nes apskaitoje nurodyta, kiek gauta kar-
tu su parama ir dovanomis. tokią blogą anuometinę padėtį šiek 
tiek gelbėjo periodinė spauda, be to, nuo 1994 m. antrojo pusme-
čio pradėti gauti Lietuvos spaudos agentūros Rokiškio skyriaus  
periodinių leidinių likučiai. tuo metu atrodė, kad ši priemonė 
padėjo šiek tiek užpildyti nepaprastą spaudinių paklausą, bet iš 
tikrųjų tai buvo atsitiktinių likučių kratinys, kurių net labiausiai 
norint neįmanoma sukomplektuoti. Kitas būdas, tuo metu padėjęs 
užpildyti literatūros stygių, buvo labdara ir knygos, gaunamos iš 
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Mainų skyriaus.

prie bibliotekos fondų turtinimo prisidėjo ir daug skaitytojų. 
1994 m. centrinė biblioteka surengė labdaros akciją „didžiau-
sia dovana bibliotekai – nauja įdomi knyga“, sulaukusią atgar-
sio. aktyvūs įvairių bibliotekos renginių dalyviai ir talkininkai 
buvo ilgamečiai Rokiškio mokyklų pedagogai elena ir Vytautas 
Vajegos, bibliotekai padovanoję pavojingais laikais išsaugotą 
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visą 1931–1940 m. kultūros žurnalo „naujoji Romuva“ kom-
plektą. daug rankraštinės bei ikonografinės medžiagos perdavė 
dar vienas nuolatinis bibliotekos talkininkas, pedagogas ir poe-
tas alfonsas Keliuotis. tokiu būdu į biblioteką pateko ir žymu-
sis Juozo Keliuočio rankraštynas. Knygų dovanojo ir skaitytojai 
Mikalojus Lomanas, Henrikas Krivickas, Girmantas Rudnickas, 
mokytojai Vajegos, Lioliai ir kt.

1992 m. pertvarkyta centrinės bibliotekos struktūra. prie 
skaitytojų aptarnavimo skyriaus prijungta Rokiškio rajono 
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus biblioteka, kuri liko buvu-
siose patalpose. praplėstas bibliografijos informacijos skyrius: 
įkurtas kraštotyros sektorius. panaikintas Metodikos skyrius ir 
paliktas vyr. metodininkės etatas. 1993 m., vykdant masinių ir 
mokyklų bibliotekų jungimą, vėl atkurtas Metodikos skyrius. 
taigi 1994 m. centrinėje bibliotekoje vėl buvo 6 – skaitytojų 
aptarnavimo, Vaikų literatūros, bibliografijos informacijos ir 
kraštotyros, Metodikos, spaudinių tvarkymo ir komplektavimo 
bei Ūkio – skyriai.

tuometinė centrinės bibliotekos direktorė zita Jodeikienė 
rašė: „daug metų bibliotekų darbuotojams buvo liepiama į skai-
tytoją žiūrėti kaip į auklėjimo objektą. socialistinis lenktynia-
vimas, kampanijiškumas, direktyvos iš viršaus, daug tikrintojų 
ir nurodinėtojų bibliotekų darbą nukreipė į formalizmą. dėl to 
nukentėjo ne tik bibliotekininko, bet ir skaitytojo prestižas. ne-
atsitiktinai stagnacijos laikotarpiu dvasingumas tapo deficitu. 
Visuotinis persitvarkymas, tautos atgimimas nepaliko nuošalyje 
bibliotekų, atvėrė galimybes pasireikšti kūrybiniam specialistų 
potencialui, leido asmenybei atsitiesti ir realiai pasinaudoti tei-
sėmis, kurios ilgą laiką buvo tik deklaruotos...“152 

152 Jodeikienė z. „Laukiame konkrečios paramos“, in: Spalio vėliava. 
1988, lapkričio 17, p. 2.

šiuo metu keitėsi ir skaitytojų socialinė sudėtis: vis daž-
niau bibliotekose galima buvo sutikti verslo ir biznio žmonių, 
pensininkų, besimokančio jaunimo, bedarbių, ūkininkų. dėl 
sudėtingos ekonominės padėties, sunkių „blokados“ sąlygų 
gauta daug mažiau naujų knygų, neužprenumeruoti kai kurie 
laikraščiai ir žurnalai, todėl nebuvo galimybės patenkinti visų 
poreikių. 1992–1994 m. ypač sumažėjo fonotekos reikšmė, nes 
naujų plokštelių nebebuvo gauta, o ir skaitytojai jau pageidavo 
įrašų šiuolaikiškesnėse laikmenose: magnetofono juostose, ka-
setėse. 

siekiant skaitytojus sudominti bibliotekoje sukauptais tur-
tais, rengtos įvairios parodos. Vyko ir daug kitokių renginių: 
vėl pradėti rengti tradiciniai „poezijos pavasariai“, išskirtinis 
dėmesys skirtas lietuvių kalbai – surengta Kalbos šventė. pami-
nėtina spaudinių iš asmeninių bibliotekų paroda „imkiet mani ir 
skaitikiet“, surengta 1989 metais. Vėliau surengta paroda „Lie-
tuva – sąjūdis“, kur buvo eksponuoti nauji sąjūdžio leidiniai ir 
lietuviška atributika. Literatūros parodomis pradėtos minėti ir 
religinės šventės: Kalėdos, Velykos ir kt. ypač šios tendenci-
jos atsispindėjo Vaikų literatūros skyriaus veikloje. čia veikė ir 
vaikų klubas „Vaivorykštė“, kuriame taip pat vyko literatūros 
valandėlės, įvairios popietės. 

centrinė biblioteka jau turėjo platų savo aktyvo ratą: daugelį 
renginių organizavo kartu su Rokiškio kultūros mokykla, Mu-
zikos mokykla, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Rokiškio 
skyriaus taryba, rajono sveikatos klubo „darna“ nariais, literatų 
klubu „Vaivorykštė“. nuolatiniai talkininkai ir renginių dalyviai 
buvo ir senosios inteligentijos atstovai, literatai: jau minėti al-
fonsas Keliuotis, elena ir Vytautas Vajegos, Regina balbierienė, 
Vida papaurėlienė ir kt. 1994 m. gražiu renginiu ir literatūros 
paroda paminėtos kultūros veikėjo, pedagogo, režisieriaus Vy-
tauto Vajegos 75-osios gimimo metinės.
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pagrindinė renginių forma visais laikais buvo literatūrinės 
parodos, kurių per metus būdavo parengiama per 50. Krašto-
tyros aspektas tapo vienu svarbiausių masinių renginių bruo-
žu. pradėtos rengti ne tik literatūrinės, bet ir tautodailės darbų  
parodos. 1994 m. surengta kiek kitokio pobūdžio paroda „Mo-
teris – gražiausias žemės žiedas“, kurioje eksponuotas tuo metu 
labai populiarus Rimanto dichavičiaus fotografijų albumas 
„Žiedai tarp žiedų“ ir kiti panašūs leidiniai. Kaip rašė to meto 
žiniasklaida, ši paroda sulaukė daugiausia vyrų dėmesio.

nuo 1993 m. bibliotekoje pradėti aptarnauti aklieji ir silpna-
regiai, nes čia įkurtas Lietuvos aklųjų bibliotekos panevėžio pa-
dalinio Rokiškio rajono paslaugų punktas, iš panevėžio pradėti 
tiekti garsiniai leidiniai.

1992 m. Vaikų literatūros skyrius vėl perkeliamas į naujas 
patalpas šatrijos gatvėje, ir šįkart jam atitenka visas namukas. 
čia erdvesnė patalpa fondų išdėstymui, atsiranda atskiras ka-
binetas skaityklai, žaidimų kambariui ir netgi renginiams. Vis 
dėlto pagrindinė problema šiuo laikotarpiu ir vaikams – naujos 
literatūros, ypač – periodinių leidinių stoka. 

stengtasi ieškoti naujų darbo su skaitytojais vaikais formų, 
toliau rengtos įvairios popietės, skirtos vaikų rašytojų jubilieji-
nėms datoms – anzelmo Matučio ir Kosto Kubilinsko 70-me-
čiui, prano Mašioto 125-mečiui – paminėti. 1993 m. pirmą kartą 
surengtas vaikų darbelių konkursas „Keturkojis draugas“. 

na, o 1994 m. paskelbtas rajoninis raiškiojo skaitymo kon-
kursas „Lakštingala negali nečiulbėti“, skirtas poetės salomėjos 
nėries 90-osioms gimimo metinėms. 

toliau atliekamas bibliografinis informacinis darbas, o pats 
bibliografijos informacijos skyrius 1992-ųjų pradžioje persi-
kėlė į kitą, erdvesnį, kabinetą, todėl susidarė galimybės geriau 
sutvarkyti visą šio skyriaus fondą. atsirado daugiau vietos ir 
parodoms. svarbiausia informacijos priemonė vis dar – įvairios 

kartotekos. sisteminę straipsnių kartoteką papildo ne tik naujos 
kortelės, bet ir naujos rubrikos, atspindinčios tą laikmetį. 

prasidėjus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžiui, 
didžiausias dėmesys skirtas kraštotyros darbui. 1992-ųjų pa-
baigoje prie bibliografijos informacijos skyriaus įsteigtas kraš-
totyros sektorius ir nuo šiol skyrius pavadintas bibliografijos 
informacijos ir kraštotyros skyriumi. pradėjus dirbti dviems 
kraštotyrininkams, šis darbas suaktyvėjo. naujajame kabinete 
daugiau vietos skirta kraštotyros literatūros fondui, todėl pa-
rengta ir nuolat veikianti kraštiečių išeivių kūrybos bei senųjų 
leidinių paroda „Rašytojai žemiečiai“.

Jau 1989 m. kovo 16 d. rajone pirmą kartą paminėta Kny-
gnešio diena. Minėjimai surengti obelių, Ragelių, panemunė-
lio, Jūžintų kapinėse. čia pagerbtas knygnešių Juozo zaukos, 
Juozo petrulio, Jono Katelės, Juozo otto širvydo atminimas. iš-
aiškinta ir daugiau Rokiškio krašto švietėjų: Juozapas balbata, 
Konstantinas narkevičius, petras Mulokas ir kt. išaiškintos ir jų 
palaidojimo vietos. Jau tada apie juos pradėta rinkti medžiaga, 
kuri vėliau susisteminta ir parengtas kraštotyros darbas „Rokiš-
kio krašto knygnešiai“.

Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais ir mūsų – Rokiškio 
centrinės bibliotekos – fondus papildė daugiau kaip 900 knygų 
iš JaV lietuvių labdaros siuntų. nemaža jų dalis – kraštiečių 
kūryba. o siuntė jas ina nenortas, philip shapiro, Renata Ma-
nomaitienė, Magdalena birutė stankūnaitė-stankūnienė iš JaV, 
J. G. skaistys ir R. Žiogarys iš Kanados. 

ilgi sovietinės okupacijos metai pakeitė daugelio to meto 
kultūros, meno veikėjų gyvenimus, daugelis jų, norėdami tęsti 
savo pradėtą veiklą ir apskritai likti gyvi, buvo priversti palikti 
gimtinę. Jie buvo išbraukti iš lietuvių literatūros, kultūros isto-
rijos, todėl natūralu, kad liko mažai žinomi arba visai nežinomi 
ne tik Lietuvos, bet ir gimtojo krašto žmonėms. taigi ypatingą 



106 107

dėmesį teko skirti ir kraštiečių rašytojų išeivijoje išaiškinimui. 
taip surasti iš Rokiškio krašto kilę rašytojai pranas Kozulis, 
Juozas tininis, povilas Kesiūnas, Juozas švaistas, Liudas do-
vydėnas, alė Rūta. Liudas dovydėnas ir alė Rūta lankėsi Ro-
kiškio centrinėje bibliotekoje, surengti susitikimai su skaityto-
jais. nuo to laiko – 1992-ųjų – užsimezgė tikras ryšys su ale 
Rūta, bibliotekai ji padovanojo savo kūrybos knygų. na, o po-
vilui Kesiūnui atminti jo tėviškėje, stenionių kaime, atidengtas 
paminklinis akmuo.

1994 m. savo tėvo gimtinėje viešėjo Marija tūbelytė-Kuhl-
manienė – nepriklausomos Lietuvos ministro pirmininko Juo-
zo tūbelio dukra. tą dieną ji lankėsi ir Rokiškio centrinėje 
bibliotekoje, kur susitiko su rokiškėnais. šia proga surengta 
literatūros paroda „Mūsų krašto šaknys ir atžalos“, pasakojanti 
apie J. tūbelio gyvenimą ir visuomeninę veiklą.  

pagarsinami nutylėti praeities įvykiai, iš užmaršties ir ne-
žinomybės prikeliama daug kraštiečių, minimos jų jubiliejinės 
datos. taip paminėtos pedagogo, rašytojo ir vertėjo Mato Grigo-
nio, kultūros veikėjo ir pedagogo antano busilo 100-osios gimi-
mo metinės. tuometinės centrinės bibliotekos direktorės zitos 
Jodeikienės iniciatyva 1990 m. a. busilo gimtajame aukštakojų 
kaime atidengtas paminklinis akmuo. 

1991 m. sausio 13 d. sukako 160 metų žymiam panemunėlio 
krašto švietėjui, kunigui Jonui Katelei. tą dieną paminėti šią 
datą nebuvo galimybės dėl sunkios politinės padėties: sausio 
13-osios tragedijos prie Vilniaus televizijos bokšto. taigi ren-
ginys įvyko tik gegužės 7-ąją – spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dieną. Kadangi Jonas Katelė gimė Kupiškio rajone, o 
kunigavo įvairiose Rokiškio ir zarasų rajono vietovėse, prie jo 
kapo panemunėlyje susirinko visų šių rajonų kultūros darbuoto-
jai. dalyvavo ir Katelės giminaičiai. taip įvyko pirmasis tarpra-
joninis renginys. 

tarprajoninių renginių tradicija tęsta minint rašytojos, dra-
maturgės Liudvikos didžiulienės-Žmonos 135-ąsias gimimo 
metines. Kadangi būsimoji rašytoja gimė Rokiškio rajone, o 
didesniąją gyvenimo dalį praleido anykščių rajone, tai šįkart 
renginys organizuotas anykščiuose. 

1992 m., artėjant Lietuvos kariuomenės dienai, centrinėje bi-
bliotekoje atidaryta literatūros paroda „Lapkričio 23-ioji – Lietu-
vos kariuomenės diena“, kurią parengti padėjo sKat panevėžio 
rinktinės Rokiškio bataliono darbuotojai. paroda papildyta nuo-
traukomis, prieškario Lietuvoje išleistomis knygomis, žurnalais. 

dar viena skaudi tema – tremtis. pirmaisiais nepriklausomy-
bės metais pradėti rinkti tremtinių atsiminimai, rengti susitiki-
mai su jais, knygų apie tremtį ir tremtinius pristatymai. tuo metu 
užmegztas ryšys su buvusiu tremtiniu, aktyviu Lps dalyviu, 
kraštotyrininku feliksu Mažeikiu. dar 1992 m. išsamią literatū-
ros parodą „Kai į šiaurę ešelonai ėjo...“, skirtą Gedulo ir vilties 

Rokiškio ir Anykščių bibliotekininkės prie Didžiulių  
sodybos-muziejaus, 1991 m. gegužė
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dienai, parengti padėjo buvęs politinis kalinys, tremtinys Kostas 
Jasinevičius. Vyko ir literatūrinis vakaras, skirtas šiai datai. 

1994 m. centrinėje bibliotekoje surengtas susitikimas su 
poetu, tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininku Vytautu 
cinausku. tais pačiais metais bibliotekoje vyko ir tremtinių su-
sirinkimas, kuriame tremtiniai išsakė savo bėdas. 

1993 m. bendradarbiaujant su Rokiškio muzikos mokykla, 
parengta iliustruota literatūros paroda „Rokiškio grafiškajai mu-
zikos ir giedojimo mokyklai – 110“. čia vyko ir šios parodos pri-
statymas. 1994 m. kartu su Rokiškio rajono savivaldybės teatru 
paminėtos poeto pauliaus širvio 15-osios mirties metinės. šio 
renginio metu Vilniaus laisvųjų teatrų aktoriai česlovas stonys, 
pranas zaremba ir saulius sipaitis parodė literatūrinę-muzikinę 
kompoziciją „Žmogus, kokių reta“, o tuo metu teatro rūmuose 
veikė bibliotekininkų parengta literatūros paroda „pauliaus šir-
vio gyvenimas ir kūryba“. 

Literatūros parodomis paminėtos ne vieno kraštiečio rašyto-
jo jubiliejinės datos: Rimanto šavelio 50-osios gimimo, alfonso 
Keliuočio 80-osios, Juozo Keliuočio 90-osios, Valerijos inčiū-
raitės 70-osios, aktorės Monikos Mironaitės 80-osios metinės ir 
kt. 1992 m. vykusi Kraštiečių šventė į bendrą sambūrį sukvietė 
gausybę įvairių profesijų ir interesų kraštiečių. 1993 m. skaity-
kloje suorganizuotas Rytų aukštaitijos liaudies eiliuotojų susiti-
kimas-popietė, kurioje dalyvavo 31 eiliuotojas iš biržų, utenos, 
anykščių, Kupiškio, zarasų bei Rokiškio rajonų.

1993-ieji – Rokiškio centrinės bibliotekos jubiliejiniai metai –  
pažymėtas jos įkūrimo 70-asis jubiliejus. Visų pirma suaktyvėjo 
kraštotyros darbas, šia proga paskelbta rajoninė kraštotyros dar-
bo miesto ir kaimo filialuose apžiūra. taip siekta pagerinti kraš-
totyros literatūros kaupimą ir panaudojimą, renginių kokybę. 
apžiūra tęsėsi nuo 1993 m. vasario 1 d. iki 1994 m. vasario 1 d., 
buvo sudaryta komisija, parengti nuostatai. bibliotekininkai turė-

jo išsiaiškinti savo aptarnaujamame mikrorajone gyvenančius ir 
gyvenusius įžymius žmones, esančius kultūros ir istorijos pamin-
klus, rinkti tremtinių bei politinių kalinių atsiminimus, organizuoti 
įvairias kaimų šventes, jubiliejų minėjimus, rašyti kaimų istorijas. 
Rajoninės apžiūros komisijai bibliotekininkai turėjo pateikti šiai 
apžiūrai skirtų renginių planus, surengti nuolat veikiančią krašto-
tyros literatūros parodą, pateikti po vieną 1989–1993 m. parengtą 
kraštotyros darbą konkursui, paruošti žodinį renginį kraštotyros te-
matika, trumpą pranešimą gamybiniam pasitarimui apie kokį nors 
žymų savo krašto žmogų, paminklą ar pan. bibliografijos informa-
cijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos surengė viktoriną „Mano 
gimtasis kraštas ir jo žmonės“, kurioje dalyvavo visos biblioteki-
ninkės ir pelnė papildomus balus. Jie buvo skiriami ir už straipsnį 
kraštotyros tema rajoniniame laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ bei 
žurnale „tarp knygų“. Visi darbai vertinti trijų balų sistema. suve-
dus rezultatus, paaiškėjo, kad iš miesto bibliotekų geriausių rezul-
tatų pasiekė pandėlio biblioteka, o iš kaimo – Ragelių biblioteka. 

Bibliotekos kolektyvas, 1993 m.
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na, o Rokiškio centrinės 
bibliotekos jubiliejus pami-
nėtas gražiu renginiu, su-
rengta iliustruota literatūros 
paroda. šia proga išleistas ir 
informacinis bukletas apie 
bibliotekos veiklą. 

siekiant palengvinti filia-
lų darbuotojų planavimo dar-
bą, bibliografijos informa-
cijos skyriuje nuo 1990 m.  
kasmet pradėti rengti „Ro-
kiškio rajono įžymių datų 
kalendoriai“, pristatantys žy-

mių kraštiečių, rajono įstaigų bei organizacijų tų metų jubilieji-
nes datas. Kitą kalendorių rengdavo metodininkai ir jis apimdavo 
žymiausius tų metų Lietuvos bei užsienio šalių įvykius, rašytojų 
bei kitų žymių žmonių jubiliejines datas. šiuos kalendorius gau-
davo visi filialų darbuotojai, rajono kultūros ir švietimo įstaigos. 
ta tradicija tęsiasi iki šių dienų, tik kalendorius jau pateikiamas 
virtualioje erdvėje – bibliotekos interneto puslapyje. 

bibliotekininkės visada stengdavosi dalyvauti įvairiuose kon-
kursuose, parodose. šiuo laikotarpiu labai populiarios buvo kai-
mo istorijos, kurias rašyti dažniausiai tekdavo kultūros darbuo-
tojams. penki rajono bibliotekininkų parengti kraštotyros darbai 
buvo eksponuoti net respublikinėje kaimo istorijų parodoje.

Kaip ir visais laikotarpiais, didelis dėmesys skiriamas biblio- 
tekininkų kvalifikacijos kėlimui, kiekvienais metais po keletą 
bibliotekininkų išvyksta į Lietuvos kultūros darbuotojų tobuli-
nimosi institutą (vėliau – Lietuvos kultūros darbuotojų tobulini-
mosi centras). dalyvaujama  įvairiose konferencijose, semina-
ruose kitose įstaigose ir organizacijose. 1993 m. dalyvauta tarp-

tautinėje konferencijoje „Lietuvos bibliotekų fondų istorija XX 
amžiuje“, kur pranešimą tema „Rokiškio valstybinės viešosios 
bibliotekos fondai 1923–1940 metais“ skaitė spaudinių tvarky-
mo ir komplektavimo skyriaus vedėja angelė stučinskienė. 

bibliotekininkai, kaip ir daugelis kitų profesijų žmonių, pra-
deda jungtis į profesines organizacijas. Lietuvos bibliotekininkų 
draugija (Lbd) įkurta dar 1931 m. nepriklausomoje Lietuvoje. 
Jos įkūrėjas – prof. Vaclovas biržiška. draugija siekė tobulin-
ti bibliotekininkystę ir bibliografiją Lietuvoje, burti biblioteki-
ninkus ir bibliografus. 1936 m. Lbd buvo priimta į tarptautinę 
bibliotekininkų sąjungą (dab. – ifLa). 1941 m. Lbd buvo už-
drausta. 1989 m. draugijos atkūrimo iniciatyvinė grupė sukvietė 
bibliotekininkus į suvažiavimą, atkūrė Lietuvos bibliotekinin-
kų draugiją, priėmė įstatus ir veiklos programą.153 tokiu būdu  
1993 m. liepos 27 d. įkuriamas ir Lbd Rokiškio skyrius.

1994 m. tuometinės centrinės bibliotekos direktorės zitos 
Jodeikienės iniciatyva įsteigtas diskusijų klubas, kuriame kal-
bėta apie viską. čia veikė ir moterų klubas, prie apskrito stalo 
sukvietęs įvairių specialybių ir pažiūrų moteris.

Viešoji biblioteka (1995–2018 m.)

1995 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos bibliotekų įsta-
tymas – pagrindinis įstatymas, juridiškai reglamentuojantis visą 
bibliotekinę veiklą. Rimtų pokyčių įvyko ir Rokiškio centrinės 
bibliotekos istorijoje: 1995 m. rugpjūčio 28 d. Rokiškio rajono 
valdybos sprendimu ji pavadinta Rokiškio savivaldybės viešąja 

153 http://www.lbd.lt
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biblioteka, turinčia 4 miestų ir 35 kaimų filialus. prie 25 kaimo 
bibliotekų ir vienos miesto bibliotekos buvo prijungtos moky-
klų bibliotekos: 15 pradinių ir 11 devynmečių. 6 pradinėse ir 10 
devynmečių mokyklų veikė knygų išdavimo punktai.

1996 m. biblioteka tapo savarankiška biudžetine įstaiga, 
tvarkančia visus finansinius reikalus. tai teigiamas poslinkis, 
nes gautos lėšos paskirstomos pagal bibliotekos poreikius.

baigėsi bibliotekų tuštėjimo metas, į jas vėl grįžta skaityto-
jai. nuolat brangstant periodiniams leidiniams, žmonės nebeį-
stengia jų nusipirkti, todėl vis dažniau lankosi bibliotekoje. Ga-
lima teigti, kad kaip tik šiuo laiku padidėja periodikos paklausa. 
1995 m. duomenimis, Viešojoje bibliotekoje skaito 28,4 proc. 
Rokiškio miesto gyventojų.

bibliotekos rūpinasi sunkaus likimo žmonių aptarnavimu. 
Viešosios bibliotekos saugykloje aptarnaujami neregiai ir sil-
pnaregiai. ypatingas dėmesys šiam darbui skirtas 1996 metais, 
kurie buvo paskelbti invalidų metais. čia veikė aklųjų bibliote-
kos panevėžio skyriaus kilnojamoji bibliotekėlė.

būta ir šiokių tokių permainų: 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. tuo laiku iškilo ir fondų komplektavimo 
dilema: ar kaupti vertingą, bet brangią literatūrą ir prarasti dalį 
skaitytojų, ar skaitytojų labiau mėgstamą lengvo turinio litera-
tūrą? be to, fondus vis dar pildė iš užsienio plaukiančios knygų 
labdaros siuntos. nors, reikia pripažinti, didelė jų dalis jau buvo 
pasenusios, nebeturinčios mokslinės vertės, todėl nepaklausios. 
pagal turimas lėšas ieškota ir kitų komplektavimo šaltinių: kny-
gyno, kitų organizacijų. bendradarbiauta ir sulaukta paramos iš 
vaikų globos organizacijos „pieno lašas“.

1996 m. atsisakyta kilnojamųjų bibliotekėlių dėl kelių prie-
žasčių. pirma, stambios gamyklos ir įmonės suskilo į mažes-

nes, kuriose netikslinga steigti kilnojamąsias bibliotekėles, be 
to, joms reikėtų pateikti naujausią literatūrą, kurios labai trūksta 
ir stacionariose bibliotekose. 1992–1997 m. fondai ėmė mažėti, 
nes naujų knygų gauta nepakankamai, o senosios dėvisi ir jas 
tenka nurašyti. šiuo laikotarpiu pagrindiniai fondai komplek-
tuojami per uab „Mūsų knyga“, knygas užsakant gavus Lnb 
leidžiamą „ekspresinformaciją“. nuo 1999 m. liepos 1 d. centra-
lizuotas bibliotekų fondų komplektavimas nutrauktas ir jis vyko 
tik iš Rokiškio savivaldybės bei seniūnijų skirtų lėšų ir labdaros. 
taip pat 1999 m. įvyko ir paskutinis jungimosi su pagrindinių 
mokyklų bibliotekų fondais etapas. nors reikia pripažinti, kad ir 
tuo laiku labai trūko naujos literatūros.

padėtis šiek tiek pasikeitė 1999 m., kadangi Rokiškio savi-
valdybė daug dėmesio ir lėšų skyrė miesto 500 metų jubiliejui, 
o kartu ir leidybinei veiklai. tais metais išleisti tokie kapitaliniai 
leidiniai kaip „Rokiškis. Miestas, kraštas, žmonės“, „Rokiškio 
krašto gamta“, fotoalbumas „Gimtasis Rokiškis“. Visi jie ir pa-
pildė rajono bibliotekų fondus. 

Katastrofiškai trūkstant lėšų naujiems leidiniams įsigyti, 
organizuotos įvairios akcijos. 2000 m. spalio mėn. dienraštis 
„Lietuvos žinios“ bei Lietuvos radijas ir televizija organizavo 
akciją „padovanok bibliotekai knygą“. Joje dalyvavo beveik 
visi kandidatai į Lietuvos Respublikos seimo narius. ši akcija 
sulaukė didelio atgarsio ir tarp rokiškėnų: bibliotekai padova-
nota per 200 egz. spaudinių. Lietuvos liberalų sąjungos Ro-
kiškio skyrius taip pat rinko knygas, kurias dovanojo rajono 
bibliotekoms. 

tais pačiais metais Rokiškio rajono tarybos sprendimu likvi-
duotas pandėlio knygynas ir iš likviduojamos bendrovės balanso 
į savivaldybės Viešosios bibliotekos balansą perduota 841 egz. 
dokumentų. tuo metu viena didžiausių komplektavimo proble-
mų buvo centralizuotų lėšų pervedimo nepastovumas.
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Lėšų trūko ne tik leidiniams įsigyti, bet ir kitose srityse. 
2000 m. dėl sunkios rajono finansinės padėties keletą mėnesių 
vėlavo atlyginimai. o bibliotekininkų vidutinis darbo užmo-
kestis šiuo laiku buvo 669 litai. 

1996 m. dar viena naujovė – lankytojų aptarnavimui page-
rinti pailginamas Viešosios bibliotekos darbo laikas. anksčiau 
lankytojai buvo aptarnaujami 11–19, o dabar – 10–19 valando-
mis. Motyvuojama tuo, kad tarp bibliotekos lankytojų daug be-
darbių, pensininkų, kuriems į biblioteką patogiau ateiti iš ryto. 

1997 m. priimtos naujos „biblioteka naudojimosi taisyklės“, 
kuriose numatyta iš skaitytojų, neprisiregistravusių Rokiškio 
mieste, imti 30 Lt užstatą. toks pat užstatas pradėtas imti ir už 
žodynus, taip pat vertingus, paklausius leidinius. nuo 1997 m. 
sausio 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „bib- 
liotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ įvesta vieninga skai-
tytojų registracija. tai sumažino skaitytojų skaičių: 1997 m. 
Viešojoje bibliotekoje skaitė 3677 skaitytojai, t. y. 635 mažiau 
nei 1996 metais. 

Vaikų literatūros skyriuje 1997 m. pradėti išduoti skaitytojų 
bilietai. Gavę skaitytojo pažymėjimą, mažieji neslėpė džiaugs-
mo ir pasididžiavimo: jiems tai buvo ir asmenybės pripažinimas, 
ir labai svarbus dokumentas. tradicija tapo pasveikinti 100-ąjį, 
200-ąjį ir t. t. skaitytojus.

bibliotekininkes džiugino ir suaugusių skaitytojų „pageida-
vimų ir atsiliepimų“ knygoje palikti įrašai, liudijantys, kad bib- 
liotekininkai turėjo atlikti ir psichologų, ir mokytojų, ir netgi 
gydytojų funkcijas. čia galima rasti daugybę labai originalių 
minčių. dar 1982 m. tuometinės Rokiškio kultūros mokyklos 
moksleivė Vilija Kaškelytė rašė: „Knyga – tai pats gyvenimas, 
įrašytas įvairių žmonių rankomis. Knygas rašyti gali tik tie žmo-
nės, kurie karštai myli gyvenimą, moka suprasti žmones, pajusti 
tikrąjį džiaugsmą. Man džiugu, kad šiame knygų lobyne atradau 

spindulėlį šviesos. tai ne saulės šviesa, ji šviesesnė už bet ku-
rią šviesą, tai žmonių minties šviesa. o jei gyvenime pasiseks 
man kelią susieti su literatūra, tai aiškiai galėsiu tvirtinti, kad 
mano kelias prasidėjo čia, nuo knygų lentynos...“154 1998 m. il-
gametė Viešosios bibliotekos skaitytoja danutė uldukienė rašė: 
„aš jau daug metų lankausi bibliotekoje, keletą kartų keitėsi 
darbuotojos, o aš likau ištikima skaitytoja. čia aptarnaujama la-
bai kultūringai ir šiltai. Žmogus, pabendravęs su darbuotojomis, 
išeini geros nuotaikos. su jomis galima pasikalbėti įvairiomis 
temomis, paprašius gali padėti pasirinkti norima tema knygas. 
sėkmės Jums mielosios, draugaukime ir toliau.“155

1989–1999 m. laikotarpiu keitėsi ir skaitytojų interesai. at-
gimimo pradžioje ypač domėtasi tremtinių kūryba, literatūra 
apie juos, o 1999 m. šios literatūros poreikis gerokai sumažėjo, 
labiau domimasi psichologine, ezoterine, filosofine literatūra, 
knygomis apie sveiką gyvenimo būdą, dietas, maisto subalan-
savimą. apie 2000-uosius susidomėta naujausia literatūra apie 
kompiuterius, vadybą, automobilius. paklausūs ir įvairių kalbų 
žodynai bei LR kodeksai.

bibliotekos prestižas kyla tik tiek, kiek ją žino visuomenė. 
o žinoma ji tampa dažniausiai per įvairius renginius. Jų metu 
nepamirštamos valstybinės, religinės šventės, žymių kultūros, 
meno, visuomenės veikėjų jubiliejinės datos. nepaisant sunkios 
finansinės padėties, ir toliau rengti susitikimai su žymiais žmo-
nėmis, organizuoti kiti tradiciniai renginiai. Literatūros parodas 
paįvairina Rokiškio kūrybos ir darbo centro dailės skyriaus 
moksleivių darbeliai. Minint reikšmingus įvykius, datas, prakti-
kuoti parodų atidarymai-pristatymai. per metus surengiama apie 
80 įvairių renginių. 

154 Pageidavimų ir atsiliepimų knyga.
155 ten pat.
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Įsimintinas įvykis tiek Vie-
šojoje bibliotekoje, tiek pačia-
me Rokiškyje – išeivijos poe-
to bernardo brazdžionio vieš-
nagė 1995 metais. šis poetas 
įdomus tiek suaugusiesiems, 
tiek vaikams. ypatingas dė-
mesys vaikų skaitymui skirtas 
visais bibliotekos gyvavimo 
etapais. Jau vaikų pamėgti pie-
šinių, kitų darbelių konkursai, 
o 1995 m. pirmą kartą parodo-
je „Kas mūsų pramanyta“ eks-
ponuotos pačių vaikų sukurtos 
ir iliustruotos knygelės. Vaikų 
literatūros skyriaus kiemelyje 
pradėtos rengti medžių puoši-
mo šventės. 

1995 m. liepos 28 d. prie Vaikų literatūros skyriaus įkuria-
mas lėlių teatras „padaužiukai“. 1996-aisiais jo repertuare jau 3 
spektakliai: almos Karosaitės pasaka „Kaip lapė vilkui vištieną 
virė“, Ramutės skučaitės „Mezginių pasaka“, nadieždos ivano-
vos „Gimtadienis“. Jau gyvavimo pradžioje teatras gastroliavo 
po įvairias rajono vietoves. nuo 1996 m. rengiamos tradicinės 
aukštaitijos regiono bibliotekų lėlių teatrų šventės „Kai atgyja 
lėlės“, kasmet sulaukiančios gausaus dalyvių ir žiūrovų būrio. 
1997 m., minint lėlių teatro „padaužiukai“ 2-ąjį gimtadienį, su-
rengta lėlių teatrų šventė-seminaras „Lėlės, aš ir tu“.

1999 m. Vaikų literatūros skyriuje įsteigta žaisloteka. susi-
domėjimas ja didžiulis: vaikai žaidžia su įdomiais žaislais, ku-
rių ne kiekviena šeima įstengia nupirkti. Joje sukaupta apie 150 
žaislinių knygelių, įvairių žaislų, stalo žaidimų, loto, dėlionių. 

Vaikai gali praleisti laisvalaikį, pabendrauti su draugais, žaisti 
kūrybinius žaidimus, piešti, klausytis pasakų, žiūrėti gerosios 
animacijos filmukus. tėveliai turi galimybę pabūti su savo vai-
kais, paskaityti knygelių, žaisti stalo žaidimus. 

1998 m. rajono seniūnijos organizavo vaikų meno dienas, 
kuriose dalyvavo visi miesto bei kaimo filialai. Jų metu reng-
tos vaikų meno dirbinių parodos, organizuoti vaikų meno ko-
lektyvų pasirodymai. bibliotekose parengta daug turiningų ir 
netradicinių parodų. Rengti bendri renginiai su Lietuvos aklųjų 
bibliotekos panevėžio skyriaus atstovais. 

Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius bendradarbia-
vo ir su vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 
rajono organizacija, su astridos Lindgren biblioteka-bibliobusu 
vyko į rajono miestelius ir kaimus. 

1996 m. birželį pradėtas rengti parodų ciklas „M. Mažvy-
das ir lietuviškos knygos istorija“, skirtas pirmosios lietuviškos 
knygos 450-osioms metinėms. pirmoji paroda buvo iš Vilniaus 
universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fondų. Joje 
eksponuoti lietuvių literatūros pradininkų kūriniai, religinė, mo-
komoji literatūra, kalendoriai, pristatomi būdingesni lietuviškų 
knygų odiniai įrišimai, papuošti šiaudeliais, dramblio kaulo in-
krustacijomis, su metaliniais apkaustais. šios parodos atidary-
me dalyvavo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė birutė 
butkevičienė.

didžiausias ir bene svarbiausias renginys 1996 m. Rokiškyje 
buvo 6-oji Lietuvos kultūros darbuotojų literatų šventė, į kurią 
susirinko literatai iš įvairių šalies kampelių. šventės programo- 
je – pažintis su Rokiškiu, išvyka į pauliaus širvio tėviškę, Kriau-
nų muziejų, literatų poezijos skaitymai, vakaronė. Jos metu li-
teratai skaitė savo kūrybą, kurią vertino komisija, vadovaujama 
Liaudies kultūros centro (dab. – Lietuvos nacionalinis kultū-
ros centras) direktoriaus pavaduotojo aleksandro šidlausko.  

Poetas Bernardas Brazdžionis 
Rokiškio teatro rūmuose,  
1995 m.
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svečius linksmino rokiškėnų folkloro ansambliai „Gastauta“ ir 
„čirulis“. paskelbus laureatus, literatų šventės estafetė perduota 
Marijampolei. šiai šventei sukurta emblema, bukletas-kvieti-
mas, leidinukas apie šį renginį, parengta literatūros paroda.

daugybė renginių rengta kartu su rajono literatų klubu 
„Vaivorykštė“. 1996 m. surengta šio klubo 10-mečio šventė. 
Literatai organizavo susitikimus su biržų „Versmės“ ir utenos 
„Verdenės“ literatų klubais. Kasmet vyko literatų išleistų po-
ezijos knygų pristatymai, minimos literatų jubiliejinės datos. 
2000-aisiais pristatytas pirmasis rajono literatų kūrybos alma-
nachas „Vaivorykštė“. 

1997-ieji – Lietuviškos knygos metai. tai Martyno Mažvy-
do „Katekizmo“ 450-osios, Lietuvos mokyklos 600-osios ir lie-
tuviškų kalendorių 150-osios metinės. Viešoji biblioteka, uab 
„Gimtasis Rokiškis“ ir literatų klubas „Vaivorykštė“ paskelbė 
rajoninį geriausio rašinio konkursą, skirtą šiai datai. būtent 

šiais metais organizuotas ir 
konkursinis renginys, skirtas 
M. Mažvydo „Katekizmo“ 
450-osioms metinėms. dar 
1996 m. parengta „Rokiškio 
rajono viešosios bibliotekos 
M. Mažvydo pirmosios lietu-
viškos knygos 450 metų jubi-
liejinių renginių programa“. o 
lietuviškos knygos metus tarsi 
apvainikavo balandį Rokiš-
kio krašto muziejaus menėje 
Viešosios bibliotekos darbuo-
tojų organizuotas pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų minėjimas. Renginyje dalyvavo 
ir pranešimus skaitė: Vilniaus universiteto bibliotekos Retų 
spaudinių skyriaus vedėja alma braziūnienė („pirmoji lietu-
viška knyga Vilniaus universiteto bibliotekoje“); nacionalinės  
M. Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja silvija 
Vėlavičienė („Martyno Mažvydo metai Lietuvoje ir pasauly-
je“); Rokiškio krašto muziejaus istorijos skyriaus vedėja ona 
Mackevičienė  („senieji spaudiniai Rokiškio krašto muziejaus 
fonduose“). ištraukas iš M. Mažvydo „Katekizmo“ skaitė Kul-
tūros ministerijos 1997 m. nacionalinės boriso dauguviečio 
1-osios premijos laureatas, Rokiškio teatro režisierius, aktorius 
Jonas Korenka. Renginio metu M. Mažvydo giesmes atliko 
Rokiškio kolegijos mišraus choro grupė, vadovaujama Janinos 
Mikalajūnienės. 

šia proga Rokiškio krašto muziejaus parodų salėse veikė 
Viešosios bibliotekos darbuotojų parengta literatūros paroda 
„Martynas Mažvydas ir lietuviškos knygos istorija“. tai vie-
na didžiausių ir išsamiausių bibliotekininkių parengtų parodų,  

6-osios Lietuvos kultūros darbuotojų literatų šventės dalyviai prie 
Rokiškio krašto muziejaus, 1996 m. spalio 4 d.
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supažindinusi ne tik su litera-
tūra apie Mažvydą, bet ir su 
senosiomis knygomis, esan-
čiomis Rokiškio viešosios 
bibliotekos fonduose. šalia 
eksponuota įvairi senoji li-
teratūra iš kolekcionieriaus 
povilo Gasiūno archyvo. už 
šį renginį pirmosios lietu-
viškos knygos 450 metų su-
kakties minėjimo valstybinė 
komisija Rokiškio viešajai 
bibliotekai skyrė 5 tūkst. Lt 
skatinamąją premiją. 

bibliotekoje įvairiais laikotarpiais sulaukta daug ir įvairių 
svečių: rašytojų, poetų, menininkų. Vyko jų kūrybos prista-
tymai. pasikeitus visuomenės ir valdžios požiūriui į religiją, 
pradėti rengti susitikimai ir su dvasininkais. 1999 m. Viešojo-
je bibliotekoje vyko susitikimas su filosofu, rašytoju, dusetų 
bažnyčios klebonu salvijumi pranskūnu, pristatytas jo romanas 
„atviras“.

1999 m. taip pat pristatyta Rokiškio kultūros tarnybos va-
dovo petro blaževičiaus knyga „Rokiškio krašto kūno kultūros 
ir sporto istorija“, išleista leidyklos „atkula“. Knygos prista-
tyme dalyvavo Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento 
direktorius Rimas Kurtinaitis, Lietuvos neolimpinio komiteto 
prezidentas pranciškus eigminas, šiaulių miesto kūno kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas benjaminas Kirstukas, 
panevėžio apskrities turizmo skyriaus vedėja Raimonda Valai-
tienė, panevėžio apskrities sporto tarybos pirmininkas, panevė-
žio miesto kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimgaudas 
Misiūnas, ledo ritulio treneris Vytautas šlikas.

2000-aisiais plačiai paminėtos kraštiečio poeto pauliaus šir-
vio 80-osios gimimo metinės. sulaukta ir gausybės svečių: tarp 
jų – poeto žmona birutė širvienė, poetas Valdemaras Kukulas, 
aktorius ir skaitovas Juozas šalkauskas. ta proga vyko (net ke-
liais turais) meninio skaitymo konkursas „ilgesys – ta giesmė“. 
dažna viešnia ir renginių vedėja – poetė ir žurnalistė elena 
Mezginaitė. buvo pristatomos ir jos poezijos knygos. 

surengtas ir kraštietės operos solistės irenos Jasiūnaitės  
75-ųjų gimimo metinių renginys. Jai įteiktas Rokiškio krašto 
garbės pilietės vardo pažymėjimas. o pirmieji Rokiškio krašto 
garbės piliečio vardai suteikti dar 1999 m., minint Rokiškio 
miesto 500-ąjį jubiliejų. 1999 m. rugsėjo 3 d. Rokiškio rajo-
no tarybos sprendimu nr. 117 Rokiškio krašto garbės piliečio 
vardai suteikti Vaivai Vidai Mainelytei – nusipelniusiai tea-
tro ir kino aktorei, edmundui antanui Rimšai – humanitarinių 

Rokiškio VB darbuotojų parengtos parodos „Martynas Mažvydas ir 
lietuviškos knygos istorija“ atidarymas Rokiškio krašto muziejuje, 
1997 m. balandžio 24 d.
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mokslų daktarui, Vytautui Jonui sirvydžiui – akademikui, kar-
diochirurgui, medicinos mokslų daktarui, Juozui tunaičiui – 
Vilniaus arkivyskupo generaliniam vikarui, tituliniam sasuros 
vyskupui. 

Kiekvienais metais minėtos tradicinės bibliotekininko 
dienos. 1996 m. nutarta šią šventę švęsti vis kitoje vietoje:  
1996-aisiais šventė vyko Laibgalių kultūros namuose, 1997 m. –  
Kavoliškyje, 1998 m. – Konstantinavoje, 1999 m. – bajoruose. 
1996 m. Laibgalių bibliotekininkės perdavė židinėlį – šviesos 
ir šilumos simbolį – Kavoliškio bibliotekininkėms, o tai reiškė, 
kad kita bibliotekininko dienos šventė vyks Kavoliškyje. taip 
šis židinėlis keliavo iš vienos bibliotekos į kitą. nuo 2000 m. ši 
šventė vėl švenčiama Rokiškyje. 

Kraštotyros darbas ir šiuo laikotarpiu išlieka prioritetinė sri-
tis. 1995-aisiais ypatingas dėmesys skiriamas išnykusių ir nyks-
tančių kaimų išaiškinimui bei jų istorijų rašymui. Kovo mėn. 
Vilniuje vyko iX Lietuvos kraštotyros suvažiavimas, kuriame 

dalyvavo ir Rokiškio atstovai. „Kaimų istorijų“ respublikinė-
je parodoje dalyvavo ir trylikos mūsų rajono bibliotekininkių 
parengti darbai. Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ prizą pelnė 
kraštotyrininko felikso Mažeikio ir Gediškių bibliotekininkės 
birutės Matukienės parašyta „tumasonių kaimo istorija“.

1997 m. vėlgi išskirtinis dėmesys kraštotyros darbui, nes Ro-
kiškio rajono mero Vytauto Masiulio sprendimu rajono seniūni-
jose vyko istorinės atminties dienos, siekiant atgaivinti istorinę 
atmintį, pagyvinti kraštotyrinę, muziejinę ir paminklosauginę 
veiklą. prie šio renginio prisidėjo visos rajono kultūros ir švie-
timo įstaigos, tarp jų ir bibliotekos. šių dienų metu atskleistas 
didelis kūrybinis potencialas, išaiškinti rajone esantys muzie-
jai, įdomesnės sodybos, kultūros paminklai, parengtos meninės 
programos, atspindinčios krašto istoriją. pagrindinis prizas už 
geriausiai organizuotą istorinės atminties dieną atiteko panemu-
nėlio seniūnijai. Įdomią autentišką kraštotyros medžiagą patei-
kė Verksnionių kaimo bibliotekininkė Gražina Matukienė, kuri 

P. Širvio eiles skaito Juozas Šalkauskas, 
2000 m. rugsėjo 6 d.

Solistė Irena Jasiūnaitė – Rokiškio krašto garbės pilietė,  
2000 m. lapkričio 16 d.
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buvo apdovanota Rokiškio rajono kultūros tarnybos padėkos 
raštu ir prizu.

1998 m. rajono bibliotekininkės dalyvavo Viešosios biblio-
tekos paskelbtame kraštotyros parodos konkurse, kur geriausių 
rezultatų pasiekė Ragelių kaimo ir pandėlio miesto bibliotekos. 
bibliotekininkės parodose turėjo pristatyti aptarnaujamos teri-
torijos žymius žmones, tremtinius, tautodailininkus, kultūros ir 
istorijos paminklus, išnykusius ir nykstančius kaimus, kultūros 
bei švietimo darbą, žemės ūkį. 1999 m. paskelbtas naujas – ge-
riausio kraštotyros darbo – konkursas, parengti jo nuostatai, 
taip pat „Metodikos rekomendacijos kraštotyros darbo parengi-
mui“. pagal nuostatus konkurse galėjo dalyvauti 1990–1999 m.  
laikotarpiu parengti darbai. Rezultatai suvesti 2000 metais. pa-
grindinis prizas atiteko Jūžintų kaimo bibliotekininkei audro-
nei šakalienei, skatinamieji – Ragelių filialo bibliotekininkei 
zitai sargūnienei, Verksnionių – Gražinai Matukienei, pandėlio 
miesto bibliotekininkei Reginai baškienei ir Viešosios bibliote-
kos bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. 
bibliografei audronei tupalskienei už darbą „pedagogas ir lite-
ratas alfonsas Keliuotis“.

2000-ieji metai rajono kraštotyrininkams buvo reikšmingi 
dar ir tuo, kad spalio 28 d. Vilniuje vyko X kraštotyros draugi-
jos suvažiavimas, kurio metu veikė respublikos kraštotyrininkų 
parengtų kaimų istorijų konkursinė paroda „Lietuvos kaimas 
XXi a. išvakarėse“. septyni geriausi  darbai pristatyti ir iš Ro-
kiškio, iš kurių du pelnė Lietuvai pagražinti draugijos įsteigtus 
piniginius prizus. tai audronės šakalienės „Jūžintų kaimo isto-
rija“ ir kraštotyrininko, literato Vlado Liolio bei Vb bibliografų 
parengta „sypelių kaimo istorija“. už įvairiapusę kraštotyrinę 
veiklą Ragelių filialo vyresn. bibliotekininkei zitai sargūnie-
nei Kraštotyros draugijos X suvažiavimo metu suteiktas garbės 
kraštotyrininko vardas. 

didžiulis dėmesys visose kultūros įstaigose skirtas Rokiš-
kio miesto 500-ajam jubiliejui paminėti. nemenkas krūvis teko 
ir Viešajai bibliotekai: reikėjo išaiškinti daugybę kraštiečių, 
pasklidusių po visą pasaulį, jiems išsiuntinėti kvietimus į ju-
biliejinį renginį. bibliotekoje jau 1996 m. surengta literatūros 
paroda „artėjant Rokiškio miesto jubiliejui“. tai buvo apžval-
ginė paroda apie pagrindines rokiškėnų veiklos sritis: istoriją, 
kultūrinį, literatūrinį gyvenimą, švietimą, sveikatos apsaugą, 
pramonę, žymius žmones. šis parodų ciklas tęstas iki 1999 
m., o jį užbaigė didžiulė jubiliejinė paroda „Rokiškis: istorija 
ir dabartis“, kurioje pateikta per 320 įvairių eksponatų. šven-
tė prasidėjo šios parodos atidarymu, o po pietų bibliotekoje 
vyko kraštiečių rašytojų susitikimas, į kurį susirinko per 60 
kraštiečių. Kalbėjo rašytojai Vanda Juknaitė, alfonsas danys, 
antanas Kancevičius, aldona Kandroškaitė, aldona Varnienė, 
Rimgaudas Graibus, Valerija inčiūraitė, kiti svečiai. Renginio 
vedėja poetė elena Mezginaitė visiems nešykštėjo šiltų žodžių.  

Geriausio kraštotyros darbo konkurso laureatės. Iš kairės:  
A. Tupalskienė, A. Šakalienė, Z. Sargūnienė ir G. Matukienė
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nepamiršti ir 1999-ųjų metų jubiliatai. svečiams įteiktos atmi-
nimo dovanos ir gėlės. 

2000 m. rokiškėnus nudžiugino kraštiečio fotografo antano 
Gylio darbų paroda „Rokiškio miesto jubiliejaus atgarsiai an-
tano Gylio fotografijose“, tarsi pratęsusi jau daug metų rengtų 
parodų ciklą. 

būta ir išvykų. 1998 m. rugsėjo 24–26 d. Lenkijos pabiani-
cių mieste vyko Rokiškio kultūros dienos, kurių metu pabiani-
cių bibliotekoje atidaryta paroda apie Rokiškį, supažindinanti 
su Rokiškio miesto istorija, pagrindinėmis kultūros įstaigo-
mis, mokyklomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, pagrindi-
nėmis pramonės įmonėmis. apžvelgti pirmieji draugystės 
Rokiškis – pabianicės žingsniai. 1999 m. vykstant Lenkijos 
Respublikos pabianicių miesto kultūros dienoms Rokiškyje, 
Viešosios bibliotekos meno skaitykloje vyko lenkų parodos, 
kurią parengė pabianicių Jano Lorentovičiaus viešoji biblio-
teka, atidarymas. 

1999 m. paroda apie Rokiškį pristatyta Latvijoje, Jekabpilio 
bibliotekoje, čia vykusios miesto šventės metu.  

dar atgimimo pradžioje pagarsinami nutylėti praeities įvykiai, 
iš užmaršties ir nežinomybės prikeliama daug kraštiečių, minimos 
jų jubiliejinės datos. Vienas tokių renginių – 1999 m. vykęs kny-
gos „dek, širdie, ant amžinojo aukuro...“, skirtos iš panemunėlio 
krašto kilusios 1941 m. birželio sukilimo dalyvės, nKVd kan-
kinės, sibiro gulagų tremtinės Marcelės Kubiliūtės 100-osioms 
gimimo metinėms, pristatymas. šiame leidinyje aprašytas sudė-
tingas Marcelės Kubiliūtės gyvenimo ir veiklos kelias. Knygos 
pristatyme dalyvavo profesorius, habilituotas daktaras antanas 
tyla, pedagogė Regina Rasikienė, Lietuvos vaizdo ir garso archy-
vo (dab. – Lietuvos centrinio valstybės archyvo Garso ir videodo-
kumentų skyrius) vyresnioji archyvarė Jonė ardžiūnienė, Kubi-
liūtės giminaitės, taip pat dalyvavo knygos sudarytoja anastazija 
Kairiūkštytė. Renginį vedė muziejininkė Violeta aleknienė.

Vienas svarbiausių bibliotekos uždavinių – informacinės 
bazės formavimas, tačiau, trūkstant finansinių lėšų, jį vykdyti 

Parodos „Rokiškis: istorija ir dabartis“ atidarymas,  
1999 m. rugsėjo 25 d.

Kraštiečių rašytojų susitikimo metu
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sekėsi labai sunkiai. 1996 m. biblioteka turėjo vieną kompiuterį 
ibM pc Xt iat, kuris buvo naudojamas kadrų ir buhalterinei 
apskaitai. būta ir pirmųjų žingsnių link šiuolaikinės informaci-
nės bazės: Vb direktorė zita Jodeikienė 1996 m. dalyvavo pasi-
tarime nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje „dėl integralios 
bibliotekų informacinės sistemos (Libis) sukūrimo“.

Kadangi kompiuterizuotų duomenų bazių dar nebūta, 1997 m.  
vis dar pildytos kortelinės kartotekos tiek bibliografijos infor-
macijos ir kraštotyros skyriuje, tiek abonemente: „Grožinių 
kūrinių, išspausdintų periodiniuose leidiniuose“, „antraščių kar-
toteka“, „Kartoteka literatūros kritikos klausimais“, skaitykloje: 
„ar žinai Lietuvos istoriją?“, „Lietuvių liaudies folkloras“, „Ka-
lendorinės šventės“. ypatingas dėmesys skirtas kraštotyros kar-
totekos sutvarkymui pagal naująją udK klasifikaciją. Į atskirą 
skyrelį išskirtos „personalijos“. parengta „Rajono įžymių datų 
kartoteka“. 1997 m. pradžioje parengtos „Kraštiečio anketos“, 
kurios išsiuntinėtos mums žinomiems kraštiečiams visoje Lie-
tuvoje ir užsienyje. Jau tais pačiais metais gauta 130 užpildytų 
anketų, kurių duomenys ir pateko į jau minėtą „Rajono įžymių 
datų kartoteką“. ypač ši kartoteka papildyta 1999 m., minint Ro-
kiškio 500-ąjį jubiliejų, kai daug kraštiečių dalyvavo šventiniuo-
se renginiuose. 

Metodinė veikla vyko įprasta linkme: rengti seminarai, ga-
mybiniai pasitarimai, išvykos. 1997 m. surengti 2 seminarai. se-
minare kraštotyros darbo klausimais dalyvavo filialų ir mokyklų 
bibliotekų darbuotojai, o jį apibendrino ir kraštotyros darbo gai-
res ateičiai nurodė Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkė, 
LR kultūros ministerijos etnokultūros specialistė irena seliu-
kaitė. pasitarimų metu bibliotekininkai buvo supažindinami su 
Viešosios bibliotekos naujai gautomis knygomis. 

1997 m. birštone vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
organizuotas šiaurės ir baltijos šalių ii bibliotekininkų suvažia-

vimas, kuriame dalyvavo ir 
Vb direktorė zita Jodeikienė. 
savo profesinę kvalifikaciją 
įvairiuose seminaruose, konfe-
rencijose, pasitarimuose ir ki-
tuose renginiuose kasmet kel-
davo daug darbuotojų. Vykta ir 
į kitus rajonus. 1997 m. grupė 
rajono bibliotekininkų lankėsi 
skuodo viešojoje bibliotekoje, 
dalijosi darbo patirtimi. bib- 
liotekininkės taip pat aplankė 
orvidų sodybą ir akmenų mu-
ziejų Mosėdyje. 

Kolektyve būta ir džiugių 
laimėjimų: Lietuvos biblio-
tekininkų draugija už labai gerus profesinio darbo rezultatus 
kaupiant ir naudojant kultūros vertybes, tęsiant ir turtinant 
krašto kultūros tradicijas, už bibliotekų fondo tvarkymą, rū-
pinimąsi skaitytojų reikmėmis, turiningus kraštotyros rengi-
nius, už bibliotekos gero vardo įtvirtinimą visuomenėje Ro-
kiškio rajono viešosios bibliotekos direktorei zitai Jodeikie-
nei 1995 m. suteikė Metų bibliotekininko vardą ir jos pavar-
dę įrašė į Lietuvos bibliotekininkų draugijos Garbės knygą. 
1997 m. direktorė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu.

1997 m. Rokiškio kultūros tarnyba, Viešoji biblioteka ir 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Rokiškio skyrius paskelbė 
geriausio rajone 1997 m. bibliotekininko konkursą, parengė 
jo nuostatus bei sudarė komisiją. Rezultatai paskelbti 1998 
metais. 1997 metų bibliotekininke tapo Ragelių filialo vyresn. 
bibliotekininkė zita sargūnienė, jai įteikta 300 Lt premija. 

Rokiškio rajono viešosios 
bibliotekos direktorė Zita 
Jodeikienė po apdovanojimo, 
1996 m.
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skatinamąsias 150 Lt premijas gavo Laibgalių filialo vyresn. 
bibliotekininkė aldona balčiūnienė ir Konstantinavos filialo 
vyresn. bibliotekininkė irena Žindulienė. 

Geriausia 1998 metų bibliotekininke tapo Konstantinavos 
kaimo vyresn. bibliotekininkė irena Žindulienė, kuri daug dė-
mesio skyrė etnokultūrai, liaudies tradicijų puoselėjimui. dvi 
skatinamosios premijos paskirtos danutei bružienei – ilgametei 
panemunėlio geležinkelio stoties bibliotekos vyresn. biblioteki-
ninkei, ir Redai Kiselytei – Rokiškio miesto bibliotekos šeimi-
ninkei. Konstantinavos vyresn. bibliotekininkė irena Žindulienė 
pagerbta ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje. čia ji 
apdovanota skatinamuoju prizu.

Geriausia rajono 1999 metų bibliotekininke pripažinta Vb 
bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita 
Viskaitienė, dvi skatinamosios premijos skirtos bajorų filialo 
vyresn. bibliotekininkei Jūratei neniškienei ir panemunio filialo 
vyresn. bibliotekininkei pranutei petrylienei. 

2000 metų bibliotekininke tapo Laibgalių filialo vyresn. 
bibliotekininkė aldona balčiūnienė, o skatinamasis prizas 
įteiktas pandėlio miesto vyresn. bibliotekininkei Reginai baš-
kienei. 

Jau nuo 1970 m. bibliotekoje vedama „svečių knyga“, ku-
rioje savo įrašus palieka didžioji dalis bibliotekoje apsilankiusių 
svečių. tai unikalus ir įdomus šaltinis, tarsi laiko juosta atspin-
dinti bibliotekoje apsilankiusių svečių pastebėjimus, palinkė-
jimus ar tiesiog vieną kitą frazę, nusakančią to momento bū-
seną. be kraštiečių poetų, rašytojų ar kitų žmonių, gyvenančių 
Lietuvoje, jau tuo laiku dažnai svečiuojasi ir atstovai iš įvairių 
užsienio šalių. dar 1996 m. bibliotekoje lankėsi bibliotekinin-
kai iš anglijos, dalyvavę respublikiniame bibliotekininkų semi-
nare. 1997 m. Rokiškio viešojoje bibliotekoje viešėjo čekijos 
Respublikos ambasadorė Jeroslava Jeslinkova ir jos asistentė 

Janina balsienė, šventojo Rašto žinovas iš JaV Jonas Gylys. 
tais pačiais metais Rokiškio mažieji skaitytojai pirmą kartą tu-
rėjo progą susipažinti su nuostabiai gražių ir įspūdingų knygelių 
paroda iš čekijos, kurią atvežė jau minėta čekijos Respublikos 
ambasadorė Jeroslava Jeslinkova.  

1998-ieji – jubiliejiniai Rokiškio viešosios bibliotekos me-
tai: paminėtos 75-osios jos įkūrimo metinės. šia proga pareng-
ta literatūros paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai – 75“, vyko 
jubiliejinė šventė. tais metais pagausėjo ir skaitytojų. Kiek 
daugiau lėšų knygoms įsigyti skyrė LR kultūros ministerija, 
gauta žymiai daugiau spaudinių. pagerėjo ir informacinė bazė: 
1997 m. gautas kopijavimo aparatas, 1998-aisiais – 2 kompiu-
teriai ir telefonas-faksas. 

skaitytojus vaikus nuolat stengtasi pradžiuginti naujo pobū-
džio renginiais. nuo 1999 m. Vaikų literatūros skyriuje rengtos 
šiaurės šalių bibliotekų savaitės. Jų temos kiekvienais metais – 
skirtingos. šios savaitės tikslas – plačiau supažindinti su šiaurės 
šalimis, jų gamta, papročiais, šventėmis, į renginius pakviesti 

1999 metų bibliotekininko konkurso nugalėtojai po apdovanojimo, 
2000 m. kovo 30 d.
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vaikus iš vadinamosios rizikos aplinkos, padėti jiems integruotis 
į platesnę, įvairesnę bibliotekos veiklą. 

1999-uosius metus būtų galima laikyti projektinės veiklos 
pradžia. būtent šiais metais meno skaityklos vyresn. bibliote-
kininkė salvinija Kalpokaitė dalyvavo aLf projekte „Muzika 
ir audioinformacija Rokiškio viešojoje bibliotekoje“ ir laimėjo 
lėšų muzikinei technikai ir garsiniams dokumentams įsigyti. to-
kiu būdu įsigytas muzikos centras, 2 magnetolos ir 2 magneto-
los su kompaktinių plokštelių grotuvu. 

bibliotekos įvaizdį padėjo formuoti pačių bibliotekininkų 
arba žurnalistų straipsniai apie bibliotekų darbą. Įvairiuose pe-
riodiniuose leidiniuose ir apie įvairias bibliotekos veiklos sritis 
rašė jau ne kartą minėta salvinija Kalpokaitė. 1997 m. nelikus 
kultūrinio laikraščio „prie nemunėlio“, 1998–1999 m. Rokiš-
kyje leistas laikraštis „Rokiškio pragiedruliai“, kurio neetatine 
korespondente buvo ir s. Kalpokaitė. 1999 m. ėjo netgi šio lai-
kraščio priedas moterims, pavadintas „salvinija“. 

Informacinių technologijų amžiuje  
(2001–2006 m.)

2001-ieji – didžiulių permainų Rokiškio viešojoje bibliote-
koje metai. Visų pirma pasikeitė vadovai: į užtarnautą poilsį iš-
lydėta ilgametė Viešosios bibliotekos direktorė zita Jodeikienė, 
o naująja direktore laimėjusi konkursą tapo alicija Matiukienė. 

Kolektyve įvyko ir daugiau permainų. nors keletą metų ka-
drai keitėsi labai mažai, tačiau 2001 m. dėl sunkios finansinės 
situacijos sumažinti etatai. Į užtarnautą poilsį išlydėtos skaityto-
jų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė Janina pučins-
kienė, spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriaus vyresn. 
bibliotekininkė Vanda sunklodienė, į kitas pareigas perkelta  

bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn.  
bibliografė Regina Jasiūnienė.

2001-uosius galima būtų laikyti ir informacinių technologi-
jų amžiaus Rokiškio viešojoje bibliotekoje pradžia. būtent tais 
metais parašytas ir LR kultūros ministerijai pateiktas projektas 
„per internetą – į visuomenės informacinį aprūpinimą“, kurio 
pagrindiniai tikslai – įrengti interneto skaityklą, užtikrinti pla-
čiųjų visuomenės sluoksnių prieigą prie interneto ir taip palen-
gvinti skaitytojų informavimą. tokiu būdu gauti 3 kompiuteriai 
su programine įranga ir spausdintuvas. už Rokiškio rajono savi-
valdybės skirtas lėšas nupirktas dar vienas kompiuteris bei ske-
neris. interneto skaitykla tapo labai paklausi tarp skaitytojų, dėl 
to padidėjo bendras bibliotekos lankytojų skaičius. buvo aki-
vaizdu, kad lankytojams trūksta kompiuterizuotų darbo vietų, 
todėl būtina plėsti interneto skaityklą. interneto skaitykla prie 
bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus oficialiai ati-
daryta 2002 m. sausio 30 dieną. o 2002 m. pabaigoje Viešojoje 

Viešosios bibliotekos kolektyvui pristatoma naujoji direktorė  
Alicija Matiukienė, 2001 m. spalio 29 d.
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bibliotekoje jau buvo 18 kompiuterių, 2 kopijavimo aparatai,  
6 spausdintuvai. 2002-ieji buvo pirmieji mokamų paslaugų tei-
kimo bibliotekos lankytojams metai. 

2001 m. pradžioje Rokiškio rajono savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos 
sistema – Libis, pradėtas kurti suvestinis katalogas. Įdiegus šią 
sistemą, išspręsta daug komplektavimo problemų: įsigytas pa-
stovus interneto ryšys, todėl susidarė galimybė knygų naujienas 
peržiūrėti internete, elektroniniu paštu palaikyti ryšį su leidy-
klomis ir pagrindiniu tiekėju uab „Mūsų knyga“. prieš įdie-
giant Libis, keturi Viešosios bibliotekos darbuotojai dalyvavo 
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos organizuotoje 
dviejų ciklų stažuotėje. o 2002 m. net šešios Viešosios bibliote-
kos darbuotojos baigė kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo 
programą Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio moky-
kloje, tuo metu buvusioje Konstantinavoje. 

siekiant operatyviau sutvarkyti visų rajono bibliotekų fon-
dus, 2002 m. paskelbtas konkursas „fondų organizavimas“, pa-
rengti jo nuostatai.

Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, veikianti 
kaip informacijos, kultūros, mokslo ir mokymosi centras, iš-
skyrė šias veiklos prioritetines sritis: visuomenės informaci-
nių poreikių tenkinimas rajono bibliotekose, paslaugų plėtra, 
bibliotekinių procesų modernizavimas, darbuotojų profesiona-
lumas ir kompetencija. siekiant išplėsti teikiamas paslaugas, 
2002 m. šiek tiek pakeista bibliotekos struktūra: skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus meno skaitykla reorganizuota į europos 
sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaityklą. Motyvai – 
meno skaitykla ir fonoteka jau neatitiko jai keliamų reikalavi-
mų, buvo nepaklausi, garso įrašams trūko lėšų, nebuvo sąlygų 
klausytis muzikos vietoje, plokštelės paseno, o jas perrašyti 
į kompaktines plokšteles nebuvo galimybių. išaugo užsienio 

kalbų, užsienio literatūros poreikis. panevėžio kolegijos Ro-
kiškio filiale pradėti rengti užsienio kalbų mokytojai, todėl rei-
kėjo deramo dėmesio šios vienintelės mieste aukštosios moky-
klos studentų skaitymo poreikiams. nuolat didėjantis susido-
mėjimas informacija apie europos sąjungą vertė priimti šiuos 
sprendimus. šios skaityklos tikslas ir buvo atsakyti į skaitytojų 
užklausas, organizuoti įvairius renginius, anglų kalbos kursus. 
skaitykloje buvo galima naudotis kompiuterine anglų kalbos 
mokymosi programa „english + Millennium“. palaikyti glau-
dūs ryšiai su kultūros, švietimo įstaigomis, mokyklomis, pane-
vėžio kolegijos Rokiškio filialu, europos Komisijos delegacija 
Lietuvoje, britų taryba, Lenkų institutu. Minėtos organizacijos 
šiai skaityklai padovanojo nemažai literatūros. skaitykla buvo 
aprūpinta europos sąjungos lėšomis įsigytu kompiuteriu ir 
spausdintuvu. 

tais pačiais metais užmegzti ryšiai su šveicarijos mokslo 
ir technologijų centru „swiss science & technology office“. 
šveicarų kultūros taryba „pro Helvetia“ ir Gerberto Rufo fondas 
padovanojo per 100 egz. knygų apie šveicarijos istoriją, kultūrą 
ir mokslą, taip pat periodinių leidinių ir brošiūrų. europos są-
jungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje įrengta „švei-
cariškų leidinių kertelė“.   

2002 m. įdiegiamas Libis analizinės bibliografijos posiste-
mis, ir nuo to laiko pradėta kurti lokali kompiuterinė periodinių 
leidinių straipsnių bazė. tačiau vis dar straipsniai aprašinėti ir 
ranka bei kurtos tradicinės kartotekos. 2004 m. įdiegtas ir skai-
tytojų aptarnavimo posistemis. tuo metu rajono bibliotekose jau 
veikė 5 interneto skaityklos, turinčios 16 kompiuterizuotų darbo 
vietų vartotojams, 11 iš jų – Viešojoje bibliotekoje. papildytas ir 
mokamų paslaugų sąrašas. 

Įdiegus Libis skaitytojų aptarnavimo posistemį, nuo 2005 m.  
sausio 1 d. skaitytojams pradėti išduoti elektroniniai bilietai,  
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leidžiantys naudotis informacija ne tik Rokiškio, bet ir kitose 
respublikos bibliotekose. skaitytojai registruojami tik abone-
mente, o kituose skyriuose jie jau buvo tik lankytojai. tai šiek 
tiek sumažino vartotojų skaičių: mokamas skaitytojo bilietas ku-
riam laikui ir kai kuriems tapo kliūtimi tapti naujais bibliotekos 
vartotojais (nuo 2006 m. jie jau ne skaitytojai, o vartotojai). 

Keletą metų didžiausią vartotojų grupę sudarė miesto gim-
nazijų, vidurinių mokyklų moksleiviai, ieškoję mokslui reika-
lingos informacijos, naudojęsi interneto paslaugomis. populia-
riausia paslauga, nors ir mokama, yra dokumentų spausdinimo 
paslauga. Kita ne mažiau svarbi vartotojų grupė – pensininkai ir 
bedarbiai, kuriems labiau reikalinga savišvietai skirta literatūra. 
tarp jų populiariausia periodika. 

2005 m. daugelyje filialų taip pat įdiegtas interneto ryšys, 
todėl daugiau dėmesio skirta filialų darbuotojų supažindinimui 
su Libis programos galimybėmis, mokymui savarankiškai 
naudotis Viešosios bibliotekos prenumeruojamomis duomenų 
bazėmis. tuo metu prenumeruotas nacionalinės bibliografijos 
duomenų bankas (nbdb), teisinės informacijos duomenų bazė 
LitLeX ir naujienų agentūros bazė eLta. Vėliau nupirktas 
„bibliografinės Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazės“ 
archyvo kompaktinis diskas. tais pačiais metais analizinės bi-
bliografijos posistemyje pradėta registruoti periodika. taip pat 
rekataloguotas Vb Vaikų literatūros skyriaus fondas, besiruo-
šiantis diegti skaitytojų aptarnavimo posistemį. 

dar vienas svarbus 2005 m. įvykis – Viešosios bibliotekos 
interneto puslapio sukūrimas. tokiu būdu susidarė galimybės 
naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu net neatvykus į bib- 
lioteką. teikta informacija ir apie naujai gaunamus leidinius, 
renginius, supažindinama su kraštiečių jubiliejinėmis datomis. 
būtent šis faktas atsigręžė prieš pačius bibliotekininkus: skai-
tytojai jau patys sugebėjo rasti reikalingą informaciją internete, 

todėl sumažėjo tradicinių užklausų skaičius. 2004 m. Viešojoje 
bibliotekoje atsakyta į 5025, o 2005-aisiais – tik į 3728 skaity-
tojų pateiktas užklausas. 

2002 m. pertvarkytas ir Metodikos skyrius: palikta vyr. me-
todininko pareigybė motyvuojant tuo, kad filialų konsultavimas 
ir metodinės veiklos analizė – viena iš daugelio direktorės pava-
duotojos funkcijų. 2004 m. Viešosios bibliotekos direktorės pa-
vaduotoja pradėjo dirbti daiva Vilkickienė, pakeitusi ilgametę 
darbuotoją Vandą Vanagienę. 

2001-ieji paskelbti europos kalbų metais, todėl didžioji 
dalis renginių vyko šia tema. būtent nuo tų metų vyksta kas-
metiniai nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. tai atvirų 
durų dienos bibliotekoje, bibliotekininkų susitikimai su rajono 
verslininkais, rajono tarybos nariais, įvairios konferencijos ir 
akcijos. šios savaitės metu teikiamos nemokamos paslaugos 
skaitytojams, rengiami kompiuteriniai mokymai, vyksta knygų 
pristatymai, susitikimai su rašytojais, leidyklomis. organizuo-
jamos įvairios išvykos ir patiems bibliotekininkams, priimami 
svečiai iš kitų rajonų. 2005 m. Rokiškyje viešėjo būrys anykš-
čių rajono bibliotekininkų, vadovaujamų direktoriaus Romo 
Kutkos. o rokiškėnai bibliotekininkai tąkart lankėsi biržuose, 
apžiūrėjo „sėlos“ muziejų, Viešąją biblioteką, Rinkuškių alaus 
daryklą, pasigrožėjo širvėnos ežero, astravo dvaro ir miesto 
panorama.

Renginiai nuolat organizuoti es informacijos ir užsienio kal-
bų skaitykloje. europos diena kasmet kvietė rajono mokyklų 
jaunimą į viktoriną, diskusiją ar konkursą. 2002 m. paskelbtas 
rajoninis geriausio rašinio „stipri europos sąjunga, stipri Lietu-
va: aš kuriu savo svajonių Lietuvą“ konkursas. 

2003 m. įvyko konferencija „europietiškos visuomenės vizi-
jos: socialinė ir užimtumo politika europos sąjungoje“. Jos tiks-
las – įvairioms socialinėms gyventojų grupėms (pensininkams,  
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bedarbiams) pateikti informaciją apie socialinės politikos poky-
čius Lietuvai tapus es nare. Konferencijoje dalyvavo LR sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos bei Rokiškio rajono savivaldy-
bės atstovai, su kuriais gyventojai turėjo gerą progą pabendrauti 
tiesiogiai, išsiaiškinti kai kurias problemas. antroji teorinė-prak-
tinė konferencija „Lietuva pakeliui į europos sąjungą: rajono 
žemdirbių galimybės pasinaudoti es finansine parama“. Galima 
prisiminti 1947-uosius metus, kai, stiprėjant kolektyvizacijai, bi-
bliotekininkai privalėjo aktyviai dalyvauti agitacinėje veikloje. 
dabar gi jie vėl stengiasi padėti žemdirbiams, ūkininkams, pa-
teikti kuo išsamesnę informaciją apie finansinės paramos iš es 
gavimo galimybes.

Lietuvos narystės pradžią 2004 m. Viešoji biblioteka paminė-
jo renginių ciklais, įgyvendinusi europos Komisijos delegacijos 
paremtą projektą „Kad Lietuvoje būtų daugiau europos“. Vyko 
eurodebatai, europos dienos renginiai, europietiškiausios rajono 
moksleivių komandos rinkimai, piešinių konkursas „es mano 
svajonėse“. Labai įspūdinga ir įdomi buvo rajono moksleivių 
tarybos išvyka į Vilnių, kurios metu aplankyta ir susipažinta su 
britų taryba, prancūzų kultūros centru, europos Komisijos de-
legacijos informacijos centru, LR seimo europos informacijos 
centru ir Lenkų institutu. 

šiuo laikotarpiu labiausiai gausėjo es informacijos ir užsie-
nio kalbų skaityklos fondas, nes keturių pavadinimų periodinius 
leidinius vokiečių kalba siuntė šveicarijos mokslo ir technolo-
gijų centras. Gauta dokumentų ir iš europos Komisijos delega-
cijos Lietuvoje informacijos centro.

Kaip ir visais laikotarpiais, ypatingas dėmesys skirtas dar-
bui su vaikais. Kasmet vyko tradicinės tarprajoninės lėlių teatrų 
šventės „Kai atgyja lėlės“, kurioms paramą skyrė ir LR kultū-
ros ministerija, duonos šventės, kasmetinės medžių puošimo 
šventės „Žaisliukas liūdinčiam medžiui“. nuotaikingai minė-

tos užgavėnės. 2001 m. įrengtas ir lėlių teatro „padaužiukai“ 
kambarys.

parodomis bei kitais renginiais pažymėti ir vaikų rašytojų, po-
etų jubiliejai, sulaukta daug svečių. Vaikų literatūros skyriuje ne 
kartą svečiavosi vaikų rašytojas Vytautas Račickas. atvyko Romas 
sadauskas, Valdemaras Kukulas, Rimgaudas Valentinas Graibus.

nuo 1999 m. kasmet dalyvauta šiaurės šalių bibliotekų sa-
vaitės renginiuose. Rokiškio rajono savivaldybės viešoji bibli-
oteka už kūrybinį bendradarbiavimą vykdant šiaurės šalių bib- 
liotekų projektą Lietuvoje, 2002 m. apdovanota šiaurės minis-
trų tarybos informacijos biuro padėkos raštu.

Vaikų literatūros skyriui reikšminga 2002 m. lapkričio 8-oji, 
kai taikos gatvės 19-ajame name iškilmingai atidarytos ilgai 
lauktos naujos patalpos. Jose taip pat įsikūrė viešojo interneto 
centras, atidarytas aljanso „Langas į ateitį“, rajono savivaldybės 
bei Viešosios bibliotekos pastangomis ir jų lėšomis. Lietuvos 
verslo lyderės – bendrovės „omnitel“, „Lietuvos telekomas“, 
„Hansa – Ltb“, Vilniaus bankas, susibūrusios į verslo paramos 
informacinės visuomenės plėtrai aljansą „Langas į ateitį“ – vie-
šojo interneto centre įrengė keturias kompiuterizuotas darbo 
vietas, interneto ryšį. 

naujų suremontuotų patalpų plotas – 283 kv. metrai. čia 
įrengtas erdvus abonementas, skaitykla, žaisloteka, lėlių teatro 
svetainė, fojė renginiams ir jau minėtas interneto centras. nau-
josios Vaikų literatūros skyriaus patalpos įsikūrė daugiabučių 
namų mikrorajone, arti didžiųjų miesto mokyklų. atnaujinti ir 
bibliotekos baldai. 

Vaikų literatūros skyriaus naujų patalpų atidarymo dieną 
simbolinę juostelę perkirpo ir su įkurtuvėmis pirmieji pasvei-
kino Rokiškio rajono savivaldybės meras Gediminas Matiekus 
ir ab „Lietuvos telekomas“ Klientų aptarnavimo departamento 
panevėžio rajono centro direktorius Vidas Masilionis.
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tais pačiais metais Vaikų literatūros skyriuje organizacija 
„Gelbėkit vaikus“, nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų 
literatūros centras, tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros aso-
ciacija (ibby), Rokiškio rajono savivaldybė ir Rokiškio viešoji 
biblioteka organizavo ir rėmė konferenciją „Vaiko teisės ir as-
trida Lindgren“, skirtą rašytojos 95-osioms gimimo metinėms ir 
Vaiko teisių konvencijos pasirašymo metinėms. 

dar viena Vaikų literatūros skyriaus veiklos krypčių – vai-
kų užimtumo vasaros atostogų metu organizavimas. nuo  
2002 m. čia veikia turistinė, literatūrinė, etnokultūrinė vaikų va-
saros poilsio stovykla „pelėdžiukas“, kurios vadovė – vyresn. 
bibliotekininkė Vida Ruželienė. stovyklos metu organizuotos 
įvairios išvykos: 2005-aisiais stovyklautojai keliavo po dzūki-
jos literatūrines vietas, lankėsi Varėnos viešojoje bibliotekoje. 
2006 m., derinant poilsį ir gilinant literatūrines, krašto pažinimo 

žinias, keliauta po anykščių rajoną, garsėjantį literatūrinėmis 
vietovėmis, bei vaizdingąjį Molėtų rajoną. 

be tradicinių vaikų piešinių ir darbelių parodų, Vaikų literatūros 
skyriuje pradėtos rengti tautodailininkų parodos, vyko susitikimai 
su jais. Vėliau tai galbūt paskatino įkurti etnoklubą „Ratilis“.

Keitėsi ir vaikų skaitymo interesai. dažniausiai skaitoma 
„didžioji iliustruota klasika“, mėgstama „10+“ serija, populia-
rios tampa siaubo, gąsdinančių nuotykių knygos, serijos „šiur-
puliukai“, „Kapinių mokykla“ ir kt. bibliotekininkės rūpinosi 
mokinių skaitymu, kiek galėdamos padėjo gilinti žinias pagal 
mokymo programas, tačiau joms pasikeitus, o naujai išleistų 
knygų gaunant po 1 ar 2 egzempliorius, patenkinti jaunųjų skai-
tytojų poreikius darėsi neįmanoma. nuolat buvo jaučiamas nau-
jų programinių knygų stygius.

naujų knygų trūko ir suaugusiesiems. Jie prašė knygyne 
matytų knygų, bet dėl lėšų stokos, dokumentų išliekamosios 
vertės teko daryti atranką. besimokantiems aukštosiose ar 

Rokiškio rajono savivaldybės meras Gediminas Matiekus ir AB 
„Lietuvos telekomas“ Klientų aptarnavimo departamento Panevėžio 
rajono centro direktorius Vidas Masilionis perkerpa simbolinę 
juostelę, 2002 m. lapkričio 8 d.

Konferencijos pranešėjai, 2002 m. lapkričio 14 d.
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aukštesniosiose mokyklose ypač trūko filosofijos, psichologi-
jos, sociologijos, ekonomikos vadovėlių. 

2000-ieji fondų komplektavimui reikšmingi tuo, kad pagaliau 
išleistas visą fondo komplektavimo darbą (apskaitos, perdavimo, 
nurašymo ir saugojimo tvarką) reglamentuojantis dokumentas – 
„bibliotekos fondo apsaugos nuostatai“, 2000 m. 03 mėn. 09 d., 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas nr. 98. nors šis 
dokumentas didelių pokyčių fondų komplektavimui neatnešė, vis 
dėlto atsirado kai kurių naujovių, kurias pagal įstatymą buvo bū-
tina įdiegti. pavyzdžiui, dokumentai pradėti inventorinti į bendrą 
cbs inventoriaus knygą, o filialų ir Viešosios bibliotekos skyrių 
inventoriaus knygos gali būti laikomos tik papildomomis. Remian-
tis nuostatais inventorinami tik tie dokumentai, už kuriuos prisii-
mama visiška atsakomybė (nurašymas, apsauga, patikrinimas).156 

bibliotekose nuolat trūkstant naujų leidinių, skelbtos įvairios 
akcijos: 2002 m. centro sąjungos Rokiškio skyriaus nariai suren-
gė knygų rinkimo akciją Vb kaimo bibliotekoms. 2005 m. vers-
lininkas saulius Gintautas padovanojo 40 egzempliorių bodo 
schäferio knygų „Manis, arba pinigų abėcėlė“ apie finansinę 
sėkmę.

po daugelio metų – 2001-aisiais ir 2002-aisiais – vėl sureng-
tos ataskaitinės konferencijos skaitytojams, kurių metu pristaty-
ta bibliotekos veikla, apžvelgti pirmieji kompiuterizacijos žings-
niai, apdovanoti geriausi skaitytojai, išklausyta jų nuomonė. Jau 
2002 m. skaitytojai siūlė bibliotekininkėms leisti leidinį apie 
rajono kultūrinį gyvenimą, literatų kūrybą. Renginio dalyviams 
koncertavo Rokiškio vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai. 

156 stučinskienė a. „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos fondų istorija 1923–2008 metais“, in: Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai – 85: straipsnių rinki-
nys. Rokiškis, 2008, p. 30.

Įvairiais renginiais nuolat stengtasi pritraukti daugiau skai-
tytojų, sulaukta nemažai svečių. nuolatiniais renginių dalyviais 
nuo 2002 m. tapo aktoriai Virginija Kochanskytė ir petras Vens-
lovas. 2002 m. jie pristatė teatrinę kompoziciją „ieškoti švento 
Gralio“, skirtą rašytojo, dramaturgo Juozo Grušo 100-osioms 
gimimo metinėms. 

tradicinės „poezijos pavasario“ šventės tampa tarptautinė-
mis: kiekvienais metais atvyksta meninio žodžio kūrėjų vis iš 
kitų šalių. 2002 m. sulaukta poetų paskale petit iš didžiosios 
britanijos, bohdano zaduros iš Lenkijos, sigito birgelio iš puns-
ko, aldonos Veščiūnaitės iš australijos. 2005 m. tradicinė „poe-
zijos pavasario“ šventė pirmą kartą rajone organizuota kartu su 
neįgaliaisiais, siekiant didesnio jų aktyvumo rajono kultūriniame 
gyvenime. 2006-ųjų šventė vyko net trijose vietose: tyzenhau-
zų medžioklės dvare ignotiškyje, Kriaunų muziejuje ir dangiros 
Milkienės kaimo turizmo sodyboje pakriaunyje. be Lietuvos kū-
rėjų, dalyvavo ir poetas iš Japonijos ban’ya natsuishi. 

Ataskaitinės konferencijos dalyvius sveikina Rokiškio vaikų lopšelio-
darželio „Linelis“ vaikučiai ir auklėtojos



144 145

2002-ieji reikšmingi buvo ir kraštotyros požiūriu. dalyvauta 
Rokiškio kultūros dienose anykščiuose, čia, Viešojoje bibliote-
koje, pristatyta didžiulė paroda „Rokiškis: istorija ir dabartis“, 
kurioje eksponuotos nuotraukos bei įvairūs leidiniai apie rajono 
pramonę, istoriją, švietimą, kultūrą, sportą, sveikatos apsaugą, 
žymius žmones bei Rokiškio krašto garbės piliečius.  

Kitas kraštotyros atžvilgiu svarbus renginys – mokslinė kon-
ferencija „brolių Juozo ir alfonso Keliuočių kūrybinis paliki-
mas“, skirta kraštiečio žurnalisto, žurnalo „naujoji Romuva“ 
redaktoriaus, vertėjo, rašytojo Juozo Keliuočio 100-osioms 
gimimo metinėms. pranešimus skaitė literatūrologas Viktoras 
alekna, Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas, 
filosofas dr. arvydas Juozaitis, žurnalo „naujoji Romuva“ vyr. 
redaktorius andrius Konickis, panevėžio Juozo balčikonio 
gimnazijos muziejaus vadovas Vytautas baliūnas, Rokiškio Vb 
vyresn. bibliografė audronė tupalskienė, prisiminimais dalijosi 

panevėžio dramos teatro aktorius donatas banionis. pristatyta ir 
bibliografų parengta literatūros paroda „Juozas ir alfonsas Ke-
liuočiai ir „naujoji Romuva“. tą pačią dieną brolių Keliuočių 
gimtinėje, Joniškio kaime, Rokiškio rajone, atidengta atminimo 
lenta, kurios autorius – tautodailininkas Rimantas naprys. 

suaktyvėjo ir leidybinė veikla: 2002 m. išleista mokslinės 
konferencijos „brolių Juozo ir alfonso Keliuočių kūrybinis 
palikimas“ medžiaga, šios konferencijos kvietimas-programa, 
lankstinukas apie interneto skaitykloje teikiamas paslaugas. 
2003 m. pasirodė bukletas „Rokiškio rajono savivaldybės vie-
šoji biblioteka“. 

Ženkliai papildytas ir kraštotyrinės literatūros fondas: 2002 m. 
gauta 316 egz. iš nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mainų 
fondo su spaudu „Juozo Keliuočio biblioteka“. taip fonde at-
sirado atskiras skyrelis „iš asmeninės Juozo Keliuočio biblio- 
tekos“. tai ir buvo asmeninių bibliotekų fondo kaupimo pra-
džia. Rankraštyną papildė apie 1500 puslapių Juozo Keliuočio 

Bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė pristato literatūros parodą 
„Rokiškis: istorija ir dabartis“ Anykščių viešojoje bibliotekoje,  
2002 m. balandžio 5 d.

Atminimo lenta Keliuočių tėviškėje. Autorius – tautodailininkas 
Rimantas Naprys 
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rankraščių. siekiant susisteminti ir estetiškai pateikti sukauptą 
kraštotyrinę medžiagą, ir toliau rengti rankraštiniai kraštoty-
ros darbai, kiti papildyti bei atnaujinti. 2005 m. atnaujintas dar 
1984 m. rengtas garsusis darbas „paulius širvys gyvenime ir 
kūryboje“. 

nesibaigiančių darbų virtinę stengtasi paįvairinti įvairiomis 
šventėmis. siekiant išvengti monotonijos, vis kitaip stengtasi 
minėti tradicinę bibliotekininko dieną. 33-ioji Rokiškio rajono 
bibliotekininko diena 2002 m. paminėta iškyloje. bibliotekinin-
kai lankėsi Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje, grožėjosi įspū-
dinga paroda „Krikščionybė Lietuvos mene“, europos parke ap-
žiūrėjo per 90 Lietuvos ir pasaulio skulptorių šiuolaikinio meno 
darbų. išvykoje buvo pasveikintos darbo ir gyvenimo jubiliejus 
švenčiančios darbuotojos.

2003-iaisiais paminėtos 80-osios Rokiškio viešosios biblio-
tekos įkūrimo metinės. šiai datai parengta jubiliejinė literatūros 
bei nuotraukų paroda, supažindinanti lankytojus su bibliotekos 
istorija, struktūra, pagrindinėmis darbo kryptimis, renginiais, lai-
mėjimais ir pasiekimais. be šios parodos, eksponuota dar viena: 
„senieji leidiniai: iš bibliotekos fondų“. Rajono bibliotekinin-
kams surengta konferencija „Rokiškio viešajai bibliotekai – 80“. 
na, o pati šventė tęsėsi gausiame sveikintojų iš LR kultūros mi-
nisterijos, Rokiškio rajono savivaldybės bei kolegų iš kitų rajonų 
būryje. šiai jubiliejinei datai dailininkas arūnas augutis sukūrė 
bibliotekos ekslibrį, o bibliotekininkės parengė ir išleido bukletą 
„Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka“.

2003-ieji – Žmonių su negalia metai – gražiomis iniciatyvo-
mis pažymėti Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. 
čia buvo įgyvendintas projektas „neįgalių vaikų integravimas į 
Vb Vaikų literatūros skyriaus veiklą“. dėmesys 23 neįgaliems 
vaikams, lankantiems miesto vaikų darželį „pumpurėlis“, paro-
dytas filantropijos akcijos metu, aplankius vaikus, pabendravus 

ir padovanojus jiems žaislinių knygelių, saldumynų bei paro-
džius anelės Kairaitienės lėlių teatro spektaklį „Knyga suran-
da draugą“. būtent šiais metais užmegzti glaudūs ryšiai su VšĮ 
Rokiškio psichiatrijos ligoninės biblioteka. net keletą kartų per 
metus tiek Viešojoje bibliotekoje, tiek filialuose rengtos šios li-
goninės pacientų darbų parodos.

2003 m. Rokiškio viešosios bibliotekos skaitytojai, turintys 
regėjimo negalią, dalyvavo anketiniame tyrime, kurį organizavo 
Lietuvos aklųjų bibliotekos panevėžio filialas. aklieji ir silpna-
regiai turėjo galimybę įvertinti bibliotekos paslaugas, pareikšti 
savo pageidavimus.  

tarptautinio bendradarbiavimo daigai, pasėti dar nepri-
klausomybės pradžioje, bujojo ir toliau. 2003 m. dalyvauta 
kultūrinės mainų programos „Lietuvių ir lenkų sąsajos Rokiš-
kio krašte“ renginiuose, palaikyti ryšiai su pabianicių miesto 
kultūros darbuotojais. bendradarbiauta ir su kolegomis iš La-
tvijos Respublikos Jekabpilio bei cėsių miestų. na, o 2009 m. 
Viešosios bibliotekos darbuotojai pirmą kartą turėjo galimybę 

Bibliotekos kolektyvas, 2003 m.
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žinių ir patirties pasisemti tarptautiniame Lenkijos, baltarusi-
jos ir Lietuvos projekte „Menų fabrikas“, vykusiame Lenkijo-
je, Veiherovo mieste. bibliotekininkėms padėjo trys jaunimo 
atstovės – aktyvios visų bibliotekos renginių dalyvės bei tal-
kininkės. direktorė alicija Matiukienė savo įspūdžius išreiškė 
žodžiais: „šis projektas mums suteikė galimybę patirties ir ži-
nių pasisemti iš šios srities profesionalų. neišdildomą įspūdį 
paliko Klaipėdos universiteto lėlių teatro ekspertai, įvairiau-
sių krypčių vaizduojamojo meno žinovai iš baltarusijos bei 
Lenkijos.“157

džiugus įvykis Viešosios bibliotekos gyvenime – europie-
tiškiausio rajono žmogaus titulas 2003 m. atiteko direktorei 
alicijai Matiukienei. Motyvuojama tuo, kad direktorė labai ini-
ciatyvi, domisi galimybėmis bendradarbiauti bei dalyvauti pro-
jektuose su europos sąjunga, yra viena iš aktyviausių žmonių 
rajono informacinės visuomenės kūrimo procese.

2003-aisiais jau galima pasidžiaugti ir nemenka technine bib- 
liotekos baze: Vb jau buvo 24 kompiuteriai (12 vartotojams 
ir 12 darbuotojams), 2 kopijavimo aparatai, 5 spausdintuvai 
ir 1 skeneris. nemažai pasiekta ir profesinio mokymo srityje:  
2003 m. dauguma rajono bibliotekininkų baigė kompiuterinio 
raštingumo ir interneto pradmenų kursus. 2004 m. direktorė 
alicija Matiukienė dalyvavo metodinėje kelionėje po austrijos 
viešąsias bibliotekas, o skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 
snieguolė Galvelienė – Gerberto Rufo programos „swiss baltic 
net“ šveicarų skaityklų vadovų susitikime Rygoje. 

Jau keletą metų Viešosios bibliotekos darbuotojų kaita nedi-
delė. pagal galimybes atitinkamas dėmesys skirtas darbuotojų 
profesinės kvalifikacijos kėlimui. Kasmet surengiama po 2–3 

157 puteikytė a. „bibliotekininkai patirties sėmėsi iš profesionalų“, in: 
Gimtasis Rokiškis. 2009, rugpj. 18, p. 4.

seminarus rajono bibliotekų darbuotojams ir 4–6 pasitarimus. 
ieškota įvairesnių savišvietos formų, dalyvauta kitų organiza-
cijų renginiuose. tradicija tapo kasmetinės išvykos į panevėžio 
apskrities G. petkevičaitės-bitės viešosios bibliotekos rengia-
mas konferencijas. Rengti ir pranešimai: 2004 m. konferencijai 
„Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties 
sąsajos“ – pranešimas „Rokiškio krašto knygnešiai“, 2008 m. 
konferencijai „panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas 
Lietuvos kultūros paveldo saugyklose“ – pranešimas „išeivijos 
kultūrinio palikimo sklaida Rokiškio krašte“ (pranešėja – biblio- 
grafijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskai-
tienė). 

teigiamam bibliotekos įvaizdžio formavimui visuomenėje 
reikšmės turi ir pačių bibliotekininkų veiklos įvertinimas. o ji 
vertinta įvairiai: Lbd Rokiškio skyriaus pirmininkė, vyresn.  
bibliotekininkė salvinija Kalpokaitė apdovanota LR Vyriau-
sybės ministro pirmininko algirdo brazausko padėkos raštu 
ir vardine dovana už aktyvumą, bibliografijos informacijos ir 
kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė tapo Garbės krašto-
tyrininke. nemažai bibliotekininkių apdovanota Rokiškio rajo-
no mero padėkos raštais. tradicinių bibliotekininko dienų proga 
jubiliejines datas švenčiantys bibliotekininkai taip pat pager-
biami įvairiomis padėkomis. sulaukta ir daugybės kolektyvinių 
padėkų – 2005 m. Rokiškio rajono „bočių“ bendrija išreiškė 
padėką už paramą ir draugystę. Lenkų instituto Vilniuje direkto-
rė Malgorzata Kasner, baigdama savo kadenciją, taip pat dėkojo 
už bendradarbiavimą, geranoriškumą bei supratimą. 2006 m.  
sulaukta padėkos iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, 
2007-aisiais – iš panevėžio apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos už geranorišką bendradarbiavimą, dalyvaujant gy-
ventojų pajamų mokesčio elektroninio deklaravimo procese, iš 
Vilniaus rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ – už paramą klubui.
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siekiant paminėti lietuviškos spaudos lotyniškais rašmeni-
mis atgavimo 100-metį bei Kalbos ir knygos metus, 2004 m. 
organizuota daug renginių. Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną – Vasario 16-ąją – oficialiai atidarytas Juozo ir alfonso 
Keliuočių palikimo studijų centras, rokiškėnai supažindinti su 
nuolat veikiančia ekspozicija apie šių žymių kultūros veikėjų 
gyvenimą bei veiklą, jų leistą žurnalą „naujoji Romuva“. Gau-
tas finansavimas ir konferencijų salės įrangai šiame centre, todėl 
čia vyko daug renginių – konferencijų: „Knygnešystė Rokiškio 
krašte“, Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo majoro, karinės 
spaudos darbuotojo, bibliofilo petro Jakšto 105-osioms gimimo 
metinėms paminėti. surengti ir literatūriniai skaitymai „Juozo 
ir alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas ir nūdiena“, skirti pa-
minėti poeto ir pedagogo alfonso Keliuočio 10-osioms mirties 
metinėms bei žurnalo „naujoji Romuva“ atkūrimo 10-mečiui. 
prisiminimais dalijosi ir „naujosios Romuvos“ veiklą bei tiks-
lus pristatė šio žurnalo vyriausiasis redaktorius andrius Konic-
kis, vėliau tapęs nuolatiniu panašių renginių dalyviu, vedėju ir 
net organizatoriumi, eiles skaitė aktorius Laimonas noreika. 

Vyko kraštiečių (ir ne tik) rašytojų knygų bei pačių biblio- 
tekininkų parengtų bei išleistų leidinių pristatymai. 2004-ie-
siems – Kalbos ir knygos – metams išleistas straipsnių rinki-
nys ir bibliografija „Rokiškio krašto knygnešiai“, kraštiečio 
bibliofilo, nepriklausomos Lietuvos karininko petro Jakšto 
rankraščiai „atsiminimų tėkmėje: stramiliai, Rokiškis, sankt 
peterburgas“. Knygos viršelyje rašoma: tai „atsiminimai, rašyti 
už uždarų durų ir prie užtrauktų užuolaidų, – autentiški XX a. 
istorinių Lietuvos ir Rusijos įvykių bei gyvenimo kasdienybės 
liudijimai“. 

organizuojant renginius, glaudžiai bendradarbiauta su įvai-
riomis kultūros įstaigomis. 2005 m. – minint knygnešio Juozo 
otto širvydo 130-ąsias gimimo metines bendromis Rokiškio 

viešosios bibliotekos ir Jūžintų Juozo otto širvydo vidurinės 
mokyklos pastangomis surengta konferencija Jūžintuose. Moks-
leiviai parodė literatūrinę kompoziciją, vėliau pristatyti du lei-
diniai: žinynas „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904“, 
išleistas „diemedžio“ leidyklos, bei „Rokiškio krašto knygne-
šiai“, parengtas ir išleistas Rokiškio bibliotekininkių. Renginyje 
dalyvavo žinyno autoriai benjaminas Kaluškevičius ir danas 
Kaukėnas.

būta bendrų renginių ir su kitomis švietimo įstaigomis. 
2006-ųjų pradžioje minėtos išeivijos rašytojo Liudo dovydėno 
100-osios gimimo metinės. ta proga bendras renginys surengtas 
čedasų Liudo dovydėno pagrindinėje mokykloje. 

Jau nuo bibliotekos gyvavimo pradžios populiarūs įvairių 
knygų pristatymai. Jie vyko kiekvienais metais, vyksta ir šiuo 
metu. pristatyti kraštietės elenos Kurklietytės ir jos vyro Vytau-
to bubnio, poeto Rimgaudo Valentino Graibaus kūriniai. pas-
tarasis jau keletą metų kiekvieną rudenį į Rokiškį atveža naują 

Jūžintų moksleivių literatūrinė kompozicija, skirta Juozui Ottui 
Širvydui, 2005 m. balandžio 8 d.
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savo poezijos rinktinę. pristatomos ir rajono literatų klubo „Vai-
vorykštė“ narių poezijos knygutės. tai dano Kairio, danutės 
Mažeikienės, Vidos papaurėlienės, antano Žilinsko, Jono ba-
laišio, Jūratės Genovaitės degterenkienės, Vytauto deksnio ei-
lėraščiai. išleista ir kraštotyros pobūdžio Vlado Liolio, felikso 
Mažeikio, algimantos Raugienės (Kriaunų raganos) knygų.

Renginiams, skirtiems vaikams, taip pat naudotos tradicinės 
ir novatoriškos formos: vyko knygų pristatymai, teatralizuotos 
šventės, akcijos, popietės, naktiniai skaitymai, konkursai, var-
žytuvės, viktorinos, spaudinių bei dailės darbų parodos ir kt. Jau 
tradiciniais tapo tarptautinei vaikų knygos dienai, europos kal-
bų, europos dienai, adventui, užgavėnėms, Žemės dienai skir-
ti renginiai, švenčiami jubiliejiniai knygų gimtadieniai ir t. t.  
stengtasi organizuoti renginius, skatinančius vaikų ir jaunimo 
meninę saviraišką, kūrybiškumą, ugdančius informacinius ge-
bėjimus ir skaitymo kultūrą. Vaikai pamėgo žaidimų dieneles 
„būryje šaunių draugų žaisti mums visiems smagu“. Jau kele-
tą metų vyksta akcija „Vasara su knyga“. skaitytojai dalyvauja 
skaitymo skatinimo akcijoje „auginkime bibliotekoje knygų 
medį“. 

2006 m. šv. Velykų proga pirmą kartą vaikams pasiūlytas 
konkursas, kurio užduotis jie galėjo atlikti tik kompiuteriu – su-
kurti elektroninį atviruką „svajonių margutis“.

nuo 2000-ųjų metų Vaikų literatūros skyriuje veikia pelėdų 
ir pelėdžiukų ekspozicija. pirmasis eksponatas – pinta pelėdos 
pavidalo lėkštė – bibliotekoje atsirado būtent tais metais. Ją pa-
dovanojo gera bibliotekos bičiulė, bajorų kultūros namų vadovė 
dalia ziemelienė. Vėliau ir kiti ėmė dovanoti pelėdas. taip ir 
kilo idėja bibliotekos veiklą praturtinti nauju aspektu – kolekcio- 
nuoti išmintį ir pastovumą simbolizuojančios pelėdos ekspona-
tus. Juk biblioteka – pasaulio išminties saugotoja, o pelėdžiukas 
Mikis (lazdelinė lėlė) jau tapo šio skyriaus talismanu bei rengi-

nių vedėju. pažymėtos kiekvieno eksponato atsiradimo datos, 
nurodoma, iš kokios medžiagos ir kokiu būdu pagaminti ekspo-
natai, pateikiami netgi jų matmenys. Vedamas ir šios kolekcijos 
metraštis, kaupiama įvairi literatūra apie šį mistinį paukštį.

pelėdas įvairiomis progomis dovanojo mokyklos, darželiai, 
skaitytojai, kolegos. sužinojęs, kad kaupiami pelėdų ekspona-
tai, kaunietis algimantas Kučingis bibliotekai pasiūlė savo pelė-
dų kolekciją. Medinę pelėdą „poezijos pavasario“ šventės metu 
padovanojo liaudies drožėjas Venecijus Jočys. pinigine prasme 
brangiausias eksponatas kainavo 200 Lt, ir jį biblioteka įsigijo 
už Rokiškio rajono savivaldybės remiamo projekto lėšas.

2006 m. įgyvendinta informacinių gebėjimų edukacinė pro-
grama „pelėda – išminties ir pastovumo simbolis“, skirta vaikų, 
ypač iš socialiai remtinų šeimų, užimtumui vasaros atostogų 
metu. Vaikai raginti rinkti, kaupti įvairią informaciją (tautosa-
ką, grožinę ir mokslinę literatūrą, filmuotą medžiagą, animaciją) 
apie pelėdas ir, naudojant kompiuterines technologijas, sukaup-
tą medžiagą pateikti bibliotekai. 

Kalbos ir knygos metams – 2004-iesiems – skirtas ir „Ge-
riausio kraštotyros darbo konkursas“, kuriam pateikti 32 darbai 
iš 25 rajono bibliotekų. Geriausiai įvertintas pandėlio vyresn. 
bibliotekininkės Reginos baškienės dviejų dalių darbas „Lietu-
viškos knygos kelias pandėlio apylinkėse“ apie pandėlio krašto 
knygnešius, spaudos platintojus, lietuvių kalbos puoselėtojus, 
taip pat pandėlio bibliotekos istorija. 2007 m. šis rankraštinis 
darbas išleistas kaip atskiras leidinys ir buvo skirtas pandėlio 
bibliotekos įkūrimo 70-osioms metinėms. 

2005 m. įvyko šioks toks rajono bibliotekų struktūros poky-
tis: remiantis LR vyriausybės 2002 m. gruodžio 16 d. nutarimu 
nr. 1966 „dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimo“ 
Juodupės miesto filialas tapo Juodupės miestelio filialu ir Vb 
struktūroje priskirtas prie kaimo filialų. taigi tuo metu Viešoji 
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biblioteka turėjo 3 miesto ir 35 kaimo filialus. 19 filialų buvo 
sujungti su mokyklų bibliotekomis. 

2005 m. Viešoji biblioteka daug dėmesio skyrė visuomenei 
informuoti, viešai diskusijai, pilietinei visuomenei formuoti. 
užmezgus ryšius su pilietinės visuomenės institutu ir įkūrus 
Viešojoje bibliotekoje Civitas klubą, į renginius ėmė rinktis ak-
tyvūs visuomenės nariai, panorę susitikti su žymiais visuome-
nės veikėjais. apskrito stalo diskusijoje „ar svarbios lietuviams 
istorijos pamokos?“ dalyvavo pilietinės visuomenės instituto 
direktorius darius Kuolys bei lektorius Mantas adomėnas. 

tokioms diskusijoms Rokiškyje 2005 m. vadovavo Kauno 
jėzuitų gimnazijos direktorius kunigas Gintaras Vitkus, poli-
tikas ir filosofas Vytautas Radžvilas, Kauno Vytauto didžiojo 
universiteto prof. Leonidas donskis, politikas ir žurnalistas al-
gimantas čekuolis, Žmogaus teisių instituto valdybos pirminin-
kas advokatas Kęstutis čilinskas, teisės instituto direktoriaus 
pavaduotojas dr. petras Ragauskas, ilgametis „amerikos balso“ 
žurnalistas Romas sakadolskis. 2006 m. svečiavosi Vytauto di-
džiojo universiteto profesorius, Lietuvių išeivijos centro vado-
vas egidijus aleksandravičius, atsargos generolas Jonas Kron-
kaitis, LnK laidos „savaitės panorama“ vedėjas Virgis Valenti-
navičius.  

dalyvauta ir įvairiuose projektuose, tokiuose kaip agnės 
zuokienės inicijuotas visuomeninis krūties vėžio prevencijos 
projektas „nedelsk“, kurio viena iš dalių buvo paroda „...mo-
teris, moters, moteriai...“. Kita šio projekto paroda – fotome-
nininkės eglės Mėlinauskienės fotografijų paroda „akimirka“. 
Joje 50-ties nuotraukų cikle įamžintos moterys, kurios dėl pik-
tos likimo užgaidos atsidūrė Vilniaus universiteto onkologijos 
institute. 

Leidybinėje veikloje taip pat būta šiokių tokių pasiekimų: 
2005 m. sutelkus pagrindines Viešosios bibliotekos darbuoto-

jų ir rajono savivaldybės pajėgas, per trumpą laiką (maždaug 
dvi savaites) parengtas ir išleistas informacinis leidinys „Rokiš-
kio rajonas“ apie visas rajono seniūnijas. Jis pasirodė Rokiškio 
miesto gimtadieniui, minimam kiekvienų metų rugsėjį. 

2006 m. šiek tiek pasikeitė Viešosios bibliotekos struktūra. 
atsižvelgiant į vaikų kultūros formavimo būtinybę, jaunimo 
poreikius, besikeičiančius šio laikmečio skaitytojų bruožus, 
amžiaus grupių ypatumus, 2006 m. rugsėjo mėn. prie Vaikų li-
teratūros skyriaus prijungus europos sąjungos informacijos ir 
užsienio kalbų skaityklą, buvo išplėstos patalpos bei skyriaus 
funkcijos ir įkurtas Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. taip pat 
Viešojoje bibliotekoje suformuotas ir naujas interneto centras, 
turintis 6 kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams, sujungus 
dvi buvusias interneto skaityklas (bibliografijos informacijos ir 
kraštotyros skyriaus bei europos sąjungos informacijos ir už-
sienio kalbų skaityklos) į vieną interneto centrą. 

tačiau 2006-ieji buvo nuosmukio metai: sumažėjo tiek su-
augusių vartotojų, tiek vaikų skaičius. Įkūrus Vaikų ir jaunimo 

Klubo Civitas steigiamoji diskusija „Ar svarbios lietuviams istorijos 
pamokos?“, 2005 m. sausio 12 d.
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literatūros skyrių, tikėtasi 
didesnio vyresniųjų klasių 
moksleivių bei studentų 
aktyvumo. bibliotekinin-
kės stengėsi pritraukti kuo 
daugiau vartotojų. pasi-
naudota uab „zirzilė“ re-
klama, pašto dėžutėse, dau-
giabučių namų laiptinėse 
buvo paliekamos skrajutės, 
moksleiviams ekskursijų 
metu dalinti lankstinukai, 
mokyklose kabinami skel-
bimai. bibliotekos rengi-
niai reklamuoti vietinėje ir 
regioninėje spaudoje. 

fondų komplektavimui vis trūkstant lėšų, šiokių tokių poslin-
kių įvyko 2006 m., kai buvo parengta Rokiškio rajono savival-
dybės viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo programa 2006–
2010 m. naujoms knygos įsigyti. programos „tikslas – atnaujinti 
viešosios bibliotekos ir filialų dokumentų fondus, atsižvelgiant į 
vartotojų poreikius bei rajono bibliotekų komplektavimo nuos-
tatas. šiai programai įgyvendinti Rokiškio rajono savivaldybė 
nustatė prioritetus kiekvieniems metams ir paskyrė atitinkamą 
pinigų sumą. 2006 m. numatyti prioritetai vaikų ir programinei 
literatūrai ir tam skirta 10 000 litų; 2008 m. – informaciniams 
leidiniams...“158 ir toliau sulaukta dovanų iš įvairių kraštiečių, 
tame tarpe ir iš LR Ministro pirmininko algirdo brazausko.

158 stučinskienė a. „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos fondų istorija 1923–2008 metais“, in: Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai – 85, p. 31.

siekiant išvengti monotonijos ir pritraukti daugiau bibliote-
kos lankytojų, stengtasi ieškoti naujesnių žodinių renginių for-
mų. bendradarbiaujant su „naujosios Romuvos“ fondu, pradėti 
rengti kultūros ir meno festivaliai „naujosios Romuvos“ Juozi-
nės, siejamos su Juozo Keliuočio vardu. 

2006 m. sulaukta daugybės svečių kraštiečių susitikime, 
vykusiame Rokiškio miesto gimtadienio šventės metu, kuri 
sutapo ir su panevėžio apskrities meno švente. svečiai dalijo-
si atsiminimais apie gimtąjį Rokiškio kraštą, o visus renginio 
dalyvius savo dainomis linksmino Vilniaus rokiškėnų klubo 
„pragiedruliai“ nariai ir Rokiškio vaikų muzikos mokyklos 
auklėtiniai.

2006 m. ypatingas dėmesys skirtas kaimų bibliotekų istorijų 
rašymui. parengtos metodinės rekomendacijos bibliotekos isto-
rijai rašyti ir rajono bibliotekininkės įsijungė į šį įdomų ir labai 
svarbų darbą. 

Algirdo Brazausko raštas
„Poezijos pavasario – 2006“ šventės dalyviai Tyzenhauzų 
medžioklės dvare Ignotiškyje, 2006 m. gegužės 27 d.
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Vaikų literatūros skyriui tapus Vaikų ir jaunimo literatū-
ros skyriumi, atsivėrė platesnės darbo su jaunimu galimybės. 
stengtasi kuo išradingiau minėti europos kalbų dieną, vykdy-
tas jaunimo projektas „europos kalbos atveria duris“. siekiant 
didesnio jaunimo susidomėjimo, rengtos įvairios viktorinos, 
komandinės varžytuvės. aktyviausiems jaunimo lyderiams, bū-
simiems Moksleivių parlamento nariams Vb direktorės alicijos 
Matiukienės iniciatyva 2006 m. suorganizuota išvyka į Vilnių: 
aplankytas britų tarybos informacijos centras, Lenkų institutas, 
Getės institutas, italų ir prancūzų kultūros centrai. 

2006 m. svarbūs atgaivinta Rokiškio kraštui svarbaus leidinio 
„prie nemunėlio“ leidyba. Vb direktorės alicijos Matiukienės 
iniciatyva jis atgimė jau kaip Rokiškio krašto kultūros žurnalas 
„prie nemunėlio“. tai krašto kultūros paveldą bei nūdienos kul-
tūros reiškinius atspindintis periodinis leidinys, leidžiamas du 
kartus per metus. Kiekvieną žurnalo numerį stengtasi pristatyti 
visuomenei ne tik savoje bibliotekoje, bet ir filialuose ir net kito-
se organizacijose. Žurnalas „prie nemunėlio“ pristatytas Juozo 
tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje Kaune (2006 m.), 
Juozo Grušo memorialiniame muziejuje Kaune (2008 m.). o 
2013-aisiais visi žurnalo numeriai pristatyti Vilniuje rokiškėnų 
klubo „pragiedruliai“ nariams. 

išleistas ir pirmasis bibliografijos leidinys – rodyklė „elena 
Mezginaitė“, skirta kraštietės poetės, žurnalistės elenos Mez-
ginaitės 65-osioms gimimo metinėms. Rodyklė apima 1958–
2005 m. laikotarpį ir atskleidžia visą poetės grožinės kūrybos 
bei publicistikos įvairovę. Leidinys išleistas Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministerijos ir panevėžio apskrities viršininko 
administracijos lėšomis, įgyvendinus Viešosios bibliotekos pa-
rengtą projektą. 

2006 m. parengta ir išleista pirmoji kompaktinė plokštelė 
„Rokiškio krašto garbės piliečiai“. projektą finansavo Lietuvos 

Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Rokiškio rajo-
no savivaldybė. čia pateikiama 10 garbės piliečių trumpi bio-
grafiniai duomenys, bibliografijos, nuotraukų galerija bei vaizdo 
medžiaga. chronologiškai projektas apima penkerių metų laiko-
tarpį – leidinyje pristatomos ne tik mūsų rajono, Lietuvos, bet 
ir užsienio žinomos asmenybės, kurioms 1999–2004 m. buvo 
suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas už išskirtinį in-
dėlį į Rokiškio miesto arba viso Rokiškio krašto materialinio bei 
visuomenės dvasinio gyvenimo sferas. 

pristatytas ir antrasis rajono literatų kūrybos almanachas „Vai-
vorykštė“. Rajono literatų klubas „Vaivorykštė“, vadovaujamas 
pirmininkės, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriaus vedėjos salvinijos Kalpokaitės, 2006 m. pažymėjo 
savo veiklos 20-ąsias metines. būtent šia proga šis almanachas 
ir pristatytas daugelyje rajono bibliotekų. bibliotekininkai kar-
tu su šio klubo nariais dalyvavo literatūrinėje popietėje iš ciklo 
„Vilnonė provincija“, vykusioje Juozo tumo-Vaižganto memo-
rialiniame muziejuje Kaune. šios kelionės metu aplankytas sa-
lomėjos nėries memorialinis muziejus palemone bei ukmergės 
rajono savivaldybės Vlado šlaito viešoji biblioteka. 

spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Rokiškio 
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai už dalyvavimą knygos 
įprasminimo konkurse pateikiant savo leidinius šiam konkur-
sui, įteiktas Kauno apskrities diplomas ir XXVii knygos mėgėjų 
draugijos padėka už savo krašto istorijos puoselėjimą, kraštietės 
poetės elenos Mezginaitės atminimo įamžinimą.

informacinės visuomenės kūrimo procese vis svarbesnį 
vaidmenį ėmė vaidinti bibliotekos, neįsivaizduojamos be labai 
kvalifikuotų bibliotekininkų. Jų kvalifikaciją pagal galimybes 
siekta kelti tiek darbo vietoje, tiek išvykstant į kitus kolekty-
vus. Viešojoje bibliotekoje ir toliau organizuoti seminarai, pa-
sitarimai rajono filialų bei mokyklų bibliotekų darbuotojams.  
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2006 m. vyko rašytojos, 
gydytojos psichiatrės Jū-
ratės sučylaitės semina-
ras „biblioterapija“. Lbd 
Rokiškio skyrius surengė 
ir tarprajoninį panevėžio 
apskrities rajonų viešųjų 
bibliotekų vadovų semi-
narą „organizacinė komu-
nikacija ir žinių organiza-
cijos kultūra“, kurį vedė 
Vu tarptautinio žinių eko-
nomikos ir žinių vadybos 
centro direktorius profeso-
rius Renaldas Gudauskas.

su knygų naujienomis 
stengtasi susipažinti kasme-

tinėje baltijos knygų mugėje (Vilniaus knygų mugėje), vykstan-
čioje LiteXpo parodų rūmuose. „Vilniaus knygų mugė – pagrin-
dinė leidėjų, autorių ir skaitytojų susitikimų ir bendravimo vieta, 
reikšmingas kultūros renginys Lietuvoje, didžiausia knygų mugė 
baltijos šalyse. Mugė yra orientuota į skaitytoją, joje svarbiausia 
– knygos ir kultūriniai renginiai, diskusijos ir naujos pažintys, au-
toriai ir skaitytojai. Mugės dalyviai – leidyklos, knygų prekybinin-
kai, užsienio šalių kolektyviniai stendai, mokslo institutai, aukštų-
jų mokyklų leidybos centrai, visuomeninės organizacijos, kultūros 
centrai, žiniasklaidos priemonės, muziejai ir galerijos.“159 pirmoji 
tokia mugė surengta 2000 metais. ir nuo to laiko organizuotos ra-
jono bibliotekininkų išvykos į šį knygų mylėtojams reikšmingą 
renginį. Viena mugės diena visada skiriama bibliotekininkams. 

159 http://2014.vilniausknygumuge.lt/lt/main/info/apie.

džiugino nuolat gerėjanti bibliotekos techninė bazė: 2006 m.  
biblioteka įsigijo naują kopijavimo aparatą, kompiuterį, du 
spausdintuvus, spalvinį lazerinį spausdintuvą, skaitmeninį foto-
aparatą. Įsigyta ir kai kurios programinės įrangos. 

pagrindinis pasiekimas 2006 m. – Rokiškio rajono savival-
dybės viešosios bibliotekos priskyrimas ii bibliotekų grupei.

 
Viešajai bibliotekai – Juozo Keliuočio vardas  

(2007–2017 m.)

bibliotekos istorijai labai svarbūs 2007-ieji. 2007 m. liepos 
27 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Vieša-
jai bibliotekai suteiktas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos vardas (juridiškai registruota  
2007 m. spalio 2 d.). ta proga bibliotekoje vyko konferenci-
ja, skirta kraštiečio Juozo Keliuočio 105-osioms gimimo me-
tinėms. Joje pranešimus skaitė nepriklausomybės akto signa-
taras Romualdas ozolas, Juozo tumo-Vaižganto memorialinio 
muziejaus vedėjas alfas pakėnas, Vu žurnalistikos instituto 
direktorius andrius Vaišnys, žurnalo „naujoji Romuva“ vyr. re-
daktorius andrius Konickis. 

dar vienas svarbus tiek bibliotekos, tiek visos rajono kultū-
rinės visuomenės gyvenimo įvykis – pirmosios rajone literatūri-
nės Juozo Keliuočio premijos įsteigimas. pirmuoju šios premi-
jos laureatu už kūrybines studijas, žurnalo „naujoji Romuva“ 
koncepcijos kūrimą ir Juozo Keliuočio diegtų kultūrinių verty-
bių, tradicijų tęstinumą, aktualizavimą ir sklaidą tapo žurnalo 
„naujoji Romuva“ vyr. redaktorius andrius Konickis. 

2007-ieji taip pat buvo reikšmingi kraštotyros požiūriu: kraš-
to kultūrinei atminčiai išsaugoti įrengta kraštiečių rankraščių 
ekspozicija. Jai įrengti finansinę paramą suteikė LR kultūros 

Kauno apskrities viršininko 
administracijos padėka
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ir sporto rėmimo fondas, 
parėmęs projektą „Ran-
kraštynas – vertingiausia 
kultūrinio paveldo dalis“. 
šios rankraščių ekspozi-
cijos atidarymo dieną joje 
buvo 260 saugojimo vie-
netų. tai įvairių kultūros 
veikėjų biografiniai, tarny-
binės-visuomeninės ir kū-
rybinės veiklos dokumen-
tai, įvairi korespondencija 
bei ikonografija.  

ypač sėkmingai vyk-
dyta projektinė ir leidybi-

nė veikla, aktyviai bendradarbiauta su bibliotekų partneriais. 
2007 m. pirmą kartą gauta es struktūrinių fondų parama, įgy-
vendinta net 19 projektų. projektinės veiklos dėka sėkmingai 
vystyta ir leidybinė veikla: tęsta kultūros žurnalo „prie nemu-
nėlio“ leidyba, taip pat pasirodė informacinis leidinys „Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“, kuriame pristato-
mos šios nevyriausybinės organizacijos steigimo idėjos, supa-
žindinama su nuolatine centre veikiančia ekspozicija ir įvairia-
puse centro veikla. pastarasis leidinys išleistas vykdant projektą 
„Vaikų ir jaunimo edukacinė programa „Keliuočių patirtį – jau-
niesiems žurnalistams“. 

parengta ir rankraštinių kraštotyros darbų. dar 2004 m. pa-
rengtas kraštotyros darbas apie visus 10 tuo metu buvusių Ro-
kiškio krašto garbės piliečių. 2007-aisiais medžiaga papildyta ir 
parengti atskiri darbai apie kiekvieną garbės pilietį: aktorę Vaivą 
Mainelytę, dailininkę ir poetę Juzefą čeičytę, operos solistę ire-
ną Jasiūnaitę, tapytoją Moniką bičiūnienę, tautodailininkę pal-

myrą damijonaitienę, ab „Rokiškio sūris“ direktorių antaną 
trumpą, vyskupą Juozą tunaitį, gydytoją Vytautą Joną sirvydį, 
istoriką edmundą Rimšą ir kraštotyrininką Venantą Mačiekų. 

džiugino pagerėjęs bibliotekų finansavimas, papildomos 
lėšos skirtos iš rajono savivaldybės naujoms knygoms įsigyti 
pagal fondų atnaujinimo programą 2006–2010 metams. Galima 
teigti, kad tai atsiliepė didesniam vartotojų skaičiui skaitytojų 
aptarnavimo skyriuje: 2006 m. čia būta 1886, o 2007-aisiais – 
jau 2888 vartotojų.

šiek tiek keitėsi ir vartotojų interesai: kažkada populiariais 
užsienio rašytojų meilės romanais jau domimasi mažiau, tačiau 
lengvo turinio romanai, detektyvai, istoriniai romanai buvo la-
bai mėgstami ir vertinami. Kasmet mažėjo ir fantastinės litera-
tūros paklausa. didžiulę įtaką vartotojų skaitymui darė reklama, 
populiariausių knygų rinkimai. 

tba (tarpbibliotekinio abonemento) paslauga kasmet vis 
prarado populiarumą: brangstant pašto paslaugoms, kurias ap-
mokėjo pats vartotojas, šių paslaugų kasmet mažėjo. Viešojoje 

Rokiškio rajono savivaldybės 
meras Rimantas Velykis ir Viešosios 
bibliotekos direktorė Alicija 
Matiukienė, 2007 m. rugsėjo 7 d.

Bibliotekos kolektyvas, 2007 m.
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bibliotekoje įdiegtas Libis tarpbibliotekinio abonemento posis-
temis, todėl dokumentai užsakinėti kompiuteriu. tam buvo skir-
tas „skaitytojo“ bilieto numeris, darbuotojui suteikiantis teisę 
užsakinėti ir gauti dokumentus. 2007 m. išsiųstos 22 užklausos, 
gauta 15 dokumentų ir 6 kopijos. 

2007-aisiais – Vaikų kultūros metais – ypatingas dėmesys 
skirtas vaikų ir jaunimo informaciniams, kultūriniams porei-
kiams tenkinti bei skatinti. didėjantį vartotojų vaikų skaičių 
lėmė gerėjančios skaitytojų aptarnavimo ir darbo sąlygos, atsi-
naujinusi biblioteka, skaitymo skatinimo programos, daugelio 
projektų, edukacinių programų įgyvendinimas. 2007-uosius me-
tus apibendrino vaikų ir jaunimo edukacinė-etnokultūrinė pro-
grama „Metų ratą pasukus“. Įgyvendinant šią programą, metų 
pradžioje įkurtas vaikų saviraiškos etninės kultūros klubas „Ra-
tilis“, vadovaujamas tautodailininkės palmiros ivanauskienės ir 
vyresn. bibliotekininkės sigitos tvirkutienės. nuo to laiko vyko 
įvairūs etnoklubo užsiėmimai, seminarai ir net renginių ciklai. 

tęsiant edukacinių pro-
gramų temą, reikėtų pami-
nėti ir programą „džiuge-
nų šalyje“, kai tradicinės 
šiaurės šalių bibliotekų sa-
vaitės metu paminėtos ast- 
ridos Lindgren 100-osios  
gimimo metinės. 

Vyko ir vaikų susitiki-
mai su rašytojais, dailinin-
kais, kitais žymiais žmonė-
mis. 2007 m. vykusios po-
ezijos šventės „už skambų 
poezijos žodį eiklesnio žir-
go nėra“ metu viešėjo po-
etė Violeta palčinskaitė. Vyko ir susitikimas su dailininke, vaikų 
rašytoja sigute ach (sigita abramavičiene). Metų knygos rinki-
mų akcijos metu pravesti teatralizuoti skaitymai „Geriausios metų 
knygos“. Į šią rinkimų akciją įsijungė per 300 vaikų iš įvairių dar-
želių bei mokyklų. po to vaikai iliustravo jiems patikusias knygas. 
Į Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių pristatyti net 138 rokiškėnų 
piešiniai, kurie buvo išsiųsti į Lietuvos radiją bei televiziją. Vaikai 
aktyviai dalyvavo respublikiniame skaitymo skatinimo programos 
konkurse-akcijoje „draugauk su knyga. atrask lietuvišką knygą“, 
rajoninėje akcijoje „Vasara su astridos Lindgren knygų herojais“. 

tarptautinei lėlių teatrų dienai skirta „Lėlininkų savaitė“ 
2007 m., kurios tema „Lėlė – raktas į vaiko širdį“. ta proga 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikė rajoninė teatrinių lė-
lių paroda, suteikusi galimybę visiems susipažinti su rajono lė-
lių teatrais bei apžiūrėti jų sukurtas žaismingas teatrines lėles.

2007 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje apsigyveno gyva 
pelėda, kuriai uksės vardą davė bibliotekos lankytojai vaikai.

Pirmosios literatūrinės Juozo Keliuočio premijos įteikimo filosofui 
Andriui Konickiui metu: VB direktorė Alicija Matiukienė ir Andrius 
Konickis, 2007 m.

Vaikų ir jaunimo skyriuje 
gyvenusi pelėda Uksė
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Kiekvienais metais minėta europos kalbų diena. 2007 m. pa-
gal jaunimo iniciatyvų projektą „tradicinė europos kalbų savaitė 
Rokiškyje“ vyko šios savaitės renginiai „europos kalbos atveria 
duris“. šįkart rokiškėnams pristatyta Lenkų instituto Vilniuje pa-
rengta Juzefo ambrazovičiaus fotografijų paroda „Žešovas – pietų 
Lenkijos architektūros perlas“. taip pat vyko viktorina „Ką žinai 
apie es ir jos šalis“ bei rajono mokyklų komandų varžytuvės.   

Kasmet vis didesnis dėmesys skirtas įvairių renginių organiza-
vimui, ieškota naujesnių jų formų, užmegzti ryšiai su vis įvairia-
pusiškesnėmis asmenybėmis. 2006 m. prasidėjo draugystė su ori-
ginaliu dainuojamosios poezijos atlikėju iš Molėtų rajono alantos 
krašto Kazimieru Jakučiu-pagulbiu. nuo to laiko jis tapo dažnu 
bibliotekos renginių dalyviu. čia pristatyta jo poezijos knyga 
„apeiginė liepa“ ir jo dainų kompaktinės plokštelės „Jei negaliu 
aš turėti tavęs“ ir „iš tos nakties“ (2007 m.). tąkart pats Kazimie-
ras kalbėjo: „Mano kūryba – tai ne tik muzikos garsai ir žodžiai. 
tai – mano gyvenimas. toks artimas, toks išjaustas, iki skausmo 
pažįstamas. dainuoju vaikystei, tėviškei, meilei. Kūryba – puiki 
atsvara gyvenimo kasdienybei. daugiausia mano kūrinių gimsta 
pagulbyje – poezijos, sustabdyto laiko ir gaivių vėjų krašte, todėl 
ir pats vadinuosi šiuo sceniniu pseudonimu.“160 

užmegzti ryšiai su kultūros ir meno savaitraščio „nemunas“ 
redakcija. bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės institu-
tu (Civitas), ir toliau vyko pilietiškumą skatinantys renginiai. 
2007 m. organizuota diskusija su europarlamentare Margarita 
starkevičiūte, vyko susitikimas su žurnaliste bei renginių ve-
dėja edita Mildažyte. Viešojoje bibliotekoje lankėsi ir su skai-
tytojais susitiko psichologai Gediminas navaitis bei arūnas 
Kuras, rašytoja, gydytoja, populiarių medicininės publicistikos 

160 Rudytė G. „Liktorėlių“ šviesoje – žmogiškųjų vertybių kūryba“, in: 
Gimtasis Rokiškis. 2007, sausio 31, p. 6.

knygų autorė filomena taunytė, sveikos gyvensenos populia-
rintoja Ksavera Vaištarienė. 

Žvelgiant iš kompiuterizacijos rajone pozicijų, svarbu tai, 
kad Viešoji biblioteka 2007 m. tapo Viešųjų interneto prieigos 
taškų (Vipt) asociacijos nare. birželio 22 d. bibliotekoje ati-
daryta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisinės 
informacijos prieigos vieta, kurioje Rokiškio miesto ir rajono 
gyventojai galėjo nemokamai naudotis teisine informacija. šiai 
prieigai gauta 151 egz. knygų teisine tematika, naujas kompiu-
teris bei spausdintuvas. 

nuolat gerėjo ir vartotojų darbo sąlygos. 2007 m. Vie-
šojoje bibliotekoje buvo 13 kompiuterizuotų darbo vietų su 
prieiga prie interneto vartotojams. Rajono mastu interneto 
prieiga buvo jau 15-oje filialų, t. y. 38 proc. visų bibliotekų. 
informacijos vartotojai individualiai ir grupėmis buvo moko-
mi naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu, konsultuoja-
mi dokumentų paieškos, užsakymo ir vykdymo klausimais. 
Mokyta ir elektroniškai mokėti mokesčius, deklaruoti paja-
mas. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje kas mėnesį vyko 
kompiuterinių mokymų valandėlės. Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu nr. ts-3.31 
patvirtinti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašas ir 
įkainiai. teiktos mokamos dokumentų spausdinimo, kopija-
vimo, skenavimo, faksavimo, įrišimo, laminavimo paslaugos. 
Vartotojai taip pat galėjo įsigyti elektroninius skaitytojo pažy-
mėjimus, naudotis mokomąja kompiuterine anglų kalbos pro-
grama English+Millenium. Vienu litu įkainota ir naudojimosi 
kompiuteriu valanda. 

2007 m. didelis dėmesys skirtas ir materialinei bazei gerinti. 
Viešojoje bibliotekoje sudėti nauji plastikiniai langai, pakeista sto-
go danga, atliktas einamasis remontas. bibliografijos informacijos 
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ir kraštotyros skyrius perkeltas į kitas patalpas, labiau pritaikytas 
vartotojams. naujose patalpose dirbo ir vyresn. metodininkė Vio-
leta Melvydienė. Visuose skyriuose atnaujinti baldai, iš Kultūros 
ministerijos gauti 4 kompiuteriai, 2 nauji spausdintuvai.

ir vėl jubiliejiniai – 2008-ieji – metai. Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka mini savo 85 metų 
jubiliejų su vis dar pakilia nuotaika, vis gerėjančia materialine 
baze, kompiuterizacija ir modernizacija, geresniu bibliotekų 
finansavimu ir, be abejo, nesumažėjusiais darbo rodikliais. 
2008 m. pradėti parengiamieji darbai 22 rajono bibliotekose, 
pradėta vykdyti Lietuvos bibliotekų modernizavimo progra-
ma, iš dalies finansuojama iš billo ir Melindos Gatesų (Geitsų) 
pasaulio bibliotekų programos fondo, projektas „bibliotekos 
pažangai“. apie šį projektą – atskirame skyrelyje. 

džiugino ir galimybė atnaujinti bibliotekos fondus, pasi-
naudojant Rokiškio rajono savivaldybės finansuojamos fondų 
atnaujinimo programos 2006–2010 m. lėšomis. 2008 m. pagal 
nustatytus prioritetus informaciniams leidiniams įsigyti skirta  
12 700 litų. tuo metu gauta ir 152 pavadinimų periodinių lei-
dinių. Jau minėtų metų pradžioje laikantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo reikalavimų, įsigyjant dokumentus neskelbiamų supa-
prastintų derybų būdu, buvo pasirinktas vienas tiekėjas – uab 
„šviesa“. nuo 2008 m. nebevykdytas dokumentų gavimas į Vb 
saugyklos fondą, iš jo išvalyta neaktuali literatūra ir daugiau at-
liko rezervinio fondo funkcijas aptarnaujant kaimų filialus. 

2008 m. pagrindinis dėmesys skirtas skaitymo metų rengi-
niams, populiarinantiems knygą ir skaitymą. Vėl organizuota 
nemažai literatūrinių, kraštotyrinių, edukacinių, laisvalaikio, 
meninės saviraiškos, vaikams ir jaunimui skirtų renginių. na-
cionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Rokiškio krašto 
muziejuje vyko viešieji skaitymai netradicinėje erdvėje, kurių 
metu programą „Mes galime išmokti skraidyti...“ pristatė aktorė 

doloresa Kazragytė. Vėl sulaukta daugybės svečių: vyko susiti-
kimas su žurnaliste, rašytoja Laima Lavaste ir aktoriumi Romu 
Ramanausku, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje svečiavosi 
rašytojas, dailininkas Kęstutis Kasparavičius. Knygos „Metai su 
pauliumi: atsiminimai apie paulių širvį“ pristatyme dalyvavo 
jos sudarytojas, Juozo tumo-Vaižganto memorialinio muzie-
jaus Kaune vedėjas, poetas alfas pakėnas, knygos redaktorius, 
rašytojas Vytautas Girdzijauskas, kraštietė rašytoja ir žurnalistė 
elena Kurklietytė, prozininkas Vytautas bubnys, aktorius petras 
Venslovas, dainų atlikėjas Kazimieras Jakutis-pagulbis. 

naujas reiškinys – kultūros leidinių „naujoji Romuva“, „Liau-
dies kultūra“ ir „prie nemunėlio“ susitikimai, kuriuose dalyvavo 
minėtų leidinių redaktoriai andrius Konickis, dalia Rastenienė, 
kraštotyrininkas Jonas Rudokas. bendradarbiaujant su pilietinės 
visuomenės instituto (Civitas) klubu, vyko susitikimai su Vaiko 
teisių apsaugos kontroliere Rimante šalaševičiūte, seb banko 
prezidento patarėju, finansų analitiku Gitanu nausėda. 

Rokiškėnai po susitikimo su finansų analitiku, SEB banko prezidento 
patarėju Gitanu Nausėda (centre), 2008 m.
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Literatūros vakarų metu 
paminėtas šviesaus atmini-
mo poeto, žurnalisto Vaidoto 
daunio 50-asis jubiliejus, po-
eto Vytauto šavelio 80-osios 
gimimo metinės. Gausaus 
lankytojų būrio sulaukė ren-
ginys „iš literatūrinių rengi-
nių ciklo Prozos skaitymai“: 
susitikimas su kraštiete rašy-
toja Vanda Juknaite. šio su-
sitikimo metu V. Juknaitei už 
brandžią etinę pilietišką kū-
rybą, teigiančią svarbiausias 
humanistines vertybes, už 
įtaigią žodžio raišką, unikalų 
kūrėjo ir jauno žmogaus dia-

logą egzistencinės prasmės klausimais įteikta antroji literatūrinė 
Juozo Keliuočio premija. 

2008 m. neabejotinai svarbiausias buvo jubiliejinis renginys, 
kurio metu bibliotekininkės pristatė bibliotekos istoriją pagal 
atskirus dešimtmečius. Meninę programą „pakeliui į gimtinę“ 
pristatė buvęs rokiškėnas, vienas iš Lietuvių etninės kultūros 
draugijos kūrėjų, folkloristas, dainuojamosios poezijos autorius 
ir atlikėjas algirdas svidinskas. sulaukta gausybės svečių iš 
įvairių Lietuvos kampelių. 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko jau tradicine tapu-
si Metų knygos rinkimų akcija, pradėti organizuoti teatralizuoti 
garsiniai skaitymai, pristatantys įvairių tautų pasakas, populia-
riausias vaikų knygas. Vykdant pilietinio ir tautinio ugdymo 
projektą „Žodis, kalba ir knyga – visada greta“, vyko rajoninis 
raiškiojo skaitymo konkursas „Mūs šventas lietuviškas žodi“, 

skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. 
čia įgyvendinama ir edukacinė-literatūrinė programa „Margi 
paukšteliai pasauly skraido“, skirta pasaulinei gyvūnijos die-
nai paminėti. Veikė mokinių saviraiškos kūrybinė laboratorija, 
kurios metu ant vienos bibliotekos fojė sienos buvo kuriamas 
koliažas „bibliotekos simbolis – pelėda“. 

svečių taip pat sulaukė Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius: 
VšĮ „Lututė“ leidyklos direktorės Linos Marmaitės-snitkienės, 
rašytojo, dainininko, režisieriaus Vytauto V. Landsbergio.

bibliotekos įvaizdžio formavimui didelę įtaką turėjo leidybinė 
veikla: ir toliau tęsta kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ leidyba, 
išleistas jubiliejinis leidinukas – straipsnių rinkinys „Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai – 85“. 

bibliotekos veikla atsispindėjo periodinėje rajono, apskrities, 
respublikos ir net užsienio lietuvių spaudoje. 2008 m. publikuo-
ti net 189 tokie straipsniai. atitinkamas dėmesys bibliotekos 
veiklai skirtas ir internetinėje žiniasklaidoje: nuolat atnaujintas 

Antroji literatūrinė Juozo Ke-
liuočio premija įteikta rašytojai 
prof. Vandai Juknaitei, 2008 m.

Svečiuose Panevėžio 
lėlių vežimo teatro 
vadovas Antanas 
Markuckis, 2008 m.

Teatrinių lėlių paroda Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje, 2008 m.
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bibliotekos interneto puslapis www.rokiskis.rvb.lt, bibliote-
kos renginiai apžvelgti ir bibliotekų elektroniniame puslapyje 
www.bibliotekos.lt, www.skaitymometai.lt, Rokiškio rajono 
savivaldybės puslapyje www.rokiskis.lt, Rašytojų sąjungos –  
www.rasytojai.lt, www.langasiateiti.lt. Kaip įvaizdžio formavi-
mo priemonė naudotos ir ekskursijos, daugiausia dėmesio su-
laukusios Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje. 

Kalbant apie informacinę bazę, reikėtų pažymėti, kad būtent 
2008-ieji reikšmingi naujų informacinių leidinių gausa. biblio-
grafijos informacijos ir kraštotyros skyrius gavo daug vertingų 
enciklopedinių leidinių, tokių kaip „senovės Romos enciklo-
pedija“, „iliustruota pasaulio istorija“, „Žūklės enciklopedija“, 
„Vyno enciklopedija“, „šeimos sveikatos enciklopedija“, „am-
žinieji gamtos stebuklai“, „praeities didybė ir magija“ ir pan. 
siekiant plačiau paskleisti informaciją apie turimus leidinius, 
surengta jų paroda „susipažinkime su informacijos leidiniais“, 
sulaukusi didelio skaitytojų susidomėjimo. 

Vis didesnį vaidmenį ima vaidinti internetas, todėl vis didėja 
šios paslaugos paklausa. 2008 m. interneto prieiga vartotojams 
jau prieinama ne tik Viešojoje bibliotekoje, bet ir 20 rajono fi-
lialų. pagrindiniai interneto tiekėjai – teo Lt, ab interneto 
paslauga, ab Lietuvos televizijos ir radijo centras (interneto 
paslauga „erdvės“), uab „omnitel“ interneto paslauga. šiuo 
metu rajone jau veikia 17 interneto skaityklų, turinčių 74 darbo 
vietas vartotojams. per metus čia apsilanko per 41 tūkst. var-
totojų. didžioji jų dalis – per 25 tūkst. – vaikai. Vartotojams 
teikiamos dokumentų spausdinimo, įrišimo bei laminavimo pa-
slaugos. Labiausiai trūko kompiuterių su kompaktinių plokšte-
lių įrašomaisiais įrenginiais. o tarp vartotojų didžiausio susido-
mėjimo sulaukė internetiniai žaidimai ir virtualus bendravimas. 
informacijos paieškai suteikiama prieiga prie duomenų bazių 
ebsco, „Verslo žinios“, LitLeX, nbdb. 

Įprasta linkme vyko kraštotyros ir metodinė veikla. biblio-
tekininkams nepakanka išmanyti bibliotekinį darbą, jie turi būti 
informacijos vadybininkai, išmanyti psichologiją, informacines 
technologijas, kasdien siekti naujų žinių, todėl rengti seminarai, 
skirti bibliotekininkų kompetencijai. 2008 m. vyko net 4 semi-
narai: „Vartotojo teisės“, „bendravimo su vartotojais įgūdžiai“, 
tarptautinis seminaras „Lietuvos – Latvijos bibliotekų veiklos 
aktualijos tarptautiniame kontekste“, kūrybinė studija-seminaras 
„biblioteka – vaikų vaizdinės ir žodinės saviraiškos oazė“ Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriuje. Vyko ir 5 dalykiniai pasitarimai, 
vieno jų metu paminėta ir tradicinė bibliotekininko diena. 

bibliotekininkės dalyvavo ir kėlė profesinę kvalifikaciją 
įvairiuose renginiuose ir už bibliotekos ribų. Kiekvienais metais 
dalis darbuotojų išvykdavo į Lietuvos kultūros darbuotojų to-
bulinimosi centrą. dalyvauta ir Latvijos cėsių centrinės biblio- 
tekos surengtoje konferencijoje „Virtualaus ir realaus pasaulio 
susitikimai bibliotekoje“. 

2008 m. rajono bibliotekose dirbo 69 darbuotojai, iš jų 61 –  
profesionalus bibliotekininkas, 8 – kvalifikuoti specialistai. 
Viešojoje bibliotekoje dirbo 13 darbuotojų, turinčių aukštąjį  
(68,4 proc.) ir 7 – aukštesnįjį išsilavinimą.

finansiniu atžvilgiu 2008 metai buvo labai palankūs: lėšos, 
tenkančios vienam rajono bibliotekų vartotojui dokumentams 
įsigyti, padidėjo iki 20,47 Lt, o tai 7,58 Lt daugiau nei 2007 
metais. Kartu išaugo ir vartotojų aprūpinimas dokumentais: vie-
nam rajono gyventojui teko 9,8, o vienam vartotojui – 25,7 do-
kumento. Rokiškio rajono savivaldybės bibliotekų paslaugomis 
naudojosi 38 proc. rajono gyventojų. pagerėjo ir bibliotekų ma-
terialinė bazė, daug dėmesio skirta bibliotekų patalpų remontui, 
jų pritaikymui viešųjų interneto prieigos taškų (Vipt’ų) kūri-
mui. džiugino ir pozityvus rajono valdžios, seniūnijų požiūris 
ir pagalba rajono bibliotekoms. aktyviai bendradarbiauta su vis 
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populiarėjančiomis kaimo bendruomenėmis, sėkmingai plėtoti 
ryšiai su mokyklomis, kitomis institucijomis, žiniasklaida. 

2009-ieji buvo dosnūs datų, reikšmingų Lietuvai ir rajonui. 
Visoje Lietuvoje paminėtas Lietuvos vardo tūkstantmetis ne-
pamirštas ir Rokiškio krašte. Kultūrinis gyvenimas virė ne tik 
Vilniuje – europos kultūros sostinėje, bet ir Rokiškyje, rajono 
miesteliuose bei kaimuose esančiose bibliotekose. 

Viešoji biblioteka, kaip ir kasmet, dalyvavo visuose svar-
biausiuose rajono gyvenimo įvykiuose. Gražiais renginiais pa-
minėtos Rokiškio miesto įkūrimo 510-osios metinės. europos 
Komisijos paskelbti europos kūrybiškumo ir naujovių metai 
gražiai suskambėjo 2009 m. pabaigoje Viešojoje bibliotekoje 
ir filialuose vykusiais suaugusiųjų švietimo savaitės renginiais. 
2009 m., dalyvaujant LR Vyriausybės 2006–2011 m. patvirtin-
toje skaitymo skatinimo programoje,  ypatingas dėmesys skirtas 
lietuvių literatūros, ypač poezijos žanrui populiarinti tarp skai-
tytojų, pasitelkiant įvairias meninės raiškos priemones: fotogra-
fiją, dailę, dainuojamąją poeziją, muziką. 

pagrindinės 2009 m. rajono bibliotekų veiklos kryptys buvo 
susijusios su bibliotekų materialinės bazės stiprinimu, moder-
nizavimo ir kompiuterizavimo tęstinumu, lygios ir laisvos pri-
eigos prie informacijos, kultūros išteklių, interneto užtikrinimu 
visiems rajono gyventojams. tais metais, įgyvendinant progra-
mas ir projektus, buvo modernizuojama ir plėtojama Vb bei 
jos filialų veikla. toliau buvo įgyvendinamas pažangių techno-
logijų, interneto ryšio plėtros, naujų paslaugų kaime diegimo 
projektas. informacinės visuomenės plėtrai sėkmingai vykdytas 
projektas „bibliotekos pažangai“. 

Viešojoje ir rajono bibliotekose vykdyti įvairūs projektai, or-
ganizuoti tradiciniai renginiai, vystyta edukacinė veikla. Rajono 
bibliotekose parengti 1477 žodiniai ir 954 vaizdiniai renginiai, 
kuriuose apsilankė 32 080 lankytojų.

2009 m. rajono bibliotekų fondų komplektavimą apribojo žen-
kliai sumažintos LR kultūros ministerijos skirtos lėšos knygoms 
įsigyti. Vietoj numatytų 90 tūkst. Lt gauta tik 34,9 tūkst. Lt, taip 
pat 2009 m. negauta numatytų lėšų iš ilgalaikės Rokiškio rajo-
no savivaldybės finansavimo programos, todėl planuotai filialų 
fondai neatnaujinti. Kadangi gerokai sumažėjo spaudinių įsigiji-
mo galimybės, formuojant fondus labiau atsižvelgta į jų kokybę 
ir reikalingumą bibliotekų vartotojams. išlieka svarbi spaudi-
nių kokybė. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, 
įsigyjant dokumentus neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, 
buvo pasirinktas vienas tiekėjas – uab „šviesa“.

esant tokiai finansinei padėčiai, didžiausią fondo papildymo 
dalį sudarė parama ir dovanos. Knygas dovanojo autoriai, leidė-
jai, įvairios organizacijos. 

Kaip jau minėta, nuo 1993 m. bibliotekoje aptarnauti ne-
regiai ir silpnaregiai. Įdiegus specializuotą programinę įrangą 
JAWS neregiams ir MAGic silpnaregiams, suteikta galimybė 
regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms bendrauti kompiuteriu 
lietuvių kalba. padidintas ekranas palengvino darbą kompiute-
riu silpniau matantiems žmonėms. 2009 m. viešoji biblioteka 
dalyvavo projekto „bibliotekos pažangai“ organizuotoje akcijo-
je „prakalbink internetą bibliotekoje“, skirtoje žmonėms, turin-
tiems regėjimo negalią. šios akcijos metu internetu transliuoti 
pokalbių ir paskaitų ciklai, kurių metu regos sutrikimų turintiems 
gyventojams pristatyta bibliotekoje esanti programinė įranga, 
galimybė ja naudotis. Vėlesni susitikimai buvo skirti žmonių, 
turinčių regėjimo negalią, įsidarbinimo galimybėms, informa-
cijos dėl regos negalią turinčių asmenų aprūpinimo techninėmis 
priemonėmis suteikimui, sveikatos patarimai apie akių priežiūrą 
ir jų ligas, dvasinę sveikatą. šioje akcijoje dalyvavo tik keletas 
neregių, nes regėjimo negalią turintys skaitytojai neturi darbo su 
šia kompiuterine technika įgūdžių. 
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taip pat rengti bendri renginiai su Lietuvos aklųjų bibliote-
ka. Minint Lietuvos aklųjų švietimo 80-metį, surengta paroda 
„švietimas – neregio kelias į ateitį“. taip pat pristatyta ir dides-
niu šriftu išspausdinta knyga „Laumių vaikai“, sudaryta Henri-
ko stuko ir alvydo Valentos. 

nors finansinė padėtis sunkėjo, vartotojų skaičius vis dėlto iš-
augo iki 15 414, iš jų 9563 – Viešojoje bibliotekoje. Gausėjo ir 
lankytojų. taip pat populiarėjo dokumentų užsakymo internetu 
paslauga, ypač tarp jaunimo. tačiau ir didėjantys bibliotekų fondai 
nepatenkino visų lankytojų poreikių. šiuo metu leidžiama daug, 
gražių ir, žinoma, brangių leidinių. bibliotekų lankytojai norėtų 
tokius leidinius, besipuikuojančius knygynų lentynose, gauti pa-
skaityti, tačiau bibliotekos neišgali jų įpirkti. norint turėti daugiau 
pavadinimų, užsakoma tik po vieną egzempliorių. Komplektuo-
jami ir aukštųjų mokyklų vadovėliai, nes yra labai paklausūs, bet 
gana dažnai jų tiražai būna maži ir į biblioteką nepatenka. 

Kaip jau minėta, esant nepakankamam dokumentų fondui, 
sulaukta ir rėmėjų. Viena prasmingesnių akcijų – „Versmės“ lei-
dyklos surengtas „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lie-
tuvą“ bibliobusu. Juo buvo atvežtos bendruomenėms ir biblio-
tekoms dovanojamos knygos, paženklintos specialiu dailininkės 
onos Liugailienės sukurtu Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio 
per Lietuvą renginio logotipu. 

Jūžintų, Kamajų, panemunėlio, pandėlio, Žiobiškio, Juodu-
pės, obelių ir Kriaunų bibliotekoms įteikta knygų su tūkstan-
tmečio knygų kelio spaudais, tūkstantmečiui skirtu plakatu, ki-
tos atributikos, taip pat pasirašomos Ketinimų parengti ir išleisti 
knygas apie valsčius sutartys. Knygų kelią pristatė „Versmės“ 
leidyklos vadovas petras Jonušas. Rokiškio bibliotekai jis pado-
vanojo visą „Versmės“ leidyklos parengtą ir išleistą „Lietuvos 
valsčių“ knygų seriją, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui, nemažai 
kitų leidyklų dovanotų knygų. taip pat pagarsintos leidyklos 

ir pavieniai aukotojai, dova-
noję knygas Knygų keliui, 
prisiminti rėmėjai. Leidy-
klos „Versmė“ internetinia-
me puslapyje www.versme.
lt pateiktas išsamus, gausiai 
nuotraukomis apipavidalintas 
Lietuvos tūkstantmečio knygų 
kelio per Lietuvą kelionės po 
Rokiškio kraštą aprašymas.

būtent šiai sukakčiai skirta ir rajono literatų tradicinė po-
ezijos šventė – poezijos skaitymai „tūkstantis žodžių Lie-
tuvai“. Gausaus gerbėjų būrio sulaukė romantiškas vakaras 
„aš tą kraštą seniai bemačiau...“, skirtas Kultūros dienai ir 
Lietuvos 1000-mečiui paminėti. Rengtas ir knygų aptarimo 
„skaityk su vertėju“ ciklas, kurio viename renginyje dalyva-
vo kraštietė vertėja diana bučiūtė ir literatūrologas Kęstutis 
urba. 2009 m. pristatyta dainuojamosios poezijos atlikėjo 
Kazimiero Jakučio-pagulbio kompaktinė plokštelė „eina 
mūsų laikai“ bei poetinių apeigų kompaktinė plokštelė „Val-
hala“.

iš projektų lėšų įsigijus molbertus, pradėtos rengti ir kiek ki-
tokio pobūdžio parodos: fotografijų, kitų meno kūrinių. 2009 m. 
pristatyta jaunos kraštietės fotomenininkės Giedrės Rein foto-
grafijų paroda „pradžia“. 

Kraštotyros atžvilgiu reikšmingiausi 2009 metų renginiai 
buvo Juozo tumo-Vaižganto 140-osioms gimimo metinėms 
skirta konferencija ir Rokiškio miesto 510-osioms įkūrimo me-
tinėms skirtas literatūrinis vidudienis. Konferencijoje praneši-
mus skaitė lektoriai iš Lietuvių literatūros ir tautosakos institu-
to, muziejininkai alfas pakėnas bei audrius daukša. ištraukas 
iš J. tumo-Vaižganto kūrybos skaitė aktorė olita dautartaitė. 

Onos Liugailienės logotipas
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būtent Vaižgantui šįkart skir-
tos ir tradicinės Keliuotiškos 
Juozinės. Knygnešio dieną –  
kovo 16-ąją – Rokiškio rajo-
no savivaldybės Juozo Ke-
liuočio viešojoje biblioteko-
je „apsilankė“ Vaižgantas, 
aktorius ferdinandas Jakšys 
rokiškėnams parodė Kos-
to ostrausko monospektaklį 
„Vaižgantas“. 

Jubiliejinio literatūrinio 
vidudienio metu aktorė Vir-
ginija Kochanskytė pateikė 
autorinę interpretaciją „Gy-
venimas kaip graži kelionė“. 
pristatytas ir naujas Rokiškio 
krašto kultūros žurnalo „prie 
nemunėlio“ numeris, taip pat 

pagerbti literatūrinio konkurso „čia žydi vardas Lietuvos“, skir-
to Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui, laureatai. aktyvūs 
daugelio bibliotekos renginių dalyviai – Vilniaus rokiškėnų klu-
bo „pragiedruliai“ nariai.  

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje tradiciškai vyko knygų 
pristatymai, teatralizuoti garsiniai skaitymai, šventės, varžytuvės, 
žygiai-viktorinos, seminarai, kūrybinės studijos, akcijos, popietės, 
rytmečiai, konkursai, rengtos spaudinių, bibliotekos lankytojų –  
vaikų ir jaunimo bei tautodailininkų – kūrybos darbų parodos. 
tradiciškai minėta tarptautinė vaikų knygos diena, vyko Metų 
knygos rinkimų akcija. šiame skyriuje senos teatrinio darbo su 
skaitytojais vaikais tradicijos. Rajone žinomi lėlių teatrai „čiz“ 
ir „padaužiukai“ pakvietė lėlininkus į kūrybinį užsiėmimą, skirtą 

pasaulinei lėlininkų dienai. Jo metu pristatyta panevėžio kolegi-
jos Rokiškio filialo kultūros vadybos studentų paroda „teatrinės 
širmos ir kaukės“ (vad. dėstytojas Vytautas daščioras). 

organizuoti ir renginiai jaunimui Lietuvos narystės europos 
sąjungoje 5-mečiui bei europos kalbų dienai paminėti. euro-
pos kalbų savaitė organizuojama nuo 2002 m., įkūrus es infor-
macijos ir užsienio kalbų skaityklą. 2009 m. vyko jau dešimtoji 
šiaurės šalių bibliotekų savaitė. taip pat rengti liaudies tradici-
jų ir papročių puoselėjimui bei etninės kultūros sklaidai skirti 
renginiai. išlaikytos ir kitų populiarių renginių tradicijos: kas 
savaitę vyko animacinės valandėlės „Vaikams ir ne vaikams“, 
garsiniai skaitymai „trečiadienis skaitykloje“, „Vasara su kny-
ga“, rytmečiai „Į stebuklingą knygų šalį“, žaidimų dienelės, 
edukacinės valandėlės ir kt.

ir toliau taikytos netradicinės darbo su vaikais priemonės. Ge-
riausi ir aktyviausi skaitytojai vaikai, etnoklubo „Ratilis“ dalyviai 
pakviesti į jau penktus metus organizuojamą turistinę literatūri-
nę-etnokultūrinę vaikų vasaros poilsio stovyklą „pelėdžiukas“.  

Romantiškas vakaras „Aš tą 
kraštą seniai bemačiau...“, 
skirtas Kultūros dienai ir 
Lietuvos 1000-mečiui paminėti. 
Koncertuoja Kazimieras 
Jakutis-Pagulbis, 2009 m. 
balandžio 15 d. 

Literatūrinio vidudienio dalyvės prie Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, 2009 m. rugsėjo 19 d.
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šįkart susipažinta su utenos krašto apylinkėmis. stovykloje prie 
alaušo ežero vyko literatūriniai konkursai, smagios sportinės 
varžybos. 

Kiekvienais metais vis daugiau dėmesio skiriama bibliotekos 
įvaizdžiui formuoti, o tam reikšmės turėjo rajono bibliotekų kom-
piuterizavimas, atnaujinta kompiuterinė technika, profesionalūs 
renginiai, projektinė veikla, dalyvavimas kitose įstaigose ir kituo-
se miestuose vykusiuose renginiuose. bibliotekų įvaizdį formavo 
leidybinė veikla, publikacijos, informacija spaudoje ir elektroni-
nėje žiniasklaidoje. 2009 m. dalyvauta Vilniuje, Rašytojų klube, 
vykusioje diskusijoje „Juozas Keliuotis – XXi amžiaus intelektu-
alinių ginčų objektas“. dalyvauta ir Juozinių paminėjime Juozo 
tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje Kaune, kur pristaty-
tas Rokiškio krašto kultūros žurnalas „prie nemunėlio“. 

2009 m. pirmą kartą organizuotas aukštaitijos bibliotekų 
sportinis-kultūrinis sąskrydis, vykęs antežeryje, anykščių rajo-

ne. Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos komanda 
šįkart buvo nepralenkiama 
ir iškovojo pirmąją vietą bei 
teisę rengti antrąjį tokį sąs-
krydį 2010 metais.

Keletą metų dalyvauta ir 
Kauno miesto savivaldybės 
Vinco Kudirkos viešojoje bi-
bliotekoje rengiamose knygos 
šventėse, skirtose spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos 
dienai. 2009 m. vyko jau XV 
šventė „Laikas gyvena knygose“, kurios metu vyko konferencija 
„spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Lietuvos vardo tūks-
tantmečio kontekste“. Veikė keletas parodų, vienoje jų – „biblio-
teka: darbai ir žmonės“ – „dalyvavo“ ir rokiškėnų bibliotekininkų 
išleisti leidiniai, kurie gerai įvertinti. Rokiškio rajono savivaldy-
bės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka apdovanota diplomu. 

Reikšmingas įvykis 2009 m. bibliotekos gyvenime – kaip 
partnerės dalyvavimas tarptautiniame projekte „Menų fabrikas“ 
Lenkijoje. tai europos ekonominės erdvės ir norvegijos finan-
sinio mechanizmo baltijos euroregiono šalims paramos projek-
tas, kurio tikslas – kūrybinių iniciatyvų pristatymas, bendradar-
biavimas ir patirties sklaida edukacinėje kultūrinėje veikloje. 
projektas apėmė trijų šalių – Lietuvos, Lenkijos, baltarusijos – 
kultūros darbuotojų, mokytojų, jaunimo studijas įvairiose meno 
srityse. už dalyvavimą projekte Veiherovo kultūros centras įtei-
kė diplomus visiems dalyviams. 

2009 m. rajono bibliotekos gavo 90 naujų kompiuterių, 20 dau-
ginimo priemonių. Rajono bibliotekose yra 163 kompiuterizuotos 

Aukštaitijos bibliotekų sportinio-kultūrinio sąskrydžio, vykusio Ante-
žeryje, Anykščių rajone, nugalėtojai – rokiškėnų komanda, 2009 m.
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darbo vietos (visos turi prieigą prie interneto). dėl visų šių teigia-
mų poslinkių rajone ypač išaugo interneto vartotojų ir lankytojų. 
Rajono bibliotekose 2009 m. apsilankė 66 343 interneto lankytojai 
(25 230 daugiau nei 2008 m.). 

taigi, 2009-ieji buvo labai reikšmingi ir intensyvūs biblio-
tekų kompiuterizacijos atžvilgiu. tęsiamas projektas „biblio-
tekos pažangai“. neinformatizuotose viešosiose bibliotekose 
įrengta vieša interneto prieiga (Vipt), o ją turinčiose – išplėsta 
ir modernizuota. dalyvaujant projekte „bibliotekos pažangai“ 
2009 m. 17 filialų naujai įsteigta arba atnaujinta (Vipt-1, viešoji 
biblioteka ir 3 miesto filialai) kompiuterinė įranga, pagerintas 
ryšys. 11 filialų (aukštakalnių, bajorų, duokiškio, Kavoliškio, 
Laibgalių, Lašų, Martynonių, pakriaunių, panemunėlio mstl., 
panemunio, sriubiškių) įsteigti nauji viešosios interneto priei-
gos taškai (Vipt’ai), kitur jie atnaujinti. 2009 m. išplėsta ir mo-
dernizuota Viešosios bibliotekos interneto skaitykla bei viešas 

interneto prieigos taškas, esantis Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje. Vb gauta 10 naujų kompiuterių vartotojams ir 1 – dar-
buotojai. taip pat gautas naujas kopijavimo aparatas, atliekantis 
ir spausdinimo bei skenavimo funkcijas. Vaikų ir jaunimo litera-
tūros skyriuje esanti interneto prieiga atnaujinta 4 naujais kom-
piuteriais, spartesniu interneto ryšiu. filialams, kuriuose įsteigti 
interneto taškai (Vipt-2), duoti nešiojamieji kompiuteriai ir kt. 
Gauti mokomieji leidiniai „Kompiuterinis raštingumas biblio-
tekininkams“, „išmokime dirbti kompiuteriu“, „Mano interneto 
kelrodis“ išdalinti viešosios interneto prieigos taškams. Visiems 
Vip taškams skirtos reprezentacinės priemonės (tušinukai, usb 
raktas, saldainiai, lankstinukai ir t. t.). Rajono gyventojai nemo-
kamai naudojosi kompiuteriais ir internetu. už tam tikrą mokestį 
jiems suteikta galimybė spausdinti, kopijuoti, skenuoti, įsirašyti 
informaciją į įvairias kompiuterines laikmenas.

Rajono bibliotekų darbuotojai buvo mokomi informaci-
nės kompetencijos, kad taptų aktyviais vietos bendruomenės 
skatintojais bei pagalbininkais ir perprastų informacinių tech-
nologijų galimybes. projektas „bibliotekos pažangai“ kartu 
su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka rengė 
kompiuterinio raštingumo mokymus darbuotojams, kurie turė-
jo galimybę išlaikyti egzaminus ecdL pažymėjimams gauti. 
Įsteigtuose Vipt’uose bibliotekininkai konsultavo gyventojus 
naudojimosi kompiuteriu, interneto išteklių naudojimo klau-
simais. prasidėjo individualūs ir grupiniai mokymai gyven-
tojams. projektas rengė akcijas „ieškau darbo“, „esenjoras.
lt“, taip pat vaikams ir neįgaliesiems. akcijoje „ieškau darbo“ 
dalyvavo 81 rajono gyventojas. 2009 m. rugsėjo 15 d. darbo 
ieškantys žmonės dalyvavo internetu tiesiogiai transliuoja-
mame motyvaciniame praktiniame seminare. patyrę darbo 
rinkos, psichologijos specialistai nuotoliniu būdu bendravo 
su seminaro dalyviais, skaitė pranešimus ir suteikė reikiamą  

Tarptautinio projekto „Menų fabrikas“ dalyvės Lenkijoje, Veiherovo 
mieste, 2009 m. rugpjūtis
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informaciją, praversiančią darbo paieškose. akcijos „esenjoras.
lt“ tikslas – paskatinti vyresniojo amžiaus gyventojus aktyviai 
naudotis internetu visose gyvenimo srityse. Renginio dalyviai 
supažindinti su specialiai senjorams sukurtu interneto puslapiu 
www.esenjoras.lt, kuriame galima išmokti naudotis internetu, 
rasti naudingos informacijos, bendrauti. akcija „sukurk dainą 
žvaigždei“ kvietė vaikus ir jaunuolius padėti žymiems Lietuvos 
muzikos atlikėjams sukurti dainas ir jas užrašyti akcijos inter-
neto svetainėje www.dainazvaigzdei.lt. Vaikai ir jaunuoliai dai-
nininkams pasiūlė apie 1000 tekstų dainoms. Kiekvienas savo 
tekstą skyrė pasirinktam akcijoje dalyvaujančiam atlikėjui: Ga-
brieliui Liaudanskui – svarui, sauliui urbonavičiui – samui, 
stanislovui stavickiui – stano, Marijonui Mikutavičiui, alanui 
chošnau, grupėms „biplan“ ir „saulės kliošas“. savo dainose 
atlikėjai kvietė vaikus ir jaunuolius kalbėti apie būdus įveikti 
bendraamžių patyčias ir nepakantumą vienas kitam, kurti tole-
rantišką visuomenę, kurioje nebūtų vietos paniekai ir smurtui. 
akcija „prakalbink internetą bibliotekoje“ buvo skirta žmo-
nėms su regėjimo negalia. Jos tikslas – paskatinti regėjimo su-
trikimų turinčius žmones aktyviau naudotis internetu ir artimiau  
susipažinti su viešosiomis bibliotekomis, kuriose įrengtos spe-
cialios darbo vietos žmonėms su regėjimo negalia. 

interneto centruose pravesti kompiuterinio raštingumo kursai 
bibliotekų lankytojams. Jie supažindinti su kompiuterio sanda-
ra, programine įranga, darbu su rinkmenomis, teksto tvarkymo 
programa Microsoft Word, internetu bei elektroniniu paštu. 

2009 m. pasirašyta rajono savivaldybės ir Lnb sutartis dėl 
projekto „interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams 
ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plė-
tra“ įgyvendinimo Rokiškio viešojoje bibliotekoje.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje pradėtos rengti kompiu-
terinių piešinių konkursinės parodos. 2009 m. tokios parodos 

buvo „Mano miesto ateities vizija“, „Žiemos pasaka“. 2010 m. 
surengta virtuali paroda „Mano augintinis“.

2010-ieji – vieni skurdžiausių fondų papildymo ir atnaujini-
mo atžvilgiu. Rajono bibliotekų fondai tais metais daugiausia 
buvo komplektuojami iš atsitiktinių dovanų ir paramos. pagal 
centralizuotų lėšų kiekį šie metai atitinka pačią nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo pradžią ir lito atsiradimą – 1993–1994 m., 
nes per praėjusį dešimtmetį tokio mažo finansavimo dar nebuvo. 
sumažėjo ne tik pagrindinės Kultūros ministerijos lėšos kny-
goms įsigyti, bet rajono savivaldybė nefinansavo ir „Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fon-
dų atnaujinimo programos 2006–2010 metams“. Ženkliai, ypač 
antrąjį pusmetį, sumažėjo lėšos periodikai įsigyti. nukentėjus 
užmokesčio fondui, bibliotekų darbuotojai buvo priversti eiti 
nemokamų atostogų (per metus 10 darbo dienų).

periodikos skaitykloje 2010 m. pirmąjį pusmetį lankytojams 
pateikta 73, o 2009-aisiais – 107 pavadinimų laikraščių ir žur-
nalų, iš jų laikraščių 20, o žurnalų – 53. dėl lėšų stokos an-
trajam metų pusmečiui periodiniai leidiniai neužprenumeruoti. 
periodikos skaitykla gavo tik dienraščius. periodinių leidinių 
pavadinimų skaičius kasmet keičiasi. atsiranda naujų leidinių, 
kiti nutraukia leidybą, todėl, užsakant periodiką, atsižvelgiama 
į lankytojų poreikius.

tokią padėtį gelbėjo tik kraštiečių, kitų autorių ir įvairių or-
ganizacijų parama bei dovanos. Gauta didelė 1482 egzempliorių 
parama iš uab „Katalikų pasaulio leidiniai“, leidusi atnaujinti 
ypač skurdžius religinės literatūros fondus filialuose. 

informacinės visuomenės plėtrai rajone, gyventojų informa-
cinių poreikių tenkinimui 2010 m. pabaigoje parengta ir Rokiš-
kio rajono tarybos patvirtinta „Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fondų atnaujinimo pro-
grama 2011–2015 metams“. Jos tikslas – atnaujinti viešosios 
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bibliotekos ir jos filialų dokumentų fondus atsižvelgiant į rajono 
vartotojų poreikius.

bibliotekų vartotojų skaičius, nors ir nežymiai, ėmė mažė-
ti. tuo tarpu lankytojų gausėjo, nes didelio dėmesio sulaukė 
viešieji interneto prieigos taškai. ypač ši tendencija pastebima 
tarp vaikų. Vykdytos įvairios edukacinės programos, glaudžiai 
bendradarbiauta su mokyklomis, vaikų lopšeliais-darželiais, 
kitomis įstaigomis, dirbta su skolininkais. stengiantis išlaikyti 
vartotojus vaikus, rajono bibliotekose jiems suteiktos įvairios 
paslaugos. pasitelkiant netradicines priemones, daug dėmesio 
skirta mažiesiems skaitytojams. 

tęsiant bibliotekos leidybinę veiklą, vėl išleisti du žurnalo 
„prie nemunėlio“ numeriai. nuo 2009 m. pradžios į bibliote-
kos interneto puslapį pradėti dėti ir šiame žurnale publikuojami 
straipsniai. Rokiškio rajono savivaldybė išleido nuotraukų albu-
mą „Rokiškio kraštas iš paukščio skrydžio“, kuriam idėją pasiūlė 
rajono parasparnių aistruoliai, sklandydami įamžinę įspūdingus 
vaizdus. Įžanginį tekstą šiai knygai parašė Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos direktorės pavaduotoja daiva Vilkickienė.

suaugusių vartotojų patogumui pagal vykdomą investicinį 
projektą „interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams 
ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plė-
tra“ bibliotekai pateikta techninė įranga – dokumentų grąžinimo 
įrenginys (dGĮ), todėl šia paslauga jau buvo galima pasinaudoti 
ir bibliotekos nedarbo metu. 

nors 2010 m. nebuvo fondų, kurie remtų kultūrinius pro-
jektus, Viešojoje bibliotekoje ir filialuose organizuota nemažai 
prasmingų, profesionalių renginių. 2010 m. rajono bibliotekose 
parengti 543 žodiniai ir 935 vaizdiniai renginiai, kuriuose apsi-
lankė 26 614 lankytojų. 

parodomis ir renginiais paminėti 2010-ieji – Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 20-mečio ir Žalgirio mūšio 600 metų mi-

nėjimo metai. daug renginių skirta jaunimui, nes 2010-ieji, sie-
kiant paskatinti dialogą tarp tautų, Jungtinių tautų Generalinės 
asamblėjos paskelbti Jaunimo metais. Jau tapo tradicija rengti 
Keliuotiškas Juozines, „naujosios Romuvos“ skaitymus, Rokiš-
kio krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ pristatymus, „po-
ezijos pavasarius“, lėlių teatrų šventę „Kai atgyja lėlės“, Metų 
knygos rinkimus, nacionalinę Lietuvos bibliotekų, šiaurės šalių 
bibliotekų, suaugusiųjų švietimo savaites ir kt. paskirta ir įteik-
ta ketvirtoji Juozo Keliuočio literatūrinė premija. 

bendros projektinės veiklos dėka netradiciškai švęstas „po-
ezijos pavasaris 2010 Rokiškyje“ etnografiniame vienkiemyje 
ažušiliuose. Vyko poezijos šventė „Kaimas žydi eilėmis“, lite-
ratūriniai skaitymai poetiniuose kiemeliuose „posmai Rokiškio 
kraštui ir jo dainiui pauliui širviui“, vakaronė „Kuriu, skaitau ir 
dainuoju sėlių žemei“. čia svečiavosi žinomi Lietuvos kūrėjai: 
rašytoja Laura sintija černiauskaitė, aktorė irena plaušinaitytė, 
poetai Laurynas Rimševičius, tomas s. butkus, vertėja Marija 
Mažulytė, poetas ir prozininkas arūnas spraunius, išeivijos po-
etė eglė Juodvalkė, latvių poetas arvis Vigulsas.

Vyko susitikimas su respublikinio projekto „sveikatos skry-
nia“ organizatore Jūrate Kulberkiene ir žolininke Jadvyga bal-
vočiūte. Žolininkė, ekologinio vaistažolių ūkio savininkė pa-
sidalijo patirtimi apie arbatžolių džiovinimą, papasakojo apie 
įvairių ligų gydymą jų mišiniais.

populiarėjo įvairių tautodailininkų darbų parodos, aktyviai 
bendradarbiauta su VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligonine: pradė-
tos rengti pacientų darbų parodos. Įdomi buvo Lenkų instituto 
parengta paroda, skirta Romos popiežiaus Jono pauliaus ii apsi-
lankymo Lietuvoje 16-osioms metinėms. 

Kaip visuomet, nemažai dėmesio skirta kraštotyros darbui, 
ypač renginiams šia tema. ir toliau pristatomos kraštiečių kny-
gos, vienaip ar kitaip minimos jubiliejinės datos. 2010 m. pri-
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statyta elenos Kurklietytės knyga „šešėlių verpėja“, Rimgaudo 
Graibaus poezijos knyga „prie laužo dienų esu“, literatų antano 
Žilinsko poezijos knyga „Keleivis naktyje“, algimantos Rau-
gienės (Kriaunų Raganos) „Į purpurinį dangų su šluotražiu“ bei 
Jono Varno „Konfliktas“. 

2010-aisiais visoje Lietuvoje plačiai paminėtos kraštiečio 
poeto pauliaus širvio 90-osios gimimo metinės. Rokiškio rajo-
no savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos iniciaty-
va šiai datai surengtas renginys, kurio metu parodytas cezario 
Graužinio režisuotas pauliaus širvio eilėraščių spektaklis „nu-
tolę toliai“. poeto eiles skaitė „cezario grupės“ aktoriai brigita 
arsobaitė, Vilma Raubaitė, paulius čižinauskas, Vytautas Kon-
trimas ir Julius Žalakevičius. 

būtent 2010 m. pirmą kartą Rokiškyje miesto dienos šventės 
metu Rokiškio krašto muziejuje įteikta kraštiečio Liudo dovy-
dėno literatūrinė premija. Literatūros kritikas petras bražėnas 
paskelbė, kad geriausiu praėjusiųjų metų romanu pripažintas 
Vytauto Martinkaus „Žemaičio garlėkys“. premijos įteikimo iš-

kilmėse dalyvavo L. dovydė-
no sūnus, premijos mecenatas 
Jonas dovydėnas, vienas ži-
nomiausių Lietuvos fotografų 
antanas sutkus, nuotraukose 
įamžinęs L. dovydėną. 

dar vienas gražus rengi-
nys, įėjęs ne tik į bibliotekos, 
bet ir viso Rokiškio kultūri-
nio gyvenimo istoriją, litera-
tūros vakaras „skristi abiem 
sparnais“, skirtas kraštiečio 
Vaidoto daunio kūrybai. Jo 
metu įteikta ketvirtoji litera-
tūrinė Juozo Keliuočio pre-
mija, įsteigta Juozo ir alfon-
so Keliuočių palikimo studijų centro ir Rokiškio rajono savi-
valdybės. 2010 m. ji skirta kraštiečiui, eseistui, poetui Vaidotui 
dauniui, tragiškai žuvusiam prieš 15 metų. Renginyje dalyvavo 
filosofas Romualdas ozolas, nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatas poetas aidas Marčėnas, „naujosios Romuvos“ 
žurnalo vyriausiasis redaktorius andrius Konickis bei skaitovė 
Rita Makselytė. taip pat pristatytas kultūros žurnalo „naujo-
ji Romuva“ naujausias numeris. Koncertinę programą atliko 
daunių šeimos kamerinis ansamblis „Regnum musicale“, va-
dovaujamas Raimondos daunienės, kuri ir atsiėmė vyrui skirtą 
premiją. padėkos raštas už aktyvų dalyvavimą rajono literatų 
veikloje, šviesias iniciatyvas ir idėjas įprasminant knygą, raštiją 
ir Lietuvos istoriją įteiktas rokiškėnui Vytautui Gasiūnui. 

Kaip visuomet, ypatingas dėmesys skirtas darbui su vaikais 
bei jaunimu. nemažai renginių vyko akcijos „Metų knygos rin-
kimai“, „Vasara su knyga“, tarptautinės vaikų knygos, spaudos 

Jūratė Kulberkienė ir žolininkė Jadvyga Balvočiūtė,  
2010 m. spalio 20 d. 

Literatūrinės Liudo Dovydėno 
premijos mecenatas, rašytojo 
sūnus Jonas Dovydėnas.  
Nuotr. A. Kuliešio
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atgavimo, kalbos ir knygos, europos dienos, europos kalbų die-
nos metu. daug gražių ir įsimintinų renginių, akcijų, konkursų, 
viktorinų skirta rajoninei skaitymo skatinimo programai „Mes 
už skaitymą, pagarbą ir meilę knygai“, Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 20-mečio, amatų ir rankdarbių, europos ko-
vos su skurdu ir socialine atskirtimi metams paminėti, projektui 
„bibliotekos pažangai“ įgyvendinti. 

etninė kultūrinė veikla buvo ir yra viena iš prioritetinių sri-
čių. Jos tikslas – užtikrinti galimybę visiems visuomenės na-
riams, ypač vaikams geriau pažinti etninę kultūrą, jos reiškinių 
įvairovę, laiduoti etninės kultūros spaudinių, informacijos priei-
namumą. siekiama skatinti ir remti kalendorinių švenčių, tradi-
cijų ir papročių, amatų, žaidimų bei kitų etnine kultūra pagrįstų 
veiklos formų gaivinimą ir populiarinimą. 2010 m. bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus bibliotekininkės dalyvavo 
aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos išva-

žiuojamajame posėdyje Rokiškyje ir pristatė Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus etnokultūrinę veiklą 2007–2010 metais.

anksčiau buvo renkamas šauniausias moksleivis, o dabar jau 
skelbiamas šauniausio internauto konkursas. pradedama rengti 
vis daugiau ir įdomesnių edukacinių užsiėmimų: 2010 m. pradė-
tas vesti „Knyga. Lėlė. teatras“, europos kalbų dienai skirta va-
landėlė „Moki žodį – žinai kelią“. Jos metu vyko susitikimas su 
švedijos Vasteroso miesto Rudbeckianskos gimnazijos studen-
tais, kurie obelių vaikų globos namuose atliko socialinę dviejų 
savaičių praktiką. Jauniesiems rokiškėnams jie papasakojo apie 
švedijos socialinę politiką, aukštojo mokslo sistemą, savo mo-
kyklą, jaunimo užimtumą, miesto bibliotekas.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, kaip ir kiekvienais me-
tais, neapsiribojo paprastais renginiais, literatūros parodų ren-
gimu, susitikimu su rašytojais, knygų pristatymu. Kasmet sten-
giamasi kuo įdomiau, patraukliau ir išradingiau organizuoti ren-
ginius. Į savo darbą, vartotojų aptarnavimą, žiūrima kūrybiškai.  

Literatūros vakare „Skristi abiem sparnais“ koncertuoja Daunių 
šeimos kamerinis ansamblis „Regnum musicale“, vadovaujamas 
Raimondos Daunienės, 2010 m. lapkričio 26 d.

Literatūros paroda „Rokiškio krašto garbės piliečiai – 
2010-ųjų metų jubiliatai“, 2010 m. 
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daugiau dėmesio skiriama renginiams organizuoti, vaikų ir jau-
nimo meninei saviraiškai ugdyti. tačiau 2010 m., atsižvelgiant į 
sunkmetį, atsisakyta vaikų vasaros poilsio stovyklos „pelėdžiu-
kas“, todėl mažiau dėmesio skirta vaikų vasaros poilsio organi-
zavimui. tačiau akcija „Vasara su knyga“ vis tiek vyko. 

2010 m. kryptingai vykdant bibliotekos veiklą, formuotas 
modernios, bet išlaikiusios tradicijas ir dvasingumą, nuolat ieš-
kančios ir tobulėjančios bei pasiruošusios tarnauti savo vartoto-
jui kultūros įstaigos įvaizdis. nepamirštas ir pačių bibliotekinin-
kų laisvalaikis. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka, 2009 m. tapusi nugalėtoja pirmajame aukš-
taitijos bibliotekininkų sąskrydyje, vykusiame anykščių rajone, 
šiais metais tapo antrojo sąskrydžio organizatore. šventė vyko 
salų dvaro parke. ta proga netgi buvo pagamintas sąskrydžio 
ženklas (dizainas Rimvydo pupelio).

čia dalyvavo apie 200 dalyvių iš panevėžio apskrities G. 
petkevičaitės-bitės, pasvalio Mariaus Katiliškio, anykščių Liu-

dvikos ir stanislovo didžiu-
lių, Molėtų bei zarasų rajonų 
viešųjų bibliotekų. svečių 
teisėmis dalyvavo Klaipėdos 
apskrities ievos simonaitytės 
viešosios bibliotekos, skuo-
do savivaldybės bei palangos 
miesto viešųjų bibliotekų 
atstovai. Komandos rungė-
si tinklinio, žiedų mėtymo, ėjimo kojūkais, smiginio, žvejybos 
rungtyse. šįkart nugalėjo molėtiškiai, o rokiškėnai liko ketvirti.

informacinės visuomenės kūrimo procese vis didesnį vaidme-
nį ėmė vaidinti naujausios informacinės technologijos, pakeitu-
sios ir bibliotekų darbą. tačiau vis dar išliko tokia funkcija kaip 
atsakymas į skaitytojų pateikiamas užklausas tradiciniu būdu: 
telefonu, elektroniniu paštu bei atvykus į biblioteką. tik keitėsi 
skaitytojų poreikiai: jų jau nebetenkino bibliografų pateikiami 
literatūros sąrašai, jie pageidavo viso teksto dokumentų. šiuo 
atveju padėtį gelbėjo pilnatekstė mokslinių straipsnių infor-
macija iš interneto puslapių www.eperiodika.lt, www.elaba.lt, 
http://scholar.google.lt. 

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje įsikūrusiame interneto 
centre 2010 m. ženkliai pagausėjo lankytojų. tai lėmė nemokama 
prieiga prie interneto, modernūs kompiuteriai, spartus interneto 
ryšys, projekto „bibliotekos pažangai“ akcijos, bibliotekos kon-
kursai, daugiafunkcinis aparatas. didžiausią lankytojų dalį sudarė 
vaikai, kurie daugiausia žaidė kompiuterinius žaidimus. Jaunimui, 
moksleiviams, studentams, be prieigos prie interneto, svarbi buvo 
galimybė naudotis kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslau-
gomis. suaugusiųjų lankomumo padidėjimą lėmė paskata daly-
vauti projekto „bibliotekos pažangai“ skelbtose akcijose, galimy-
bė konsultuotis ir mokytis naudotis kompiuteriu bei internetu. 

Literatūros paroda „Paulius – mūsų lyrikos legenda“, skirta  
Pauliaus Širvio 90-osioms gimimo metinėms, 2010 m.

Sąskrydžio ženklas, 2010 m.
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sėkmingiausia projekto „bibliotekos pažangai“ akcija galima 
laikyti tiesioginę transliaciją „pirmas kartas internete? drąsiau! 
pirmyn!“, kuria siekta paskatinti interneto galimybėmis viešosiose 
bibliotekose naudotis visus tuos, kurie to dar nebandė ar nemoka. 
tiesioginės transliacijos metu interneto naujokai dalyvavo žais-
mingoje viktorinoje. Jos klausimai buvo parinkti taip, kad akcijos 
dalyviai susipažintų su populiariomis, informacijos prasme naudin-
gomis svetainėmis. apie savo pirmuosius žingsnius internete pasa-
kojo ir susirinkusiuosius drąsino transliacijos svečiai – režisierius 
Vytenis pauliukaitis, neseniai internetu naudotis išmokusios Re-
gina Jerginienė ir Klementina petrikienė. specialus žemėlapis su-
skaičiavo, į kurias bibliotekas atvyko daugiausia smalsių žmonių. 
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje užregistruota 40 interneto 
naujokų. tai didžiausias skaičius panevėžio apskrityje. Vyresnio-
sios kartos atstovų susidomėjimas akcija buvo didžiulis: rokiškė-
nai, neslėpdami entuziazmo, kūrė ir elektroniniu būdu siuntė rū-
pimus klausimus tiesioginės transliacijos dalyviams. Jiems rūpėjo 
išsiaiškinti elektroninio pašto susikūrimo galimybes, kuo daugiau 
sužinoti apie jaunimo pamėgtą nuotolinį bendravimą „skype“.

Kraštotyros veikloje nemažai dėmesio skirta nuolat rankraš-
čių ekspozicijos bei kraštiečių archyvams kaupti bei atnaujinti. 
2010 m. kolekcija papildyta Kauno kolegijos dėstytojo, žurna-
listo, bibliofilo ir XXVii knygos mėgėjų draugijos nario Ričardo 
Venckaus rinkinių eksponatais, menančiais alfonsą Keliuotį. 

2010 m. prasmingai tęstas ir leidybinis projektas „Romuvos 
keliais“, įgyvendinamas Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie 
nemunėlio“ leidyboje. projektas skatina tyrinėti krašto istoriją, 
kultūrą, pažinti savo kraštą, studijuoti bendruomenių kultūrinį 
gyvenimą, puoselėti tradicijas ir papročius.

siekiant mažinti gyventojų socialinę atskirtį, kelintus metus 
iš eilės dalyvauta rengiant Rokiškio rajono savivaldybės visuo-
menės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 
įgyvendinimo projektus. 2010 m. parengtas projektas „niekas 
neturi teisės tave skriausti“. prasmingų bibliotekos renginių 
įgyvendinimui ir Juozo Keliuočio redaguoto kultūros gyvenimo 
žurnalo „naujoji Romuva“ studijoms vykdytas tęstinis projek-
tas „naujosios Romuvos skaitymai“.

pastarieji metai, nepalankūs kultūrinei veiklai Lietuvoje, rajono 
bibliotekoms buvo gana sėkmingi. Mažėjant gyventojų, pastaraisiais 
metais rajone uždaryta ne viena mokykla, ambulatorija, pašto sky-
rius, todėl bibliotekos erdvė tapo bene vienintele vieša vieta, kurioje 
bendruomenės nariai turi vienodas galimybes bendrauti, susipažin-
ti su naujovėmis, įgyti reikalingų įgūdžių ir informacijos, naudotis 
interneto paslaugomis. džiugu, kad vartotojų nesumažėjo. Kalbant 
apie visą rajono bibliotekų sistemą, 2011 m. būta 15 319 registruotų 
vartotojų, tai yra beveik 42 proc. rajono gyventojų. Jie bibliotekose 
lankėsi beveik 266 tūkst. kartų, kiekvienas – po 17. biblioteka viso-
mis įmanomomis priemonėmis siekė aprūpinti vietos bendruomenę 
reikiama informacija, kaupė universalų ir kitų dokumentų fondą, or-
ganizavo kompiuterinio raštingumo kursus, teikė tradicines ir elek-
tronines paslaugas, todėl ir bibliotekų lankomumas nesumažėjo. 

Rokiškėnų bibliotekininkų komanda Salose, 2010 m.
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2011-aisiais kompiuterizuotos ir turinčios prieigą prie inter-
neto visos rajono bibliotekos. Jos dalyvauja Lietuvos integra-
lios bibliotekų informacijos sistemoje, Viešojoje bibliotekoje ir 
Rokiškio m. filiale įdiegtas skaitytojų aptarnavimo posistemis 
(sap). Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių rajono gyventojai 
gali nemokamai prieiti prie interneto. tai mažina kaimo socia-
linę atskirtį, padeda pensininkams, bedarbiams, mažas pajamas 
gaunantiems asmenims palaikyti ryšį su artimaisiais, bendrauti 
su panašaus likimo žmonėmis, rasti juos dominančią informa-
ciją. Viešojoje bibliotekoje įrengta kompiuterinė darbo vieta 
akliesiems ir silpnaregiams.

pažymėtina, kad nuo 2010 m. fondai mažėjo labai nežymiai, 
todėl galima teigti, kad jų mažėjimas stabilizavosi. nurašyta ak-
tualumą praradusi ir susidėvėjusi literatūra, dėl ribotų turimų fi-
nansinių išteklių naujų leidinių įsigyta nepakankamai. Viešosios 
bibliotekos fondai nuo 2009 m. netgi pradėjo didėti.

2011 m., palyginus su 2010-aisiais, gauta 7608 egzemplio-
riais daugiau. tai lėmė uab „alma littera“ parama (įsigyta 
1497 egz. už 10 535,14 Lt); ilgalaikės finansavimo programos 
„bibliotekų fondų atnaujinimo programa 2011–2015 metams“ 
atnaujinimas (įsigyta 408 egz. už 10 tūkst. Lt.). Įsigyta kraš-
tiečio Lietuvos ekonomisto, istoriko, socialinių mokslų daktaro 
Vincento Lukoševičiaus asmeninė kolekcija (gauta 1036 egz.) ir 
kt. Ji padidino kaimo filialų gautų egzempliorių bei pavadinimų 
skaičių – pagrindinė kolekcijos dalis atiteko Juodupės filialui.

2011 m. projektinės veiklos ir bibliotekos iniciatyva sureng-
ta daug profesionalių, prasmingų ir turiningų renginių: pami-
nėti 2011-ieji – Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminties, 
poeto ir rašytojo česlovo Milošo jubiliejiniai metai, Rokiškio 
rajonui reikšmingos sukaktys: poeto, pedagogo alfonso Ke-
liuočio 100-osios ir poetės elenos Mezginaitės 70-osios gimi-
mo metinės. daug dėmesio skirta tarmių metų iniciatyvai ir sa-

vanorystei skatinti, tautos papročiams, tradicijoms populiarinti. 
nemažai renginių surengta jaunimui, ypač socialinę atskirtį pa-
tiriančioms grupėms, jų įtraukimui į bendrakultūrines veiklas. 
Visa tai skaičiais reiškia: 2011 m. Viešojoje bibliotekoje ir fi- 
lialuose įvyko 1456 renginiai: 599 žodiniai ir 857 vaizdiniai. 
iš jų: vaikams 244 žodiniai, 254 vaizdiniai renginiai, kuriuos 
aplankė 20 428 lankytojai.

Įgyvendinta novatoriška idėja: visus 2011 metus kiekvieno 
mėnesio pabaigoje Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje įreng-
toje renginių svetainėje vyko bibliotekos, literatų klubo „Vaivo-
rykštė“ ir „Gimtojo Rokiškio“ organizuoti sambūriai „Gimę po 
X zodiako ženklu“, skirti atskiriems zodiako ženklams. 

ir toliau tradiciškai buvo pristatomos knygos ir Rokiškio 
krašto kultūros žurnalas „prie nemunėlio“, vyko poezijos pava-
sarėlis, Metų knygos rinkimai, nacionalinė Lietuvos bibliotekų, 
šiaurės šalių bibliotekų, suaugusiųjų švietimo savaitės ir kt. pa-
skirta ir įteikta penktoji Juozo Keliuočio literatūrinė premija. 

Įdomiai praėjo susitikimas su istoriku, LdK parko draugijos 
pirmininku algimantu birbilu. Jo fotografijų parodoje pristato-
mas fotodienoraštis iš 2010 m. vasaros LdK parko draugijos 
istorinės ekspedicijos „Lietuva ir ukraina – krantai 2010“, ku-
rios 7 dalyviai – žurnalistas, LdK parko draugijos pirmininkas 
algimantas birbilas, istorikas tomas baranauskas, žurnalis-
tas Linas senkus, inžinierius zenonas anušauskas, režisierius 
saulius novikas, fizikas evaldas Maceika ir Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės 
pavaduotoja daiva Vilkickienė – nuo liepos 31 dienos iki rug-
pjūčio 13-osios „žygiavo“ Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės 
paveldo keliais, viską užrašinėjo, fotografavo ir filmavo.

siekiant „atgaivinti“ istorinę Lietuvos praeitį, jaunimą supa-
žindinti su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldu ukraino-
je, pristatytas LdK pilių maketų konkursas, prie kurio prisidėjo 
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ir Rokiškio mokyklų moksleiviai, pasirinkę sukurti šių ukrainoje 
esančių pilių maketus. prieš tai jie nuvyko į ukrainą: į Kremene-
cio pilis – Rokiškio „Romuvos“ gimnazija, į olykos pilis – Ro-
kiškio Juozo tumo-Vaižganto vidurinė mokykla. 

netradiciškai paminėtos ir nobelio literatūrinės premijos lau-
reato česlovo Milošo 100-osios gimimo metinės. Viešosios bi-
bliotekos bei Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 
nariai, ne vienerius metus organizavę bendrus projektus ir vykdę 
bendras kultūrines veiklas, surengė prasmingą pažintinę kelio-
nę. panevėžio rajone susipažinta su Gabrielės petkevičaitės-bi-
tės memorialine ekspozicija puziniškio dvare, apžiūrėtas Juozo 
tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejus ustronėje. Kita ke-
lionės dalis buvo skirta aplankyti nobelio literatūrinės premijos 
laureato česlovo Milošo tėviškę šeteniuose, Kėdainių rajone. 
na, o Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija 
„česlovo Milošo skaitymai“. pranešimus skaitė Vu polonistikos 
centro dėstytoja danuta balašaitienė, rašytoja birutė Jonuškaitė, 
Vdu šiuolaikinės literatūrologijos ir Ktu vertimo teorijos ma-
gistrė Kristina Lukošienė, Kėdainių krašto muziejaus direktorius 
Rimantas Žirgulis, žurnalo „naujoji Romuva“ vyriausiasis re-
daktorius andrius Konickis. pranešėjai įtaigiai ir įvairiapusiškai 
atskleidė spalvingą česlovo Milošo asmenybę, jo gyvenimą ir 
kūrybą. ištraukas iš česlovo Milošo kūrybos skaitė Kauno vals-
tybinio dramos teatro aktorius petras Venslovas.

dar viena rokiškėnams svarbi jubiliejinė data paminėta iš-
vykoje: poeto, pedagogo alfonso Keliuočio 100-osios gimi-
mo metinės paminėtos pagulbio poezijos atlaidų metu Molėtų 
rajone. birželio 11 d., vidurdienį, sodybos kluone prasidėjo 
šventės „poezijos atlaidai pagulby“ atidarymas – Garbingoji 
dalis, skirta aukštaičiui alfonsui Keliuočiui. po pranešimų nu-
aidėjo pagulbio ir romantinio roko grupės atliktos a. Keliuo-
čio „Joninės“. popiet Kūrėjų klubas paviliojo į Rojalio kam-

barį, kur sopulingojoje atlaidų dalyje prie atvertų langų vyko 
poetiniai skaitymai. Kieme ant molbertų buvo eksponuojama 
Viešosios bibliotekos parengta fotografijos paroda „Literatūri-
nės aukštaitijos vietos“, kuriose įamžintos aukštaitijos poetų 
tėviškės. 

Rugsėjį ši data paminėta ir Rokiškyje. tai buvo didžiulis 
kompleksinis renginys, kuriame a. Keliuočio gyvenimo ir kūry-
bos kelią nagrinėjo lietuvių literatūros tyrinėtojas, humanitarinių 
mokslų daktaras Ramutis Karmalavičius ir Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė alicija 
Matiukienė. Renginio metu skambėjo Kauno valstybinio dramos 
teatro aktorės aušros Keliuotytės skaitomos eilės. Į susirinkusiuo-
sius ji kreipėsi tėvo a. Keliuočio kūryba. sambūryje koncertavo 
Rokiškio muzikos mokyklos pedagogės Vilija urbonienė ir ok-
sana sadauskienė, savo kūrybos dainas atliko Keliuočių giminės 
atstovė, J. tumo-Vaižganto vidurinės mokyklos abiturientė Greta 
navickaitė. šiai datai parengta ir literatūros paroda „aukštaitiško 

Konferencijos „Česlovo Milošo skaitymai“, skirtos jo 100-osioms 
gimimo metinėms, dalyviai, 2011 m. gegužės 3 d.
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temperamento kūrėjas“ (alfonsui Keliuočiui – 100), supažindi-
nanti su jo gyvenimu bei kūryba, visuomenine veikla. 

antrojoje renginio dalyje buvo įteikta 5-oji Juozo Keliuo-
čio literatūrinė premija. Ji atiteko kraštiečiui literatūrologui, 
profesoriui Vitui areškai už reikšmingus rašto darbus: literatū-
rologinius tyrinėjimus, išsamias apžvalgas ir svarius kritinius 
straipsnius, už publikacijas apie brolių Keliuočių veiklos reikš-
mę lietuvių kultūrai. dar vienas renginio akcentas: jubiliejinio –  
10-ojo – Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ 
pristatymas.

Įgyvendinant dar 2010 m. pasiūlytą idėją – Liudo dovydėno 
premiją teikti Rokiškio krašte, jo gimtajame trumpiškyje, 4-oji 
literatūrinė Liudo dovydėno premija atiteko rašytojui Valdui pa-
pieviui už romaną „eiti“. Laureatas atvyko iš prancūzijos sostinės 
paryžiaus, o premijos mecenatas, rašytojo sūnus Jonas dovydė-
nas – iš JaV. apdovanojimas vyko netradicinėje aplinkoje – 5-ųjų 
tarptautinių pirmosios vagos arimo arkliais varžytuvių metu. pre-

miją įteikė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas poetas anta-
nas a. Jonynas, dalyvavo fotomenininkas antanas sutkus.

2011-aisiais pasirodė nemažai naujų kraštiečių bei apie kraš-
tiečius knygų pristatymų. balandį pristatytos net dvi knygos. 
pirmoji – nepriklausomos Lietuvos kario savanorio, Lietuvos 
garbės šaulio, partizano, tremtinio, nenuilstančio įvairių rengi-
nių dalyvio felikso Mažeikio atsiminimų knyga „Mano gyveni-
mas“, antroji – dano Kairio poezijos knyga „su vėju už paran-
kės“. išėjo pedagogo Vytauto deksnio poezijos knyga „pasaulio 
linijos“, stasės Malakauskaitės-Lindienės poezija „dėkoju tau, 
Visagali“ ir „ateiname į medikų rankas“, Reginos Guntulytės-
Rutkauskienės knygos „pora vienam vakarui“ ir „pavėlavęs 
laiškas“. Kaip ir kasmet, pristatyti du nauji Rokiškio krašto kul-
tūros žurnalo „prie nemunėlio“ numeriai.

Kiekvienais metais Viešoji biblioteka prisideda prie Rokiškio 
miesto dienų renginių. šįkart rokiškėnus kvietė interaktyvi bibli-
otekos palapinė (organizavo projektas „bibliotekos pažangai“) 

Alfonso Keliuočio 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Iš kairės: 
aktorė Aušra Keliuotytė ir muzikos pedagogė bei atlikėja Vilija 
Urbonienė, 2011 m. rugsėjis     

Literatūrinė Juozo Keliuočio premija profesoriui Vitui Areškai. 
Premiją teikia Rokiškio rajono savivaldybės meras Vidmantas 
Kanopa, 2011 m.
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„Mano biblioteka pati šauniausia“. čia galima buvo žaisti klau-
simų smiginį, spręsti kryžiažodžius, dalyvauti interaktyviame 
žaidime „atsargus internete“, varžytis viktorinoje „Ką žinai 
apie savo kraštą?“, piešinių konkurse „piešiame svajonių biblio- 
teką“ ir pan. Vakare prie Rokiškio krašto muziejaus parodytas 
Raganiukės teatro spektaklis-@ pasaka „Katinėlis ir gaidelis“.

2011 m. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje įgyvendinta 
atviros visuomenės instituto „pagalbos fondo“ Lietuvoje (pfL) 
osfL ir LR kultūros ministerijos finansuota kultūrinė-eduka-
cinė programa „tradicijos laiko sankirtoje“ (Regionų kultūros 
projektų, mažinančių socialinę ir kultūrinę atskirtį, programa). 
projekto tikslas – regiono vaikų ir jaunimo kultūrinė edukaci-
ja siekiant aktyvaus vaikų ir jaunimo dalyvavimo kultūriniame 
gyvenime, į bendras veiklas įtraukiant regiono kultūros, švieti-
mo įstaigas, nevyriausybines organizacijas, pavienius kultūros 
ir meno kūrėjus – sėkmingai pasiektas. Kūrybinių edukacinių 
užsiėmimų, kuriuose dalyvavo apie 300 dalyvių, metu biblio-

tekininkės, lėlininkės, etnologai, kultūros darbuotojai, tautodai-
lininkai, vietos ir profesionalūs menininkai, savanoriai perdavė 
savo žinias vaikams ir jaunimui. Įvykdytos penkios programos: 
1) „Kalbėkim savo protėvių kalba“, 2) edukacinių užsiėmimų 
ciklas „Kaip prakalbinti lėles“, 3) „Vaikų vasaros užimtumo  
pažintinė kūrybinė stovykla“, 4) „amatų dirbtuvės“, 5) progra-
ma-kūrybinė studija „pelėda žody ir mene“ ir surengta projekto 
užbaigimo šventė. išleistas ir šiai programai skirtas lankstinu-
kas, iliustruotas įvairių renginių nuotraukomis.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius liko ištikimas teatrinėms 
tradicijoms: surengta tradicinė XV aukštaitijos regiono lėlių tea-
trų šventė „Kai atgyja lėlės 2011“. ieškant naujų vaikų pritraukimo 
į biblioteką formų, dėmesys atkreiptas į fotografiją. čia veikė foto-
grafijos studija „Rokiškio kraštas vaiko akimis“, kuriai vadovavo 
ukmergiškis fotografas albinas Kuliešis. tradiciškai rengtos ir pa-
čių vaikų, tautodailininkų bei rajono menininkų darbų parodos. 

prie netradicinių darbo formų priskiriamos vaikų vasaros po-
ilsio stovyklos „pelėdžiukas“, nors jos jau tampa tradicinėmis:  

Valdas Papievis (kairėje) ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas 
poetas Antanas A. Jonynas, 2011 m. 

Interaktyvi bibliotekos palapinė, 2011 m. rugsėjo 24 d.
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2011 m. veikė jau devintoji tokia stovykla. šįkart dalyvauti joje 
pirmenybė teikta socialiai remtiniems bei socialinės rizikos 
grupės 9–12 metų vaikams. stovykloje dalyvavo 20 bibliote-
kos lankytojų iš įvairių rajono mokyklų. šiais savanorystės me-
tais mielai talkino du savanoriai Valda Lingytė-bugailiškienė ir 
Modestas bugailiškis, padėję atskleisti zarasų krašto istoriją, 
nepasiklysti rajono apylinkėse bei atrasti naujų dar mažai kam 
žinomų krašto „perlų“.

europos sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykloje 
nuo 2010 m. mokytoja savanorė nijolė Jurevičiūtė sutiko anglų 
kalba vesti užsiėmimus vaikams „Let’s go „pirmyn“, juos veda 
iki šiol.

birželio 18–19 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Ke-
liuočio viešosios bibliotekos „Keliuočiukų“ komanda, minėda-
ma a. Keliuočio 100-metį pasirinkusi „Jonines“ prisistatymo 
daina, šauniai dalyvavo trečiajame aukštaitijos bibliotekininkų 
kultūros ir sporto sąskrydyje, vykusiame Molėtų rajone, šniūrų 
kaimo turizmo sodyboje. 

Reikšmingų pasiekimų būta ir kitose srityse: projekto „bib- 
liotekos pažangai“ organizuojamoje akcijoje „biblioteka ir par-
tneriai“ aleksandravėlės filialas už renginį „Minime Lietuvos 
valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną“ kategorijoje 
„Mes svarbūs“ tapo „partneriškiausia liepos mėnesio bibliote-
ka Lietuvoje“, o kategorijoje „dirbame kartu“ už renginį „be 
stabdžių – 2“ – „partneriškiausia lapkričio mėnesio biblioteka 
Lietuvoje“. Gavo net du projekto „bibliotekos pažangai“ skel-
biamos akcijos „biblioteka ir partneriai“ titulus ir dovanų perio- 
dinių leidinių metų prenumeratas už 1000 litų.

česlovo Milošo 100-ųjų gimimo metinių ir 2011-ųjų paskel-
bimo Milošo metais Lietuvoje ir Lenkijoje proga česlovo Milo-
šo metų premijos komitetas už reikšmingą indėlį į abiejų tautų 
dvasinį paveldą ir česlovo Milošo idėjų puoselėjimą padėkos 

raštu apdovanojo bibliotekos direktorę, Juozo ir alfonso Ke-
liuočių palikimo studijų centro pirmininkę aliciją Matiukienę. 

bibliotekų informacinė bazė kasmet gerėjo. 2012 m. pradžio-
je prieigą prie interneto turėjo visos rajono bibliotekos. projektas 
„bibliotekos pažangai“ organizavo naujus žinių atnaujinimo mo-
kymus, konferencijas, seminarus: vyko bibliotekininkų tęstiniai 
mokymai: OS Windows 7 bei MS Office 2010 naujovės ir skirtu-
mai nuo OS Windows Vista ir MS Office 2007. suteikti darbo su 
MS Excel 2010 pagrindai. Įgiję tinkamą žinių bagažą, rajono bi-
bliotekininkai mokė savo aptarnaujamų mikrorajonų gyventojus. 
pagrindinės mokymo temos – kompiuterinis raštingumas, saugus 
internetas, darbas Picasa programoje, interneto ištekliai ir kt.

Rajono bibliotekose įgyvendintas es struktūrinių fondų pro-
gramos projektas „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiš-
kam tobulėjimui“. Rajono bibliotekininkai, bendradarbiaudami 
su VšĮ baltijos edukacinių technologijų institutu, mokė gyven-
tojus kompiuterinio raštingumo. 

Rokiškėnų komanda „Keliuočiukai“ trečiajame sportiniame-
kultūriniame sąskrydyje Šniūrų kaime, Molėtų rajone, 2011 m.
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pagal 2007–2013 m. es struktūrinių fondų Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros veiksmų programą Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo informavimo centras vykdė projektą „Kompiuterinio 
raštingumo įgūdžių ugdymas Rokiškio ir Radviliškio rajonuo-
se“. bendradarbiaujant su rajono bibliotekomis, vyko 60 valan-
dų gyventojų mokymai pagal 5 modulių programas: 1) informa-
cinių ir komunikacinių technologijų pagrindai, 2) naudojimasis 
kompiuteriu ir failų tvarkymas, 3) tekstų tvarkymas, 4) pateik-
tys, 5) naršymas žiniatinklyje ir komunikavimas. 

projekto ,,bibliotekos pažangai“ 2011 m. akcijų tikslas pri-
traukti Lietuvos gyventojus į bibliotekas: „domiesi gimine“ – 
mokymas naršyti, naudotis paieška, ieškoti informacijos, ben-
drauti internete; ,,internetas Jūsų sodui 2“ – kalbama apie sodo 
augalų apsaugą nuo kenkėjų, jaunų, derančių vaismedžių genė-
jimą, nereiklias ir daugiametes gėles; akcijų ,,tūkstantmečio 
senjoras iV“, „Rudens gėrybės“ metu specialistai aptarinėjo ru-
dens gėrybių konservavimą ir principus; „sveikatos paslaptys 
2“ – sveikas maistas, gyvensena; gyvojo krašto enciklopedijos 
„Graži tu mano“ akcijoje dalyvavo tiek bibliotekų lankytojai, 
tiek pačios bibliotekos, pateikė medžiagą apie biblioteką, žymius 
žmones ir kt. akcija „biblioteka ir partneriai“ – žemėlapis – in-
teraktyvus įrankis, skirtas matyti visas jame užsiregistravusias 
bibliotekas, dalintis patirtimi ir pasiekimais, bendradarbiauti su 
bendruomenėmis, institucijomis, žiniasklaida, valdžios atstovais, 
ieškoti rėmėjų, kaupti šią patirtį, suteikti galimybę pasisemti idė-
jų ir varžytis dėl partneriškiausios bibliotekos vardo. Kaip jau 
minėta, šioje srityje pasižymėjo aleksandravėlės biblioteka, ga-
vusi net du titulus. 

nors vis didesnio dėmesio tarp skaitytojų sulaukia naujausios 
informacinės technologijos, nepamirštamas ir nuo senų laikų la-
bai svarbus kraštotyros darbas, o jo sėkmei didelę reikšmę turi 
ir kraštotyros literatūros fondo formavimas, jo sklaidos būdai. 

Jau nuo senų laikų šiame fonde – knygos, brošiūros, tęstiniai lei-
diniai, rankraščiai, nepublikuoti darbai, fotografijos, vaizdo bei 
garso dokumentai. tai dokumentai, kurių turinys arba autorys-
tė susijusi su regionu. Kiekvienais metais šis fondas pildomas 
tiek naujais, tiek senais, dar neturėtais leidiniais. nemažą jų dalį 
sudaro iš Rokiškio krašto kilusių autorių dovanoti bei kitokiu 
būdu įsigyti leidiniai. taip pat išleista ir keletas įvairių Rokiškio 
kultūros įstaigų leidinių, kurie pateko į minėtą fondą. 2012 m. 
pradžioje šiame fonde buvo 1757 egz. leidinių. daugiausia kraš-
totyros literatūros fondas papildytas 2003 m., kai iš nacionali-
nės M. Mažvydo bibliotekos mainų fondo buvo atsirinkti Juozo 
Keliuočio asmeninės bibliotekos leidiniai. 

2011 m. ypatingas dėmesys skirtas Rokiškio krašto garbės 
piliečiams: susisteminta sukaupta medžiaga apie juos ir parengti 
6 rankraštiniai kraštotyros darbai. 

siekiant ir toliau ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, 
vyko įvairūs kompetencijos kėlimo mokymai. Minimais metais 
tokiuose mokymuose dalyvavo 51 Viešosios bibliotekos bei fi-
lialų darbuotojas. Rajono bibliotekininkai profesines žinias ir 
kompetenciją taip pat tobulino Lietuvos kultūros darbuotojų to-
bulinimosi centre, respublikiniuose, apskrities, viešosios biblio-
tekos rengiamuose mokymuose, konferencijose, pasitarimuose 
ir kituose renginiuose. 

2011 m. pabaigoje projektas „bibliotekos pažangai“ Ro-
kiškio viešojoje bibliotekoje surengė įvadinį susitikimą „bi-
bliotekų svetainių pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems 
įrenginiams“, kur dalyvavo Vb direktorė alicija Matiukienė, 
bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita 
Viskaitienė, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresn. biblio- 
tekininkė Vida Ruželienė, bibliotekinių procesų inžinierius al-
girdas Mackus, vyresn. metodininkė Violeta Melvydienė. Mo-
kymai tęsti 2012 metais. 
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didžiausias 2011 m. pasiekimas – sėkmingas projekto „bib- 
liotekos pažangai“ įgyvendinimas: visos rajono bibliotekos turi 
prieigą prie interneto. taip išnyko informacinė atskirtis tarp 
miesto ir kaimo bibliotekų lankytojų informacinių technologijų 
srityje, vyko sėkminga projekto „bibliotekos pažangai“ komu-
nikavimo, viešinimo politika, atlikti bibliotekų veiklos pokyčių 
poveikio tyrimai. bibliotekos veiklai trukdė tai, kad nebuvo 
skirta lėšų renginiams. 

Lietuvos viešosiose bibliotekose vyko „bibliotekininko –  
e. mokytojo“ rinkimai. skaitytojai elektroninėse anketose įver-
tino bibliotekininkus, aktyviausiai organizavusius skaitmeninio 
raštingumo kursus. balsavime dalyvavo ir Rokiškio rajono gy-
ventojai, kurie į šalies bibliotekininkų – e. mokytojų šimtuką iš-
rinko 5 geriausius rajono bibliotekininkus: Rokiškio m. filialo 
vyresn. bibliotekininkę Valdą bugailiškienę, salų fil. – Rasą Kal-
nietienę, pakriaunių fil. – onytę Krivilevičienę, Laibgalių fil. –  
aldoną balčiūnienę, Konstantinavos fil. – ireną Žindulienę. 

2012 m. informacijos technologijų laikotarpiu biblioteka tam-
pa moderniu ir patraukliu, šiuolaikišku ir saugiu informacijos, 
edukacijos, mokymosi, informacinio raštingumo, kūrybiškumo 
ugdymo, kultūros, socialiniu, laisvalaikio leidimo centru, pasi-
žyminčiu aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamos informacijos 
įvairove, turinčiu elektroninę duomenų bazę, tinkamai sukom-
plektuotą ir sutvarkytą dokumentų fondą, organizuojančiu kultū-
rinius renginius vaikams, jaunimui, jų tėveliams ir seneliams. 

2012 m. rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atli-
ko bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nu-
statymo vertinimo auditą. Rajono tarybos Kontrolės komiteto 
prašymu parengtas bibliotekos nurašyto ilgalaikio materialinio 
turto sąrašas. Rajono savivaldybės administracijos ir savival-
dybės įstaigų projektų rengimo bei įgyvendinimo koordinavi-
mo grupės posėdyje Vb direktorė alicija Matiukienė pristatė 

klausimą „dėl Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
rekonstravimo ir modernizavimo poreikio“. posėdyje nutarta 
rengti bibliotekos investicinį projektą ir jį teikti Valstybės in-
vesticijų programai. 

2012 m. Viešoji biblioteka naujus leidinius įsigijo pagal 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pasirašytą 
sutartį, vykdant Ministerijos programos „Visuomenės infor-
macinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida“ prie-
monę „skaitymo skatinimo visuomenėje priemonės ir jų įgy-
vendinimas“. iš valstybės biudžeto dokumentų įsigijimui skirta  
74 500,00 litų. periodinių leidinių prenumeratai iš savivaldybės 
skirta 40 600,00 litų. Kultūros ministerijos lėšos vienam gyven-
tojui – 2,23 Lt, t. y. dvigubai daugiau nei 2011 metais. tuo tarpu 
rajono savivaldybė periodikai įsigyti skyrė ženkliai mažiau. su-
mažėjus naujų leidinių, ypač periodikos skaitykloje, sumažėjo 
ir išduotis. 

padėtį jau keletą metų gelbėjo rėmėjai. 2012 m. pagrindi-
nis rėmėjas buvo spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, 
Viešajai bibliotekai užprenumeravęs 49 pavadinimų periodinius 
leidinius. šio fondo dėka gauta 899 egz. naujų periodinių leidi-
nių. bibliotekai naujų knygų skyrė knygų autoriai, skaitymo ir 
kultūrinio raštingumo asociacija, Vdu, „naujosios Romuvos“ 
fondas, LR kultūros ministerija, Juozo ir alfonso Keliuočių pali-
kimo studijų centras, leidykla „Humanitas“, dailininkų sąjungos 
leidykla, LR seimo kanceliarija, VšĮ europos parkas, Lietuvos 
nacionalinė unesco komisija ir kt. 2012 m. Rokiškio viešajai 
bibliotekai savo asmenines bibliotekas padovanojo kraštietis fi-
losofas bronius deksnys (374 egz.) ir buvusi ilgametė Viešosios 
bibliotekos direktorė zita Jodeikienė (120 egz.). Gražia paramos 
iniciatyva nustebino Vilniaus Martyno Mažvydo bibliofilų klubas 
ir jo vadovas prof. domas Kaunas, čedasų filialui padovanojęs 
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292 egz. naujų grožinės literatūros kūrinių. Rajono savivaldybė 
visoms bibliotekoms skyrė „Valsčių“ serijos knygos „panemu-
nėlis“ 1 ir 2 dalis. Rokiškio rajono vietos veiklos grupė kaimų 
ir miestų bibliotekoms skyrė naujų rajono plėtrai skirtų leidinių. 
finansinę paramą knygos „Liudo dovydėno bibliografija“ leidi-
mui suteikė rašytojo sūnus, fotomenininkas Jonas dovydėnas. 
šiais metais įmonė „Rokiškio sūris“ ne vieną renginį rėmė savo 
produkcija. Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos 
fondas rėmė vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimui skirtus rengi-
nius. Rėmėjas fizinis asmuo Viešajai bibliotekai nupirko spalvotą 
spausdintuvą. už sėkmingą dalyvavimą „bibliotekos pažangai“ 
projekte bibliotekai padovanota elektroninė skaityklė.

2012 m. rajono laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija 
pakvietė savo skaitytojus rajono bibliotekų lentynas papildyti 
dovanotomis iš savo asmeninės bibliotekos knygomis. ši akcija 
sulaukė gana didelio atgarsio: dovanojo ne tik pavieniai asme-
nys, bet ir organizacijos. 

2012 m., siekiant pasiruošti visiškai automatizuoti fondų 
apskaitą, didelis dėmesys skirtas filialų fondams rekataloguoti.

Įvairiais renginiais vėl stengtasi į biblioteką pritraukti kuo 
daugiau skaitytojų, supažindinti juos su bibliotekos teikiamo-
mis paslaugomis. prasmingai paminėti Maironio metai, Juozo 
Keliuočio 110-osios gimimo metinės. atkreiptas dėmesys į tau-
tos papročius, skatintas vyresnių žmonių aktyvumas, kartų soli-
darumas, bendrakultūrinė veikla. Įgyvendinta adventinių vakarų 
tradicija. paskirta ir įteikta šeštoji Juozo Keliuočio literatūrinė 
premija. daug renginių skirta kraštiečiams kūrėjams populiarin-
ti ir jaunimo kultūriniams poreikiams.

Maironio metams skirti renginiai prasidėjo balandžio pabai-
goje, nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu: pirmąją 
savaitės dieną visose rajono bibliotekose vyko skaitymai, ku-
rių metu bibliotekininkės ir skaitytojai skaitė lietuvių literatūros 

klasiko posmus. Maironio eilės, dainos skambėjo ir respubli-
kinio „poezijos pavasario“ kūrybinėse atvertyse panemunėlio 
bažnyčioje, menančioje žymųjį klasiką, lietuvybės žadintoją 
Maironį. susirinkusieji žavėjosi poetų Meilės Kudarauskaitės, 
birutės Mar, Mariaus buroko, Valdo daškevičiaus, arvydo Va-
lionio, aivaro Veiknio, albino Kuliešio, svečio iš Vengrijos po-
eto peterio Kantoro, dainų autorių ir atlikėjų Vilijos urbonienės, 
aušrinės Repeikaitės, Rudolfo Lymano muzikos mokyklos atli-
kėjos astos Vajegienės, Laimos Kanopienės, astos Vagonienės 
ir Ligitos Klimkaitės kūryba. bardas Kastytis petryla į panemu-
nėlio poezijos atlaidus atvyko nuo Maironio gimtųjų Raseinių.

Juozo Keliuočio 110-osioms gimimo metinėms buvo skirta 
konferencija, vykusi Rokiškio miesto šventės metu. Jos metu 
įteikta ir tradicinė šeštoji literatūrinė Juozo Keliuočio premija. 
už pjesės „JaH“ originalų scenarijų, paremtą rankraščių, laiš-
kų, knygų ir senosios spaudos autentiškais tekstais, už netradici-
nius režisūrinius sprendimus, iš užmaršties prikeliant išskirtines 
tarpukario Lietuvos kultūros veikėjų asmenybes ir Juozo Ke-
liuočio portreto pateikimą teatro scenoje bei to paties pavadini-
mo spektaklio režisūrą įvertintas režisierius Gytis padegimas. 
Laureatui įteikta premija ir rokiškėno medžio drožėjo Vidmanto 
zakarkos kūrinys „scenos angelas“.

2012 m. sėkminga buvo ir projektinė veikla, kurios dėka, 
LR kultūros rėmimo fondui skyrus finansavimą, išleista rody-
klė „Liudas dovydėnas. 1906–2000“, į kurią įtrauktos jo kny-
gos, garso įrašai, kūriniai rinkiniuose ir periodikoje, publicisti-
ka, jo redaguoti leidiniai, literatūra apie patį Liudą dovydėną ir 
jo kūrinius, jo atminimo įamžinimui skirtos publikacijos. Kartu 
įteikta ir penktoji literatūrinė Liudo dovydėno premija už geriau-
sią naują lietuvišką romaną, išleistą praėjusiais kalendoriniais  
metais, skirta rašytojui Vladui Kalvaičiui už romaną „sustiprin-
to režimo barakas“. ceremonijoje dalyvavo premijos mecenatas  
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fotomenininkas Jonas dovydėnas, literatūrologė solveiga dau-
girdaitė, fotomenininkas antanas sutkus, Lietuvos rašytojų sąjun-
gos pirmininkas antanas a. Jonynas. Laureatą pasveikino knygos 
leidėjas, savaitraščio „nemunas“ redaktorius Viktoras Rudžians-
kas, Kelmės savivaldybės atstovai, šio rajono literatų klubo na-
riai. Ąžuolo vainiku V. Kalvaitį papuošė čedasų krašto moterys 
Genovaitė daugnorienė ir bibliotekininkė dalia Kumpauskienė, 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė dalia Janulienė. Jaudi-
nančias ir sukrečiančias knygos ištraukas skaitė Rokiškio liaudies 
teatro aktorė Rūta Žumbakienė. 

svečiavosi ir savo kūrybą pristatė daug žymių rašytojų bei 
poetų, kilusių ir iš Rokiškio krašto, ir iš kitų vietovių. tai po-
etas, prozininkas, vertėjas arvydas Genys, poetas Rimgaudas 
Valentinas Graibus, rašytojas, scenaristas Rimantas šavelis. 
Metų pabaiga pažymėta gražiais susitikimais su nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatais rašytoju sigitu parulskiu 

bei rašytoju donaldu Kajoku. pastarasis atvežė savo naują kny-
gą „ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“. tradiciškai savo kūrybą 
pristatė rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai irena Varnie-
nė, Jonas balaišis ir Jonas driskius.

sėkmingos projektinės veiklos dėka kasmet išleidžiama po 
du kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ numerius. Jų pristaty-
muose dalyvavo dailininkas, fotomenininkas Rimantas dicha-
vičius, pristatęs ne tik fotografijų ir fotopaveikslų parodą „Vizi-
jos“, bet ir ką tik iš spaustuvės paimtą tritomio leidinio „Laisvės 
paženklinti“ pirmąją dalį.

na, o 2012 m. rudenį Rokiškio krašto kultūros žurnalas „prie 
nemunėlio“ pristatytas Vilniaus karininkų ramovėje vykusioje 
Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro ir Vilniaus 
rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ organizuotoje konferencijoje 
„Rokiškio krašto kultūros žurnalas „prie nemunėlio“. Joje pra-
nešimus skaitė Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 

Donaldo Kajoko romano „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ 
pristatymas: aktorė Olita Dautartaitė ir Donaldas Kajokas, 2012 m. 
gruodžio 6 d.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Sigitą Parulskį  
kalbina VB direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė,  
2012 m. gruodžio 14 d.
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viešosios bibliotekos direktorė alicija Matiukienė („Žurnalo 
idėja, koncepcija, perspektyva“), direktorės pavaduotoja daiva 
Vilkickienė („Literatūriniai susitikimai žurnalo puslapiuose“), 
bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita 
Viskaitienė („Krašto kultūrinis istorinis paveldas žurnale“), fo-
tomenininkas albinas Kuliešis („Vizualinis žurnalo veidas“). 
tekstus iš rokiškėnų kūrėjų Vandos Juknaitės ir Rimanto šave-
lio skaitė aktorė doloresa Kazragytė, dainuojamosios poezijos 
kūrinius atliko Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos pedago-
gė Vilija urbonienė.

2012 m. Rokiškio krašte svečiavosi Vilniaus Martyno Maž-
vydo bibliofilų klubas. Viešojoje bibliotekoje vyko popietė „Ką 
vertina ir kolekcionuoja bibliofilai“. savo kolekcijas pristatė 
domas Kaunas (biblija – dovanų knyga), Gintautas trumpis 
(Mažiausios pasaulio knygos), Žilvinas Januška (Laikraščiai, 
kuriuos žino tik istorija), tomas petreikis (ikonografija, kalbanti 
daugiau nei knygos). Viešnagės dalyviai Rokiškio kraštui atvežė 

gražią klubo narių dovaną – surinktas knygas, žurnalus ir kitus 
leidinius, kuriuos paliko čedasų kaimo bibliotekoje.

2012 m. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šoji biblioteka, rajono literatų klubas „Vaivorykštė“ ir rajono 
laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija paskelbė rašinio kon-
kursą „Jei skaitai, pasaulis po tavo kojom“. Vertinimo komisijai 
pateikta 15 rašinių. daugiausia jų gauta iš pandėlio gimnazi-
jos. Laureatai išrinkti gegužės 17 d. vykusio renginio metu, o 
padėkomis ir suvenyrais apdovanoti „poezijos pavasario 2012 
sėliuose“, kuris vyko panemunėlio bažnyčioje, metu.

nuo kovo mėn. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 5 savai-
tes vyko pavasario sezono „europrotų kovos“ 5 turnyrai. euro-
protų mūšyje dalyvavo 6 komandos. Rungėsi 34 dalyviai, kurių 
amžius – nuo 14 iki 63 metų. tikslas – didinti žmonių domė-
jimąsi es valstybėmis narėmis, es veikla, nauda piliečiams ir 
politikos aktualijomis, mokslo pasiekimais ir t. t. Renginį orga-
nizavo europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Europe Direct 

Dailininkas ir fotomenininkas Rimantas Dichavičius prie fotografijų 
parodos „Vizijos“, 2012 m. vasario 16 d.  

Intelektualaus žaidimo „Europrotai“ komandos. Priekyje renginio 
vedėja Salvinija Kalpokaitė, 2012 m.
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informacijos centrai, Jaunimo Europos komanda ir Viešosios 
bibliotekos. „europrotų“ pavasario sezono nugalėtoja tapo „Ke-
turakių“ komanda iš Kamajų.

tęsiant bibliotekininko dienos tradiciją, Rokiškio krašto 
muziejuje vyko kompozitoriaus, dainų atlikėjo andriaus Kuli-
kausko autorinis vakaras „širdies šviesoj belaukiant balto ste-
buklo...“. Koncerto klausytojai leidosi į muzikinę kelionę laiku: 
skambėjo hipių, tarpukario Lietuvos melodijos, pirmosios ir 
pačios naujausios bardo a. Kulikausko sukurtos dainos. akom-
panuojant gitara, akordeonu, pianinu ir elektriniais vargonėliais 
dvaro menėje liejosi dainos apie meilę, dievą, likimą, tikėjimą 
ir viltį. Vyko padėkos rajono bibliotekų skaitytojams vakaras. 
dalyvavo rajono bibliotekininkės, bibliotekų skaitytojai ir Ro-
kiškio miesto gyventojai.

Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius nuolat bendradarbiauja 
su bibliotekomis, turinčiomis lėlių teatrus. biblioteka kartu su 
partneriais įgyvendino projektą – kultūrinę-edukacinę progra-
mą „XVi aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja 
lėlės 2012“, organizavo renginius, amatų dirbtuves, kūrybines 
studijas, rengė akcijas „padovanok bibliotekai knygą“, „skaitai, 
kuri, vaidini – Knygos draugas esi“, „Metų knygos rinkimai“, 
„auginkime bibliotekoje knygų medį“, kitus projektus, dalyva-
vo rengiant kūrybos darbų parodas, etnokultūrines programas, 
taip pat dalyvavo rajono ir respublikiniuose renginiuose.

išskirtinio dėmesio sulaukė vasaros akcija „auginkite biblio-
tekoje savo knygų medį“: akcija, inicijuota leidyklos „alma litte-
ra“ projekto, prasidėjo liepos mėn. Vasaros metu Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje dažniausiai lankėsi ir skaitė apie 100 vaikų ir 
jaunimo. aktyviausiai minėtoje akcijoje dalyvavo 15 vaikų. Jie 
augino „Knygų medžius“, ant kurių klijavo lapelius su autorių ir 
knygų pavadinimais. Likę skaitytojai „Knygos medžius“, kurie 
buvo išdalinti jiems vasaros pradžioje, augino namuose.

Vis dar populiarūs buvo ir „skaitymo gurmanų ketvirtadie-
niai“, kurių metu vyko pasakų popietės, rytmečiai, įvairios va-
landėlės mažiesiems ir pan.

bibliotekos kompiuterizacija iš esmės pakeitė jos siūlomas 
paslaugas ir jų efektyvumą. 2012 m. sukurtas naujas Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inter-
neto puslapis, pritaikytas ir neįgaliesiems. Jis sudarė galimybes 
bibliotekos elektroniniu katalogu pasinaudoti net neatvykus į 
biblioteką. čia galima gauti informaciją apie bibliotekoje esan-
čius leidinius, kurie jau pateko į elektroninį katalogą. taip pat 
galima surasti straipsnių iš įvairių periodinių leidinių aprašus.

dar 2011 m. pradėti, o 2012 m. toliau tęsti kraštotyros litera-
tūros fondo skenavimo darbai ir nuskenuotas laikraščio „Rokiš-
kio pragiedruliai“ 1998 m. komplektas. 

Virtualioje erdvėje vyko konkursas „Mano krašto portretai“. 
Į gyvąją krašto enciklopediją „Graži tu mano“ įdėti 3 straips-
niai, pristatantys mūsų kraštui nusipelniusias asmenybes: „dro-
žėjas Lionginas šepka iš šiaudynės kaimo“, „broliai Juozas ir 

Vasaros skaitymo akcija „Auginkime bibliotekoje knygų medį“, 
2012 m.
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alfonsas Keliuočiai“ ir „Kraštotyrininkas tremtinys feliksas 
Mažeikis“. deja, šie straipsniai jokių nominacijų nepelnė. 

baigiantis projektui „bibliotekos pažangai“, paskelbtos di-
džiausią pažangą pasiekusios Lietuvos viešosios bibliotekos. 
išsamiau apie tai skyriuje „svarbiausia projektinė veikla“. 

projektas „bibliotekos pažangai“, siekdamas sustiprinti gyven-
tojų skaitmeninio raštingumo mokymus viešosiose bibliotekose ir 
tam sudaryti geresnes sąlygas, paskelbė konkursą „Gyventojų skai-
tmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“. Rokiškio 
viešoji biblioteka pateko į laimėjusiųjų sąrašą. Gauta techninė įran-
ga – 10 nešiojamųjų kompiuterių, vaizdo projektorius ir ekranas, 
kompiuterių garso kolonėlių komplektas. pagal pateiktą planą kon-
kursas pradėtas vykdyti 2013 m. kovo mėnesį.

Visose bibliotekose, teikiančiose viešosios interneto pri-
eigos paslaugas, atsirado galimybė prisijungti prie interneto 
bevieliu ryšiu (Wi-Fi). 2012 m. kompanija Microsoft progra-
minę įrangą Microsoft Windows Vista atnaujino Microsoft 
Windows 7, Microsoft Office 2007 – Microsoft Office 2010, 
o Office Communicator – Microsoft LYNC. Microsoft LYNC 
programinė įranga instaliuota visose bibliotekose, biblioteki-
ninko, dirbančio viešojoje prieigoje, kompiuteriuose. Minėta 
įranga suteikė galimybę nemokamai tarpusavyje bendrauti 
ne tik su rajono, bet ir su visos Lietuvos bibliotekininkais, 
susirašinėti tekstinėmis žinutėmis, skambinti iš kompiuterio, 
rengti virtualius posėdžius, vaizdo konferencijas.

LYNC programa yra puiki priemonė, leidžianti bendrauti 
raštu ir žodžiu, dalintis informacija su bibliotekomis, spręs-
ti problemas ir kt. ne visos bibliotekos turi telefonus, todėl ši 
programa suteikė galimybę bendrauti nemokamai. projekto „bi-
bliotekos pažangai“ komanda lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
visoms bibliotekoms siuntė vaizdo pamokėles „Kaip naudotis 
LYNC programa“. 

Ir toliau daugiausia 
dėmesio skiriama biblio- 
tekininkų kvalifikacijos 
kėlimui: dalyvaujama įvai-
riuose dalykiniuose pasita-
rimuose, seminaruose, mo-
kymuose ir tarptautiniuose 
projektuose. pagal 2012 m. 
gegužės 7 d. pasirašytą Lie-
tuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos ir Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos sutartį, vyk-
dant projektą „Rokiškėnų 
darbo savaitė Gruzijoje“, 
Vb direktorės pavaduotoja 
daiva Vilkickienė su kul-
tūros darbuotojų delegacija 
vyko į Gruziją. 

2012 m. Lietuvos radi-
jo laidoje „Lietuvos die-
na“ vyko pokalbis su bi-
bliotekos direktore alicija 
Matiukiene, radijo laidoje 
„Vakaro žvaigždelė“ pristatyti bibliotekos Vaikų ir jaunimo litera-
tūros skyriaus renginiai. 2012 m. rugsėjį, miesto šventės metu, prie 
bibliotekos pastato pirmą kartą suplevėsavo bibliotekos vėliava. 

bibliotekos įvaizdį formavo leidybiniai projektai, bendruo-
menių renginiai, krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ pri-
statymas Vilniuje. 

Viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvavo ir iV aukštaitijos 
regiono bibliotekininkų sąskrydyje, vykusiame ignalinos rajono 

2012 m. sukurta Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos vėliava.  
Iš kairės: Kęstutis Pilipavičius, Nijolė 
Prievelienė, Rita Viskaitienė, Alicija 
Matiukienė, Dalė Pilipavičienė, 
Daiva Vilkickienė, Snieguolė 
Galvelienė ir Rasa Junokienė
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poilsiavietėje prie šakarvų ežero. Rajono bibliotekininkės įsi-
jautė į medžiotojo Roko genties palikuonių vaidmenį, įsikūrė 
medžiotojo trobelėje, papuoštoje medžioklės trofėjais. Rokiškė-
nų komanda iškovojo trečiąją vietą, nusileidusi tik kupiškėnams 
ir panevėžiečiams.

Vykdydama kultūrinės veiklos projektus Viešoji biblioteka 
bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis. Juozo 
ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centras leidžia rajono 
kultūros žurnalą „prie nemunėlio“, rengia konferencijas, tęsia 
literatūrinės Juozo Keliuočio premijos tradicijas, kartu su bibli-
oteka dalyvauja leidybiniuose, kraštotyros projektuose. Rajono 
literatų klubas „Vaivorykštė“ kartu su biblioteka organizuoja 
renginius, skelbia literatūrinius konkursus, skatina bendradar-
biauti įvairių kartų kūrėjus. Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
Rokiškio skyrius rengia darbuotojų profesinio tobulėjimo pro-
jektus, organizuoja nacionalinės bibliotekų savaitės renginius.

2012 m. parengtas vietos projektas „biblioteka – bendruo-
menei“ paramai gauti pagal Rokiškio rajono kaimo vietovių 

plėtros strategijos i prioritetą „Kaimo gyventojų bendruomeniš-
kumo socialinio-ekonominio aktyvumo skatinimas“.

spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga „Gimtojo 
Rokiškio“ skaitytojai rinko geriausią rajono bibliotekininkę. Ja 
tapo viešosios bibliotekos Žiobiškio filialo vyresn. biblioteki-
ninkė Liucija Kirstukienė, antroji vieta atiteko Martynonių filia-
lo vyresn. bibliotekininkei Ritai inčiūrienei, trečioji – Viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresn. biblio-
tekininkei Vidai Ruželienei.

ir štai vėl jubiliejiniai – 2013-ieji – metai. siekiant deramai 
paminėti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos įkūrimo 90-ąsias metines, rengtas projektas 
„devyni bibliotekos dešimtmečiai“, kurio tikslas – išleisti lei-
dinį apie Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešąją 
biblioteką, jį pristatyti plačiajai visuomenei jubiliejinės šventės 
metu ir kartu įteikti kasmetinę literatūrinę Juozo Keliuočio pre-
miją. deja, negavus pakankamo finansavimo, leidinio išleisti 

„Keliuočiukų“ komanda Ignalinoje, 2012 m. birželio 16 d. Viešosios bibliotekos 90-mečio šventė: sveikina kolegės iš Panevėžio, 
2013 m. rugsėjo 20 d.
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nepavyko. o bibliotekos jubiliejus paminėtas Rokiškio miesto 
šventės metu rugsėjo 20-ąją. tą dieną bibliotekos kiemelyje nuo 
ryto šurmuliavo XVii aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė 
„Kai atgyja lėlės“. nuotaikingus spektaklius pristatė Ludzos 
(Latvija), panevėžio, Kupiškio ir Rokiškio rajonų lėlių teatrų 
kolektyvai. Vakare rokiškėnus ir svečius glaudė bardų vakaras: 
Vilija urbonienė ir oksana sadauskienė, Kastytis petryla, Ka-
zimieras Jakutis-pagulbis su grupe ir Virgis stakėnas. Viešojoje 
bibliotekoje pristatytas direktorės pranešimas ir spaudinių paro-
da „devyni bibliotekos dešimtmečiai”. 

bibliotekos jubiliejinių iškilmių metu kraštietei vertėjai 
dianai bučiūtei įteikta literatūrinė Juozo Keliuočio premi-
ja ir ąžuolinis rokiškėno medžio drožėjo Vidmanto zakarkos 
drožinys už vertimo principų išsaugojimą ir profesionalumą, 
verčiant nekomercinės literatūros tekstus iš prancūzų, graikų 
ir anglų kalbų, už išieškotas raiškos priemones, ištikimybę ori-
ginalui ir atidumą natūraliam, sklandžiam lietuviško žodžio 
skambesiui. 

Liudo dovydėno premija (Lietuvos rašytojų sąjunga) už 
geriausią naują lietuvišką romaną jau tradiciškai trečius metus 
teikiama Rokiškio krašte. birželio 6 d. šios premijos teikimo 
iškilmės vyko Rokiškio šv. Juozapo koplyčioje. Ji įteikta Do-
naldui Kajokui už romaną „ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“. 
be laureato, iškilmėse dalyvavo premijos mecenatas fotome-
nininkas Jonas dovydėnas Lietuvos rašytojų sąjungos pirmi-
ninkas antanas a. Jonynas, poetė, vertėja erika drungytė, 
literatūrologė donata Mitaitė, poetė, prozininkė ir vertėja bi-
rutė Jonuškaitė, poetas, savaitraščio „nemunas“ vyr. redakto-
rius Viktoras Rudžianskas, prozininkas, žurnalo „Metai“ vyr. 
redaktorius danielius Mušinskas, „tyto alba“ leidyklos atsto-
vai. Koncertavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
smuikininkų ansamblis (vad. Laima Kanopienė), solistė asta 
Vajegienė. donaldo Kajoko kūrybą skaitė aktorė olita dau-
tartaitė. Viešojoje bibliotekoje tuo metu eksponuota paroda 
„Mintis gražiausia – išlenkta kaip burė“ (d. Kajokas).

2013 m. surengta 539 žodiniai (223 skirti vaikams) ir 770 
vaizdinių (261 skirta vaikams) renginių, kuriuose apsilankė 

Koncertuoja Virgis Stakėnas, 
2013 m.

Koncertuoja Kazimieras Jakutis-
Pagulbis su grupe, 2013 m.

Viešosios bibliotekos kolektyvas, 2013 m. Nuotr. A. Kuliešio
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22 580 lankytojų. prasmingais renginiais paminėti tarmių 
metai, bibliotekų jubiliejai, atkreiptas dėmesys į tautos papro-
čius, skatintas vyresnių žmonių aktyvumas, kartų solidaru-
mas, bendrakultūrinės veiklos. 

Visus metus Viešojoje bibliotekoje buvo vykdomas projektas 
„Literatūrinė-kūrybinė-edukacinė programa: „sava tarmi rakuo-
ju, dainuoju, kuriu“, remtas LR kultūros ministerijos Kultūros 
rėmimo fondo ir Rokiškio rajono savivaldybės. Vyko tarminiai 
meninio skaitymo ir literatūrinės kūrybos konkursai, edukaci-
niai užsiėmimai ir mokymai, tarmių rinkimo mini ekspedicijos, 
literatūriniai tarminiai susitikimai-skaitymai, tarmiškos kūrybos 
šventė. 

buvo paskelbti rajoninio tarminio meninio skaitymo kon-
kurso „sava tarmi rakuoju“ nuostatai, o konkursas vyko gegu-
žės 7 d. – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. dalyva-
vo skaitovai iš įvairių rajono mokyklų, Juodupės, panemunio, 
Kriaunų ir kt. kraštų kūrėjai, literatai. o Vaikų ir jaunimo li-

teratūros skyriuje nuo pat metų pradžios suskambo tarmiška 
šnekta – vyko edukacinis kūrybinis užsiėmimas „skaitome 
kitaip“. netradicinės kelionės „aik kalbos tiesumu ir atrasi 
manį...“ metu vaikai virtualiu būdu keliavo po Lietuvą, susipa-
žino su tarmėmis, gilino ir praplėtė žinias apie aukštaičių tar-
mę, patarmes, šnektas, tarmiškai skaitė pasakojimus, nutikimus, 
sekė pasakas. Renginyje dalyvavo Juozo tūbelio progimnazijos 
jaunieji kudirkaičiai (vadovė – mokytoja, literatė irena Varnie-
nė), darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ (vadovė – mokytoja edita 
Lapienienė), Juozo tumo-Vaižganto gimnazijos, senamiesčio 
progimnazijos mokiniai bei mokytojos. daug dėmesio ir susi-
žavėjimo sulaukė tautiniais rūbais vilkėjusi muziejininkė Vilė 
sarulienė, įtaigiai ir vaizdžiai paskaičiusi panemunyje gyvenan-
čios rajono literatės Valentinos barauskienės kūrybos.

2013 m. pasitikome džiugią „tarmišką“ naujieną: balandį 
Raudondvario kultūros namuose vykusioje tarmiškos kūrybos 

Po literatūrinės Liudo Dovydėno premijos įteikimo rašytojui  
Donaldui Kajokui, 2013 m.

Rašytojas Donaldas Kajokas, 
2013 m.

Donaldo Kajoko kūrybą skaito 
aktorė Olita Dautartaitė,  
2013 m. birželio 6 d.
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šventėje sveikinome Vi respublikinio tarmiškos kūrybos kon-
kurso trečios vietos laimėtoją Kriaunų filialo bibliotekininkę 
audronę telšinskienę.

Lapkričio 8 d. tarmių metus vainikavo Lietuvos Respubli-
kos prezidentės dalios Grybauskaitės dėmesys Rokiškio krašto 
bibliotekoms. prezidentė viešėjo antanašės kaimo bibliotekoje, 
kur paskelbė Knygų Kalėdų pradžią Lietuvoje. Rokiškio krašto 
muziejuje klausėsi bibliotekininkų organizuotų sėlių krašto kū-
rybos skaitymų. 

tarmių metų gija gražiai įsipynė į Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos projekto „bibliote-
ka – bendruomenei“ (remiamas Rokiškio rajono vietos veiklos 
grupės (toliau – VVG), įgyvendinamos strategijos lėšomis, kuri 
finansuojama iš europos sąjungos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės) veiklą, tarmiškais 
akcentais pagyvinusi kalendorinių švenčių ir literatūrinius ren-
ginius.

dar vienas svarbus įvykis 2013 m. veikloje – panevėžio 
G. petkevičaitės-bitės viešojoje bibliotekoje surengta Rokiš-
kio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
diena. tądien Rokiškio krašto kultūrą – literatūrą, istoriją, mu-
ziką, kulinarijos paveldą – pristatė Rokiškio rajono savivaldy-
bės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir bibliotekos sukviesti 
rokiškėnai. sveikinimo žodį panevėžiškiams tarė Rokiškio 
rajono meras Vytautas Vilys. Renginį vedė Rokiškio kultūros 
centro folkloro ansamblio „Gastauta“ narė edita Lapienienė. 
pranešimus apie Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuo-
čio viešosios bibliotekos, mininčios 90-uosius įkūrimo metus, 
raidos kelią, apie Rokiškio krašto kultūros žurnalą „prie ne-
munėlio“ skaitė Viešosios bibliotekos direktorė alicija Matiu-
kienė, direktorės pavaduotoja daiva Vilkickienė bei bibliografi-
jos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė.  

„Poezijos pavasaris 2013“. Eiles skaito poetas Bronius Ribokas, 
2013 m.

Renginio „Sava tarmi rakuoju, dainuoju, kuriu: bagotas esu“ metu 
koncertuoja Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro etnografas, 
kapelos „Sadūnai“ siela Gintaras Andrijauskas su dukromis Terese ir 
Milda, 2013 m. lapkričio 21 d.
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aplinkinių rajonų bibliotekininkai, panevėžyje gyvenantys kraš-
tiečiai, bibliotekos lankytojai susidomėję stebėjo dokumentinius 
filmus „Rokiškio kraštas“ ir „palaidų vėjų ir ilgesio poezijos 
klajūnas“. pastarasis sukurtas alfonso Keliuočio 100-mečiui. 
Labai šiltai buvo sutiktos Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokytojos Vilija urbonienė (gitara, vokalas) ir oksa-
na sadauskienė (smuikas), pristačiusios cd „iki tavęs...“ Kulu-
aruose Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos lėlių teatras „padaužiukai“ (teatro vadovė, režisierė 
nadiežda ivanova) parodė spektaklį pagal Jūratės Janukevičiū-
tės pjesę „baubas“, kurį žiūrėjo ir panevėžio lėlių vežimo teatro 
vadovas bei režisierius antanas Markuckis. dienai baigiantis, 
visi susirinkusieji buvo pakviesti paragauti sūrio ir susipažinti 
su edukacine programa „sūrio kelias“, kurią pristatė Rokiškio 
krašto muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus 
vedėja Laimutė Klasinskienė. 

Vaikai yra mūsų ateitis. bibliotekininkams jie yra ir būsimieji 
skaitytojai, todėl biblioteka būrė vaikus ir jaunimą kūrybiniam 
bendradarbiavimui, naujoms iniciatyvoms, kūrybiškumui, me-
ninei saviraiškai. buvo įtraukti ir vaikų ugdymo specialistai. Jie 
kūrė patrauklią bendravimo, skaitymo aplinką, stengėsi sudaryti 
palankias sąlygas kultūrinei, etnokultūrinei, edukacinei, infor-
macinei, šviečiamajai veiklai, kur derėjo tradicinės ir modernios 
bibliotekinio darbo formos bei naujos kompiuterinės technolo-
gijos. naujai ir patraukliai organizuoti edukaciniai užsiėmimai 
„pelėda – išminties ir pastovumo simbolis“ bei „Lėlė – raktas į 
vaiko širdį“. nuolat stengtasi kuo daugiau vaikų užimti po pa-
mokų, ypač vasaros atostogų metu.

Moksleivių kompiuterinio raštingumo įgūdžiams tobulinti 
organizuotos „internautų valandėlės“. didesnio susidomėji-
mo sulaukė kompiuterinių piešinių konkursas, skirtas Motinos 
dienai „atvirukas mamai“. Vaikai, lankantys interneto prieigą, 

piešė atvirukus naudodami kompiuterinę grafiką. Jaunesnio am-
žiaus moksleiviams organizuotos pamokėlės „internete saugus 
esu“ – apie tai kaip saugiai jaustis internete ir socialiniuose tin-
kluose. Jų metu vyko pokalbis-diskusija ir žiūrėtas filmas apie 
saugų elgesį internete. „internautų valandėlių“ metu lankytasi 
populiariose leidyklų svetainėse, organizuotos virtualios temi-
nės kelionės po interneto platybes. 

didžiulio susidomėjimo 2013 m. sulaukė europrotų mūšiai. 
Gegužės 10 d. Juozo tumo-Vaižganto gimnazijos salėje vyko 
europrotų mūšis „europa ir mes“, kuriame panoro dalyvauti ir 
žinias pasitikslinti Rokiškio senamiesčio pagrindinės mokyklos 
moksleiviai. iš viso rungėsi 4 komandos po 5 narius: „europie-
tės“, „europiečiai“, „draugystė“ ir „Kaldūnai“. Geriausiai pasi-
rodė „europiečių“ komanda, kuri ir laimėjo saldų prizą, dalyviai 
apdovanoti suvenyrais. Jaunimo mugėje bei europrotų mūšyje 
„europa ir mes“ dalyvavo apie 170 moksleivių, mokytojų ir 
miestelėnų. Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikė spau-
dinių parodos „2013-ieji europos piliečių metai“ bei „europa 
šiandien ir rytoj“.

na, o rugsėjo mėn. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko rajono mokyklų  

Edukacinė programa „Lėlė – raktas į vaiko širdį“,  
2016 m. birželio 16 d.
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komandų varžytuvės – klausiManija „Kas? Kur? Kada?“. Ren-
ginyje dalyvavo 6 komandos po 6 dalyvius iš Rokiškio Juozo 
tūbelio, senamiesčio progimnazijų, Jūžintų, obelių gimnazijų. 
supažindinta su europos kalbų diena, es, jos vartojamomis ofi-
cialiomis kalbomis, Lietuvos pirmininkavimu es tarybai, vyko 
komandų prisistatymai, viktorina „Kas? Kur? Kada?“, klausi-
mų–atsakymų žaidimai. nugalėjo Juozo tūbelio progimnazijos 
i gr. komanda.

tradiciškai nemažai dėmesio skirta darbuotojų kvalifikaci-
jai kelti. Kompetencijoms ir gebėjimams tobulinti rajono bib- 
liotekų darbuotojai dalyvavo asociacijos „Langas į ateitį“ ir 
VšĮ „Kitokie projektai“ bendrųjų gebėjimų seminare, Rokiškio 
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro projekto „suaugusiųjų 
švietimo sistemos plėtra, suteikianti besimokantiems asmenims 
bendrąsias kompetencijas“ 40 val. mokymuose. pagal projekto 
„Rokiškio rajono savivaldybės politikų, administracijos ir įstai-
gos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ programą mokymuo-
se „Vadovas – lyderis“ mokėsi bibliotekos direktorė alicija Ma-
tiukienė. dalyvauta ir Moterų informacijos centro mokymuose 
„institucinių nVo gebėjimų stiprinimas“, neformaliojo švietimo 
paslaugų plėtros mokymuose „bibliotekos jaunimui“, nacio- 
nalinės M. Mažvydo bibliotekos rengtame seminare „Kokybės 
vadyba bibliotekoje ir darbo teisė“. išklausyti mokymai temo-
mis „Garso ir vaizdo dokumentų katalogavimas“, „Rankraščių 
fondų tvarkymas ir katalogavimas“, „skaitmeninimas – vaizdo 
bei teksto informacijos apdorojimas specialių programų pagal-
ba“, kuriuos Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje 
vedė panevėžio apskrities Gabrielės petkevičaitės-bitės viešo-
sios bibliotekos specialistai. darbuotojai dalyvavo Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro organizuotame seminare ,,Vaikų 
auklėjimas šeimoje: lietuvių liaudies tradicijos ir papročiai“. fi-
lialų darbuotojai, aktyvūs bendruomenių nariai dalyvavo Kaimo 

plėtros fondo mokymuose ,,LeadeR metodo taikymas kaimo 
plėtros procese“, ,,ne pelno organizacijų buhalterinės apskai-
tos tvarkymas ir projektų finansų valdymas“, „Rajono kaimų 
vietovių situacijos analizė, plėtros galimybių identifikavimas ir 
sprendimų problematika“, Lietuvos žemės ūkio rūmų semina-
ruose ,,Kaimo bendruomenių projektinės veiklos skatinimas“, 
,,Kaimo bendruomenių veikla ir projektų rašymas“.

bibliotekininkai ir toliau rengė gyventojų mokymus pagal 
projektus: „bibliotekos pažangai“ – „Gyventojų skaitmeninio 
raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“ ir Kauno tech-
nologijos universiteto – „Kompiuterinis raštingumas bendruo-
menėms – geresnės gyvenimo kokybės garantas“. Vidutinio 
ir vyresnio amžiaus dalyviams pageidaujant jie buvo mokomi 
pagrindinių informacinių technologijų pradžiamokslio, rašyti 
tekstus pagal programą Word 2010 bei naudotis internetu. Kiti 
dalyviai (moksleiviai) buvo mokomi dirbti su Microsoft Office 
paketu, redaguoti vaizdo medžiagą pagal Windows Live Movie 
Maker, Picasa programas ir bendrauti internetu (Facebook, Sky-
pe). temų dėstymui parengtos skaidrės (PowerPoint) „išmoki-
me dirbti kompiuteriu“, „Klaviatūros naudojimas“. 

skaitytojus stengtasi sudominti ir kitokiomis parodomis: na-
cionalinei bibliotekų savaitei parengta lankytojams patikusi pa- 
roda „Mus pamiršo knygose“, kur eksponuoti skaitytojų knygo-
se palikti radiniai. 

finansiniu požiūriu 2013 metai buvo sudėtingi, nes skirtas 
tik 11 mėnesių darbo užmokesčio fondas, bibliotekos veiklos 
poreikiams skirtas tik vieno ketvirčio finansavimas. negauta 
lėšų fondų atnaujinimo programai, kurią patvirtino rajono tary-
ba, įgyvendinti. Žymiai sumažėjo lėšų periodikai. be to, paseno 
Viešosios bibliotekos darbuotojų kompiuterinė bei programinė 
įranga, o tai apsunkino tiek pačių bibliotekininkų darbą, tiek su-
menkino teikiamų paslaugų kokybę. 
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palyginus su 2012 m., gauta 8535 egzemplioriais mažiau dėl 
mažesnių lėšų periodinei spaudai ir nuo 2012 m. nutraukto fi-
nansavimo ilgalaikei „bibliotekų fondų atnaujinimo programai 
2011–2015 metams“.

ir vėl pagelbėjo rėmėjai. Kaip ir prieš metus, pagrindinis 
rėmėjas – spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, rajono 
viešajai bibliotekai užprenumeravęs 56 pavadinimų periodi-
nius leidinius. šio fondo dėka gauta 1270 egz. naujų periodinių 
leidinių. bibliotekai naujų knygų padovanojo knygų autoriai, 
Vdu, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, M. Mažvydo bib- 
lioteka, LR kultūros ministerija, Juozo ir alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, kraštiečiai ir kt. Gražia paramos iniciatyva nustebino 
LR prezidentė dalia Grybauskaitė, Rokiškio rajono viešosios 
bibliotekos antanašės filialo lankytojus pakvietusi į tradicinę 
„Knygų Kalėdų“ atidarymo šventę. atvykimo proga ji padova-
nojo naujų lietuvių rašytojų ir poetų knygų antanašės bei Vie-
šosios bibliotekos skaitytojams. Rajono savivaldybė visoms 
bibliotekoms padovanojo „Valsčių“ serijos knygos „Juodupė“ 
1 ir 2 dalis. finansinę paramą periodikos prenumeratai suteikė 
fotomenininkas Jonas dovydėnas, kunigo švietėjo Jono Ka-
telės labdaros ir paramos fondas, Kamajų parapijos kunigas 
audrius šukys, rajono tarybos nariai Virginijus Lukošiūnas, 
Vilius pliuškis, verslininkas Juozas simutis, LR seimo narys 
Vytautas saulis, kaimų bendruomenės.

dar vienas svarbus įvykis bibliotekos istorijoje: 2013 m. kovo 
29 d. rajono taryba priėmė ypač svarbų sprendimą nr. ts–5.79 
„dėl pritarimo projektui ir dalinio jo finansavimo“, kuriuo buvo 
nuspręsta teikti investicinį projektą „Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, 
nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei moderni-
zavimas ir priestato statyba“ į Vip 2014–2016 m. finansavimui 

gauti ir užtikrinti šio projekto išlaidų dalinį savivaldybės finan-
savimą, skiriant iš savivaldybės biudžeto 2014–2016 m. kasmet 
iki 10 proc. lėšų nuo gautos iš Vip sumos šiam investiciniam 
projektui įgyvendinti. 2013 m. parengtas investicinis viešosios 
bibliotekos rekonstrukcijos projektas. buvo parengta „investi-
cijų projekto inicijavimo paraiška“ bei „Vip projekto renova-
cijos pagrindimas“ ir pateiktas rajono strategijos ir investicijų 
skyriui. 

2013 metai vis dėlto baigti optimistine gaida. Rokiškio jau-
nųjų lyderių klubo iniciatyva vyko kalėdinė akcija „eglučių 
alėja“. pirmą kartą organizuotoje akcijoje nepriklausomybės 
aikštėje įrengta eglučių, papuoštų rajono įstaigų ir organizacijų, 
alėja. bibliotekos papuošta eglė simbolizavo skaitymą, „Knygų 
Kalėdų“ tęstinumą. 

turiningam bibliotekos įvaizdžiui pasitarnavo straipsniai 
žurnale „tarp knygų“, „prie nemunėlio“, bibliotekos tinkla-
lapyje www.rokiskis.rvb.lt bei veidaknygės paskyroje. tei-
giamą įvaizdį sustiprino tradiciniais tapę Liudo dovydėno 
bei Juozo Keliuočio literatūrinių premijų įteikimo renginiai. 
dalyvavimas aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto 
sąskrydžiuose.

ypatingų pokyčių nesulaukta ir 2014-aisiais. Keletą metų iš 
eilės katastrofiškai mažėjo prenumeruojamų periodinių leidi-
nių finansavimas. pavyzdžiui, 2012 m. iš rajono savivaldybės 
biudžeto periodiniams leidiniams skirta 40 600 Lt, 2013 m. – 
21 000, o 2014-tais – tik 15 423,80 litų. taigi finansavimas 
per dvejus metus sumažėjo apie 62 procentus. šią susidariu-
sią padėtį šiek tiek gelbėjo spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas, periodinius leidinius dovanojo bibliotekų bičiuliai 
ir skaitytojai, tačiau atsitiktiniai periodinių leidinių numeriai 
skaitytojų nepritraukė, nes jie biblioteką pasiekia nereguliariai, 
dažnai pamėgto leidinio gavimas netikėtai nutrūksta.
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ankstesniais metais trūkdavo šakinės literatūros, vadovėlių, 
o 2014-aisiais labiausiai stokota grožinės literatūros, kurios po-
reikis kiekvienais metais didėjo. 

išskirtinis dėmesys vėl skirtas augančiai kartai. biblioteki-
ninkės švietė šeimą, mokė tėvus, kaip prisidėti prie vaikų kal-
bos ir skaitymo ugdymo, didelį dėmesį skyrė žaislų, lėlių tea-
tro vaidmeniui, kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimui, 
bendradarbiavo su pedagogais, lėlininkais, dailininkais, dalijosi 
darbo su vaikais, ypač paaugliais, patirtimi.

Jau daug metų aktyviausi skaitytojai – pradinių klasių moks-
leiviai. o jų skaitymo pomėgius daugiau diktavo mokytojų re-
komenduojamos literatūros sąrašai. siekiant pritraukti kuo dau-
giau skaitytojų vaikų, rengti tradiciniai garsiniai skaitymai, po-
pietės, rytmečiai, šventės (vaikų knygos, lėlių teatrų, abėcėlės, 
varžytuvės, protų mūšiai ir kt.), kūrybinės darbų parodos. Įgy-
vendinta edukacinė-etnokultūrinė programa „pelėda – išminties 

ir pastovumo simbolis“, kurios metu tradiciškai ir pasitelkiant 
naujas technologijas, vaikai supažindinti su šiais paslaptingais 
paukščiais. taip pat paminėtina edukacinė-kultūrinė programa 
„Lėlė – raktas į vaiko širdį“, užsiėmimas-kūrybinė studija „tea-
trinio pratimo naudojimas lėlių teatre“, kuriai vadovavo darius 
armanavičius. Jau tradiciniu tapo edukacinių užsiėmimų ciklas 
„prakalbink knygos personažą“. šįkart Rokiškio krašto vaikai 
susitiko su pasaulinio garso knygų vaikams kūrėju, dailininku 
ir rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi. tradicinė aukštaitijos re-
giono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės – 2014“ vyko jau aš-
tuonioliktąjį kartą. 

2014-uosius LR seimas buvo paskelbęs lietuvių grožinės 
literatūros pradininko Kristijono donelaičio, teatro, Lietuvių 
dainų šventės, Vaikų sveikatos metais. bibliotekų veikloje šios 
datos taip pat rado atgarsį. Minėtos ir kitos jubiliejinės datos, kai 
kurios jau tradicinėmis tapusios šventės. 2014 m. rajono biblio-
tekose surengta 1370 renginių, iš kurių 574 žodiniai ir 796 vaiz-
diniai. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko 
151 renginys (82 žodiniai, 69 vaizdiniai).

Kiekvienais metais rengtas „poezijos pavasaris“, tik stengtasi 
ieškoti vis kitokių formų, ieškoti netradicinių vietų. 2014-aisiais  
kūrybiniai susitikimai „poetiniai aikštės balkonai“ vyko Ro-
kiškio miesto nepriklausomybės aikštėje. pastatų balkonai pa-
sipuošė pavasariškomis detalėmis, o poezijos skaitymai vyko 
iš uab „Vandens ženklai“ balkono. čia dalyvavo tarptautinio  
50-ojo „poezijos pavasario 2014“ svečiai: poetai eugenijus ali-
šanka, adamas zagajevskis, Vidmantė Jasukaitytė, birutė Grašy-
tė, tomas s. butkus, elvyra pažemeckaitė, Ričardas šileika, ak-
torė Gražina urbonaitė, fleitininkas andrius Radziukynas. po to 
rajono literatų skaitymai tęsėsi Viešosios bibliotekos kiemelyje. 

Lietuvos Respublikos prezidentės dalios Grybauskaitės inici-
juota akcija „Knygų Kalėdos“ rengta jau ketvirtą kartą. Ji kvietė 

„Keliuočiukų“ komanda sąskrydyje Kupiškyje, 2013 m.
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domėtis lietuvių literatūra, rengti knygų skaitymus ir bibliotekų 
skaitytojams dovanoti Lietuvos rašytojų knygas. besiruošdami 
akcijai, bibliotekininkai sudarė geidžiamiausių lietuvių autorių 
knygų sąrašą, į kurį įtrauktos ir lietuvių literatūros klasikos, ir 
šiuolaikinių autorių knygos. bibliotekoms buvo galima pado-
vanoti ir populiarių užsienio rašytojų knygų, skirtų vaikams bei 
suaugusiesiems. 

Lapkričio pabaigoje Knygų Kalėdos startavo ir Rokiškyje. Jos 
pradėtos renginiu, skirtu knygų skaitymui populiarinti ir kalėdi-
niam laikotarpiui paįvairinti. Garbingiausia šios šventės viešnia, 
sutikusi tapti Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos globėja – LR seimo pirmininkė kraštietė Loreta Grau-
žinienė. Viešniai buvo pristatyta įvairiapusė Viešosios bibliotekos 
veikla. Knygų Kalėdų šventę papuošė aktorės Gražinos urbonai-
tės literatūrinė programa „Kalėdų žvaigždės krenta į širdį“.

2014 m. prasmingai 
paminėta Kultūros die-
na: balandžio 15-ąją Vie-
šojoje bibliotekoje vyko 
kultūros forumas „nVo 
patirtys, jungtys, iššūkiai 
ir lūkesčiai“, skirtas Juozo 
ir alfonso Keliuočių pa-
likimo studijų centro vei-
klos 10-mečiui. nuspręsta 
pakviesti bendraminčius, 
susijusius su Juozu ir Al-
fonsu Keliuočiais per jų 
asmenybes ir darbus.

2014 m. gimė ir nova-
toriškų iniciatyvų. Viešoji 
biblioteka dalyvavo VšĮ 
„užsienio kalbų mokymo centras“ kartu su partneriais vykdo-
mame es fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamame projekte „neformaliojo švietimo pas-
laugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: 
„bibliotekos – jaunimui“. projektu siekta populiarinti savano-
rystę, mažinti jaunimo bedarbystę, plėsti neformaliojo švietimo 
formas, efektyviau panaudoti Lietuvos bibliotekas kaip nefor-
maliojo švietimo šaltinį. skaitytojų aptarnavimo skyriaus ve-
dėja snieguolė Galvelienė dalyvavo mentorių mokymuose, sa-
vanoriams skaitytos paskaitos apie bibliotekininkystės mokslą, 
bibliotekų funkcijas, fondų komplektavimą, informacijos paieš-
ką, išteklius, lektologiją. po kelių savaičių teorijos buvo atlik-
ti praktiniai darbai. „šeimos maratonas 2014“ – savarankiškai 
bibliotekos savanorių organizuotas renginys, skirtas paminėti 
šeimos dieną. Maratoną organizavo visi projekto dalyviai. 

Kūrybiniai susitikimai „Poetiniai aikštės balkonai“.  
Eiles skaito aktorė Gražina Urbonaitė, 2014 m. gegužės 31 d.

Poetas Ričardas Šileika
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taip pat vyko renginiai, skirti kūrybiškam vasaros užimtu-
mui: krizių centre „angelų pieva“ (Rukliai, utenos r.) vykusio-
je kūrybinėje vasaros stovykloje dalyvavo centro gyventojai ir 
rokiškėnai bei uteniškiai (neįgalieji). Joje vyko edukaciniai dai-
nuojamosios poezijos ir dailės užsiėmimai.

tradiciškai įteiktos literatūrinės premijos: aštuntoji Juozo Ke-
liuočio literatūrinė premija – rašytojui, filosofui arvydui Juozai-
čiui už J. Keliuočio atminties įprasminimą, atkuriant kultūros gy-
venimo žurnalą „naujoji Romuva“ ir literatūrinę kūrybą, apiman-
čią platų kultūros lauką bei teigiančią aukščiausias humanistines 
vertybes. septintoji kraštiečio išeivijos rašytojo Liudo dovydėno 
literatūrinė premija įteikta izraelyje gyvenančiam rašytojui Grigo-
rijui Kanovičiui už prisiminimų romaną „Miestelio romansas“.

šiame informacinių technologijų amžiuje ypatingas dėme-
sys skirtas elektroninių paslaugų plėtrai bibliotekose. Vartotojai 
galėjo ne tik naudotis nemokamo interneto paslaugomis, bet ir 

gauti elektroninę teisinę informaciją bei konsultacijas teisingu-
mo ministerijos įsteigtoje viešojoje prieigoje, gyventojų patogu-
mui veikė Lesto savitarnos elektroninių paslaugų darbo vieta. 
dar viena naujovė – interaktyvios paslaugos vartotojams: do-
kumentų užsakymas nuotoliniu būdu, spaudinių rezervavimas, 
automatizuotas grąžinimo terminų pratęsimas, knygų grąžinimo 
terminų priminimas, savitarnos paslauga pasinaudojus knygų 
grąžinimo įrenginiu, interaktyvi funkcija „Klausk bibliotekinin-
ko“. ypač populiari savitarnos paslauga, suteikianti galimybę 
grąžinti knygas ištisą parą. 

2014 m. nemažai naujų leidinių gavo tiek Viešoji bibliote-
ka, tiek Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. 
tęsiant informacinių leidinių leidybos tradicijas, parengtas ir 
išleistas informacinis leidinys – bibliografijos rodyklė „Juozas 
Keliuotis, 1902–1983“. tai Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos leidinys, kuriame stengtasi su-
rinkti kuo išsamesnę informaciją apie Juozo Keliuočio publika-
cijas tiek periodiniuose, tiek kitokio pobūdžio leidiniuose. Jame 
suregistruotos Keliuočio 1923–2014 m. publikacijos, pateikia-
mi trumpi jo gyvenimo bei veiklos faktai.

išleisti net du leidiniai vykdant VVG projektą „biblioteka –  
bendruomenei“ (LeadeR-12-RoKišKis-02-001) (2013– 
2014 m.). Vienas jų – informacinis leidinys „biblioteka – ben-
druomenei“, kuriame pirmą kartą pristatomos visos 39 Rokiškio 
rajono bibliotekos. trumpai aprašyta Rokiškio rajono savival-
dybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos struktūra ir veikla. Lei-
dinyje fotonuotraukomis, bibliotekininkių pateikta informacija 
ir medžiaga iš Viešosios bibliotekos archyvų skaitytojui prista-
tomas rajono bibliotekų kelias nuo įkūrimo iki šių dienų. Knyga 
skirta bibliotekų aptarnaujamoms bendruomenėms, skaityto-
jams, svečiams ir visiems, besidomintiems knygos, bibliotekos 
istorija Rokiškio krašte.  

Literatūrinė Juozo Keliuočio premija – filosofui  
Arvydui Juozaičiui. Iš kairės: Rokiškio rajono savivaldybės  
meras Vytautas Vilys, VB direktorė Alicija Matiukienė ir  
Arvydas Juozaitis, 2014 m. rugsėjo 18 d. 
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antrasis leidinys – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos išleistas 2015 metų kalen-
dorius „biblioteka – bendruomenei“, pristatantis jos vyk-
dytą projektą „biblioteka – bendruomenei“ (LeadeR-12- 
RoKišKis-02-001) (2013–2014 m.), kurio veikla sujungė vi-
sas Rokiškio rajono bibliotekas ir bendruomenes, esančias ra-
jono VVG teritorijoje. 

išleistas informacinis leidinys apie Juozo ir alfonso Keliuo-
čių palikimo studijų centro, įkurto prieš 10 metų (2004 m.),  
veiklą „Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centras: 
informacinis leidinys“. Jis išleistas projekto „naujosios Ro-
muvos skaitymai“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros 
taryba, lėšomis. Viršelyje – dailininko arūno augučio sukur-
tas Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro logo-
tipas. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš Rokiškio Juozo  

Keliuočio viešosios bibliote-
kos archyvo.

Juozo ir alfonso Keliuo-
čių palikimo studijų centro 
iniciatyva išleista onos Le-
vandavičiūtės parengta knyga 
„dievui, parapijai, Lietuvai: 
kunigo švietėjo Jono Katelės 
biografinė apybraiža“. Joje 
pateikiama kunigo, švietėjo, 
daraktoriaus, draudžiamo-
sios lietuviškos spaudos pla-
tinimo ir slaptųjų lietuviškų 
vakarų bei lietuvių mokyklų 
organizatoriaus Jono Katelės 
(1831–1908) gyvenimo bei 
veiklos apžvalga.

dar 2011 m., įgyvendinant direktorės alicijos Matiukienės 
projektą „sėlių kultūra virtualioje erdvėje“, sukurtas Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centro puslapis www.ke-
liuociucentras.rvb.lt, kuriame galima rasti informacijos apie 
Rokiškio krašto kūrėjus, literatūrinės Juozo Keliuočio premijos 
laureatus, sėlių kultūrą. čia galima paskaityti ir žurnalo bei jo 
pirmtako laikraščio „prie nemunėlio“ publikacijas. 2014 m. 
sudėtas suskaitmenintas 1998–1999 m. laikraščio „Rokiškio 
pragiedruliai“ archyvas. nuotraukų galerijoje – akimirkos iš 
įvairių renginių, svečių nuotraukos, virtualios parodos, vaizdinė 
medžiaga. pateikiamos ir šio centro organizuotų konferencijų 
pranešėjų parengtos skaidrės. 2014 m. sudėtos kultūros forumo 
„nVo patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai“, skirto Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įkūrimo 10-mečiui, 
pranešimų skaidrės. 2017 m., atsižvelgiant į laiko aktualijas,  

Ona Levandavičiūtė  
pristatant knygą,  
2014 m. gruodžio 11 d. 

Onos Levandavičiūtės parengtos knygos apie Joną Katelę  
„Dievui, parapijai, Lietuvai“ pristatymas. Iš kairės:  
Snieguolė Galvelienė, Ona Levandavičiūtė ir Daiva Vilkickienė, 
2014 m. gruodžio 11 d.
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išskirtos rubrikos „Lietuvos šimtmečiui“ bei „sėlių piliakalniai“. 
2016 m. įsitraukus į panevėžio apskrities G. petkevičaitės-bitės 
viešosios bibliotekos vykdomą skaitmeninimo projektą, į pusla-
pį pradėtas dėti suskaitmenintas žurnalas „prie nemunėlio“. Jau 
nuskenuoti 8 numeriai. 

2014 m. galima džiaugtis ir puikiomis galimybėmis kelti da-
lykinę kvalifikaciją už bibliotekos ribų: tai darė net 65 darbuoto-
jai. Kompetencijoms ir gebėjimams tobulinti rajono bibliotekų 
darbuotojai dalyvavo projekto „bibliotekos pažangai 2“ moky-
muose: „projektų inicijavimo teoriniai ir praktiniai mokymai“; 
„Vartotojų ir partnerių poreikių analizė ir inovacijų diegimo mo-
kymai“, „atstovavimo ir fondoieškos mokymai“, „Viešinimas“, 
„poveikio vertinimas“, „Viešųjų pirkimų mokymai“, „projektų 
valdymas“. uab „asseco Lietuva“ ir Lietuvos nacionalinė Mar-
tyno Mažvydo biblioteka rengė mokymus „e klasikos kūrinių 
užsakymas ir išdavimas elektroninių knygų skaityklėse – Libis 
ir Veps sistemų galimybės“. dalyvauta nuotoliniuose kursuose 
„saugus internetas bibliotekoje“. 

bibliotekų darbuotojai taip pat dalyvavo seminaruose „socia-
linių tinklų kūrimas ir plėtojimas“, „Viešieji ryšiai“, „Konfliktai 
ir streso valdymas“, „it taikymas kultūros darbuotojų ir meni-
ninkų veikloje“, „dokumentų valdymas“, „etiketas ir protoko-
las“, „paveldas ir regioninė atmintis“, „Kūrybiniai kultūriniai 
klasteriai“, „Į paslaugas vartotojų orientuota kultūros rinkodara“, 
„es informacijos tinklas Lietuvoje“, „euras ateina į Lietuvą“. 
dalyvauta ir konferencijose: „informacinės partnerystės forma-
vimas“, „bibliotekos socialiniams pokyčiams 2014: bibliotekos 
europos sąjungos informacijos, mokslo ir kultūros politikoje“. 

išvažiuojamųjų kvalifikacijos kėlimo seminarų metu pane-
vėžio apskrities G. petkevičaitės-bitės Vb darbuotojai vedė 
kvalifikacinius užsiėmimus Rokiškio J. Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje. išklausyti seminarai „nemokamos „debesų kom-

piuterijos“ paslaugos ir jų panaudojimas bibliotekų veikloje“, 
„darbas su nuotraukų redagavimo programa GiMp“, „doku-
mentų katalogavimo ypatumai (Grafikos: plakatų, atvirukų, 
bukletų ir kt.“; „asmeninių bibliotekų dokumentų katalogavi-
mas“, „spaudinių, išleistų iki 1945 m., kompiuterinių biblio-
grafinių įrašų kūrimas“, „skaitmeninimas – vaizdo bei teksto 
informacijos apdorojimas specialių programų pagalba“, „Libis 
analizinės bibliografijos posistemis. analizinių bibliografinių 
įrašų kūrimas“. dalyvauta ir tarptautinėje XX knygų šventėje 
Kaune „Laikas gyvena knygose“, Vilniaus knygų mugėje, Lbd 
9-ajame suvažiavime, Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos 
susirinkime.

2014 m. Viešoji biblioteka įgyvendino 14 projektų, iš kurių –  
3 leidybos, 7 – kultūrinių renginių, 4 – edukacinių užsiėmimų 
renginiai. Kultūrinių renginių ir leidybos projektams finansinė 
parama gauta iš LR kultūros tarybos, spaudos, radijo ir televi-
zijos rėmimo fondo bei rajono savivaldybės. būtent tais metais 
Viešoji biblioteka kartu su joje veikiančiomis nVo panaudojo 
107 783 Lt projektinių lėšų. Visiems bibliotekos vykdomiems 
projektams rajono savivaldybė skyrė dalinį finansavimą iš eu-
ropos ir kitų fondų projektams finansuoti skirtų lėšų. 

2014 m. priimti rajono tarybos sprendimai, kuriais patvirtinti 
nauji Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos nuostatai, 
nustatyti viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai eu-
rais, keliais tarybos sprendimais bibliotekai perduotas valstybės 
turtas. 2014 m. Viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu pa-
tvirtintos viešųjų pirkimų taisyklės, 2014 m. bibliotekų veiklos 
planas, viešųjų pirkimų planas, etatų sąrašas, darbo komisijų 
sudėtys ir kt. parengtas Viešosios bibliotekos renovacijos inves-
ticinis projektas ir rinkodaros priemonių planas.

2014 m. Viešosios bibliotekos direktorė alicija Matiukie-
nė išrinkta į Lietuvos bibliotekininkų draugijos (Lbd) tarybą.  
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būtent tais metais ji dalyvavo tarybos posėdžiuose, kuriuose 
buvo nagrinėjami Lietuvos bibliotekininkų veiklos, prioritetų 
bei vystymosi gairės ir perspektyvos. Rokiškio viešosios biblio- 
tekos direktorė išrinkta ir Lietuvos savivaldybių viešųjų biblio- 
tekų asociacijos revizore, todėl aktyviai dalyvavo asociacijos 
darbe, pateikė pasiūlymų. 2014 m. ši asociacija pirmą kartą teikė 
respublikos viešosioms bibliotekoms nominacijas už geriausius 
pasiekimus įvairiose bibliotekinės veiklos srityse. Rokiškio vie-
šosios bibliotekos direktorė alicija Matiukienė buvo respubli-
kos viešųjų bibliotekų veiklos vertinimo komisijos pirmininkė.

būta ir kitų džiugių naujienų, pasiekimų. projekto „Lietuvos 
garbė 2014“, kurį rengia tV3 televizija kartu su projekto par-
tneriu banku „nordea“, organizatoriai nacionalinės filharmoni-
jos scenoje 2014 m. kovo 11 d. Vilniuje Lietuvos apdovanojo 
septynis garbingiausiuosius. „Metų kaimyno“ nominacija apdo-
vanota Ritė Gernienė, antanašės filialo vyresn. bibliotekininkė, 
kuri 14 metų savo namuose buvo įkurdinusi biblioteką, ir taip šį 
kultūros židinį išsaugojo kaimo bendruomenei.

nepaisant visų džiugių naujienų: 2014-ieji Viešajai bibliote-
kai, o ypač spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriui buvo 
netekčių ir praradimų metai. per metus netekome dviejų ilgame-
čių, patyrusių ir kompetentingų kolegių: Liudos Gylienės (gim. 
1952 m.) ir Ritos streckienės (gim. 1957 m.). 

Vienas svarbesnių įvykių tiek bibliotekos, tiek viso Rokiškio 
miesto gyvenime 2015 m. buvo Rokiškio miesto vietos veiklos gru-
pės įsteigimas. išrinkta devynių asmenų asociacijos valdyba, kuriai 
priklauso ir Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centro tarybos narė daiva Vil-
kickienė, grupės pirmininku išrinktas stasys Mekšėnas. ši grupė 
sujungė devyniolika verslo, valdžios ir visuomeninių organizacijų. 

2015 m. valstybės investicijų programoje patvirtintas Vie-
šosios bibliotekos investicinis projektas „Rokiškio rajono Vb 

pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priesta-
to statyba“. pradėjo pildytis ilgametės bibliotekininkų svajonės 
turėti erdvesnes, modernesnes patalpas. dar 1992 m. tuometinė 
bibliotekos direktorė zita Jodeikienė sakė: „Jau maža beliko vil-
ties, kad centrinė biblioteka pasistatys priestatą, nors pinigai už 
projektą seniai sumokėti... pastatą, kur įsikūręs vaikų literatūros 
skyrius, atsiima bažnyčia.“161 

dar vienas svarbus bibliotekos įvertinimas 2015 m. – suteik-
tos keturios auksinės žvaigždutės už 2014 metų veiklos rezulta-
tus. tyrimas biX (bibliotekų indeksas) atliekamas nuo 2013 m.  
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo ir apskričių viešų-
jų bibliotekų susitarimu. 2014 m. „biX (bibliotekų indeksas) 
metodikos tinkamumas vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų 
veiklą“ pritaikytas ir vertinant savivaldybių viešąsias biblio-
tekas (sVb). tyrimo tikslas – sudaryti galimybę bibliotekoms 
įvertinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses ir numatyti veiklos 
gerinimo priemones. be to, biX rezultatai parodo kiekvienos 
bibliotekos vietą, palyginus su kitomis bibliotekomis. tyrimas 
atliktas 60 savivaldybių viešųjų bibliotekų. 

bibliotekų veikla vertinta pagal keturias duomenų grupes 
(dimensijas): paslaugas (vertinami 6 rodikliai, atspindintys bib- 
liotekos siūlomas išteklius ir paslaugas lankytojams); naudo-
jimąsi biblioteka (vertinami 5 rodikliai, rodantys, kaip gyven-
tojai naudojasi pirmos grupės ištekliais ir paslaugomis); veiks-
mingumą (vertinami 4 rodikliai, parodantys, kiek reikia lėšų ir 
kokios yra darbo laiko sąnaudos užtikrinant pagrindines biblio- 
tekos paslaugas) ir plėtrą (vertinama pagal dokumentų fondo 
atnaujinimą, bibliotekos darbuotojų kompetencijų ugdymą ir 
jos infrastruktūros gerinimą). pagal visus rodiklius geriausiai 

161 stasiūnienė z. „apskritasis stalas ar ataskaita?“, in: Gimtasis Rokiškis. 
1992, balandžio 29, p. 1. 
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įvertintos trys – Rokiškio, pasvalio ir ignalinos – savivaldybių 
viešosios bibliotekos. Jos surinko po keturias aukso žvaigždes. 

Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka 
pastebėta ir tarptautiniu mastu. asociacija „Lietuva–sicilija“ ita-
lijos palermo miesto „Le balate“ bibliotekoje organizavo renginį 
„Knygnešiai“, kuriame buvo paminėtas Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-metis, pagerbti Lietuvos knygnešiai, atidarytas 
lietuviškų knygų skyrius. čia buvo galima susipažinti su Rokiškio 
krašto kultūros žurnalu „prie nemunėlio“ ir Viešosios bibliotekos 
leidiniu „Rokiškio krašto knygnešiai“, rokiškėnų poetų kūrybos 
leidiniais, kuriuos perdavė J. Keliuočio viešoji biblioteka.

direktorė alicija Matiukienė dalyvavo Lietuvos savivaldy-
bių viešųjų bibliotekų asociacijos rengiamame tarptautiniame 
išvažiuojamajame viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forume 
slovėnijos bibliotekose „atvira biblioteka“ (2015 m. spalio 
3–12 d.), kuris vyko  Grosuplės, Liublianos, Kranio, Rodolivo, 
celės, Koperio ir izolos bibliotekose. 

2015 m. direktorė buvo respublikinio bibliotekų „Metų no-
minacijos“ konkurso komisijos pirmininkė, Rokiškio rajono 
savivaldybės apdovanojimų komisijos, neformaliojo vaikų 
švietimo programų vertinimo komisijos, nVo tarybos, rajono 
kultūros ir turizmo tarybos narė.  

nuo 2015 m. biblioteka pradėjo bendradarbiauti su asocia-
cija „Viešieji interneto prieigos taškai“, su kuriais 2015 m. bib- 
lioteka vykdė Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą 
„Įgalinantis metaraštingumas skaitmeninei visuomenei“. taip 
pat užmegzti kūrybinio bendradarbiavimo ryšiai su Ludzos 
(Latvija) centrinės bibliotekos istremsko filialo lėlių teatro ko-
lektyvu. nauji bendradarbiavimo ryšiai ekopaslaugų įgūdžių 
formavimo srityje užsimezgė su VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ 
„RV agentūra“, kurios jauniesiems bibliotekos lankytojams 
pravedė ekologijos mokymus „Kita forma bibliotekoje“. nuo 

2015 m. pradėta bendradarbiauti su Vilniaus mokytojų namais 
organizuojant etnografinių regionų festivalį „atrask save“ bei 
įgyvendinant regioninės kultūrinės spaudos sklaidos projektą 
„Kultūros laukas“.   

užsienyje pastebėtas ir bibliotekos lėlių teatras „padaužiu-
kai“, 2015 m. minėjęs savo veiklos 20-metį. tais metais daly-
vauta bajorų kultūros centro pirmajame lėlininkų sąskrydyje 
„aukso paukščių rojus“ ir vykta į Latvijos Respublikos Ludzos 
rajono istros parapijos Vecslabados biblioteką. čia vyko šios  
bibliotekos lėlių teatro „teremok“ 5-ojo gimtadienio šventė. 
šiuos du kolektyvus sieja graži kelerių metų draugystė ir ben-
dradarbiavimas. Latviai jau tris kartus dalyvavo regioninėje lė-
lių teatrų šventėje „Kai atgyja lėlės“ Rokiškyje. Mažuosius Lie-
tuvos žiūrovus džiugino lėlių spektakliai.

tradiciškai vyko ir „poezijos pavasario“ šventė. tai buvo 
tarptautinis poezijos festivalis – išskirtinis Lietuvos kultūros 
reiškinys, įžengęs jau į šeštąjį gyvavimo dešimtmetį. savo eiles 
skaitė svečiai iš Vilniaus – Ričardas šileika, Rimantas Kmita, 
darius Jurevičius ir Ramūnas Liutkevičius. Juos papildė rajono 
literatų klubo „Vaivorykštė“ literatai. didelio dėmesio sulaukė 
viešnia iš ukmergės, tautodailininkė inga Miliauskaitė, biblio-
tekoje surengusi veltinio skulptūrų parodą „dūšelės“. poezijos 
festivalis tęsėsi Kriaunų krašte, kur vyko antano strazdo skaity-
mai „tiešijimai gražioms giesmelėms“ prie paminklinio akmens 
antanui strazdui Margėnuose. 

2015 m. biblioteka pirmą kartą įsitraukė į Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą neformaliojo 
švietimo programą. Rokiškio rajono savivaldybės taryba pa-
tvirtino neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 
tvarką. Viešojoje bibliotekoje parengtos keturios programos, 
kurių trys – „Moksleivių kompiuterinio raštingumo pagrindų 
gilinimas“, „Mažieji darbštukai“ ir „Having fun with english“ 
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(,,smagiai leisti laiką kartu mokantis anglų kalbos“) – finan-
suotos. būrelių vadovėmis tapo naujos darbuotojos, turinčios 
pedagogo išsilavinimą: Vilija Viskaitytė-skardžiuvienė, aušra 
Žukauskienė ir Rasa Vingelienė. 

dalyvauta atlikėjo Jurgio didžiulio ir jo kūrybinės ko-
mandos socialiniame eksperimente „Meno reanimacija“, 
skatinančiame kūrybinius pokyčius. sujungus muzikinį per-
formansą, dailės dirbtuves, repuojant iš šio krašto kilusio ly-
riko antano strazdo poeziją, mėginta naujam gyvenimui pri-
kelti „Žaliąją palatą“ – nejaukią erdvę priešais Kriaunų bib- 
lioteką. Repuota su improvizacijos virtuozu Roku Grajaus-
ku-Jama. Renginio pabaigoje „Žaliajai palatai“ iškilmingai 
suteiktas a. strazdo kūrybinės erdvės titulas. šio renginio, 
suvienijusio bendruomenę, mokyklą, biblioteką, žemės ūkio 
bendrovę, iniciatorės – Kriaunų bibliotekos bibliotekininkė 
audronė telšinskienė ir Viešosios bibliotekos direktorės pa-
vaduotoja daiva Vilkickienė. 

2015 m. paskelbtas 
savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos 
konkursas, kurio tiks-
las – skatinti kūrybingai 
ir inovatyviai dirbančias 
viešąsias bibliotekas bei 
jų padalinius (filialus), 
įvertinant geriausius jų 
pasiekimus; informuoti 
visuomenę apie jų išskir-
tinę veiklą ir didinti žino-
mumą. Konkurse dalyva-
vo 49 bibliotekos. Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka apdovanota sa-
vivaldybių viešųjų biblio-
tekų asociacijos pirmi-
ninkės danguolės abazoriuvienės, uab asseco Lietuva 
generalinio direktoriaus alberto šermoko, ab Lietuvos 
radijo ir televizijos centro generalinio direktoriaus Remi-
gijaus šerio padėka už dalyvavimą 2015 m. viešųjų biblio- 
tekų metų nominacijos „europietiškiausia biblioteka“ konkur-
se. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktorei alicijai Matiukienei įteiktas kultūros 
ministro šarūno biručio padėkos raštas – už aktyvią veiklą 
įgyvendinant savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos už-
davinius, teigiamo viešosios bibliotekos ir asociacijos įvaiz-
džio formavimą.

Kriaunų filialas už įdomias iniciatyvas skaitymo skatini-
mo srityje laimėjo „Kūrybiškiausios bibliotekos“ nominaciją. 

Metų knygos pristatymo renginys ir Pyragų diena. Knygas pristato 
Aušra Žukauskienė, 2015 m. lapkričio 6 d. 

Rokiškio rajono savivaldybės  
J. Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorė Alicija Matiukienė 
(kairėje) ir Kriaunų filialo 
vyresn. bibliotekininkė Audronė 
Telšinskienė, 2015 m.
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Kriaunų filialo vyresn. bibliotekininkei audronei telšinskienei 
įteikta savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirminin-
kės danguolės abazoriuvienės padėka ir uab asseco Lietuva 
generalinio direktoriaus alberto šermoko bei ab Lietuvos ra-
dijo ir televizijos centro generalinio direktoriaus Remigijaus 
šerio Metų nominacijos prizas.

sulaukta ir kitų apdovanojimų: 2015 m. LR kultūros minis-
tro šarūno biručio padėkos raštu apdovanota Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Vida Ruželienė už 
profesionalią veiklą, telkiant vaikų bendruomenę šiuolaikiškos 
bibliotekos paslaugų pažinimui. Rokiškio rajono mero padėkos 
raštas įteiktas, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai daivai Vilkickie-
nei už aktyvią ir kūrybingą bibliotekinę veiklą. 

tų metų literatūrinė Juozo Keliuočio premija atiteko foto-
grafui, poetui albinui Kuliešiui. būtent 2015 m. pirmą kartą 

kandidatus šiai premijai gauti galėjo siūlyti plačioji visuomenė: 
apie tai buvo skelbiama bibliotekos interneto puslapyje www.
rokiskis.rvb.lt bei rajoninėje spaudoje. 

Rokiškio krašto muziejuje įteikta ir aštuntoji kraštiečio ra-
šytojo Liudo dovydėno premija, atitekusi rašytojai, menotyri-
ninkei Kristinai sabaliauskaitei už šiuolaikinį romaną „silva 
rerum“. Renginyje, kaip ir kasmet, dalyvavo iš JaV atvykęs  
L. dovydėno sūnus, šios premijos mecenatas, fotomenininkas 
Jonas dovydėnas, literatūrologė, premijos komisijos skyrimo 
narė Jūratė čerškutė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas 
antanas a. Jonynas.

sulaukta ir nemažai svečių: Rokiškio J. Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje vyko susitikimas su kunigu, broliu ofM antanu 
Grabnicku, kuris pristatė Marijos Valtortos knygą „taip man 
buvo atskleista evangelija“. Vaikų ir jaunimo literatūros sky-
riuje lankėsi panevėžio apskrities G. petkevičaitės-bitės Vaikų 
ir jaunimo literatūros centro darbuotojos Megana pesse ir Gema 
dromantienė, kurių tikslas buvo įamžinti skaitytojų mintis apie 

Literatūrinė Juozo Keliuočio premija – fotomenininkui Albinui  
Kuliešiui. Iš kairės: Daiva Vilkickienė, Albinas Kuliešis  
ir Alicija Matiukienė, 2015 m. rugsėjo 19 d.

Laureatą sveikina LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė
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knygas, skaitymą, pristatyti aukštaitijos regiono bibliotekas. 
apie visa tai sukurtas trumpametražis filmas „Vasara su knyga 
kitaip“. pristatant naujausią kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ 
numerį, dalyvavo daunių šeimos ansamblis „Regnum Musi-
cale“ su koncertine-edukacine programa „Žėrintys sąskambiai 
muzikos karalystėje“. 

bibliotekos rėmėjų sąraše ir apskritai bibliotekos istorijo-
je įsiamžino vienas iš labdaros ir paramos fondo „švieskime 
vaikus“ steigėjų, verslininkas, ūkininkas, politikas ir svar-
biausias mecenatas Ramūnas Karbauskis. spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienos išvakarėse jis surengė „Vaikų biblio- 
tekėlių“ dovanojimo šventę ir Rokiškio rajono savivaldybės  
J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje. pristatydamas vaikų bib- 
liotekėlių idėją bei akciją, jis išsamiai supažindino su unika-
lia Lietuvos vieta naisiais ir joje gyvenančia bendruomene.  

dovanas ir rinkinius su reikalingomis vaikų bibliotekėlei kny-
gomis gavo 62 rajono bibliotekos, ugdymo įstaigos, ligoninės 
ir vaikų namai. Knygos skirtos mažiesiems skaitytojams, vai-
kams, kurie, pasak Ramūno Karbauskio, turėtų būti Lietuvos 
prioritetas, o knyga – vienintelis kelias į vaiko ugdymą.

dar viena vertinga dovana Rokiškio ir Kamajų bibliotekas 
pasiekė net iš Latvijos nacionalinės bibliotekos. tai albumo 
„terra Mariana“ faksimilė. Jo originalas „terra Mariana 1186–
1888“ saugomas Vatikano apaštalinėje bibliotekoje. albumas 
1888 m. buvo padovanotas popiežiui Leonui Xiii 50-ojo ordi-
nacijos jubiliejaus proga. albumo sudarymo iniciatorė – Ro-
kiškio ir Kamajų grafienė Maria theisenhausen-przezdiecka. 
albumą sukūrė Rygos menininkas; tekstų autorius – tyrėjas 
iš Latgalės – baronas Gustavas Manteifelis. albume paminė-
tos keturios Lietuvos geografinės vietovės: Kamajai, palanga, 
Rokiškis ir zarasai. 2007 m. Latvijos nacionalinė biblioteka ir 
Vatikano apaštalinė biblioteka pasirašė susitarimą dėl albumo 

Liudo Dovydėno literatūrinė premija – Kristinai Sabaliauskaitei.  
Laureatę sveikina Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas  
Antanas A. Jonynas ir Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis,  
2015 m. rugpjūčio 19 d.

Konferencija „Alės Rūtos kūrybos Aukštupiai“. Kalba rašytojos  
dukra Vijolė Arbas, 2015 m. gruodžio 16 d. 
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„terra Mariana“ kopijų lei-
dimo. buvo išleista 10 iden-
tiškų ir 1000 mažesnio for-
mato kopijų, kurios buvo 
padovanotos tų vietovių bib- 
liotekoms, kurios minimos 
albume.

po metų pertraukos vėl 
dalyvauta Vii šiaurės rytų 
Lietuvos regiono bibliote-
kininkų kultūros ir sporto 
sąskrydyje, kuriame proto 

miklumo ir sportinėse varžybose rungėsi 8 komandos. sąskry-
dis vyko zarasų ežero didžiojoje saloje. pristatyta meninė pro-
grama „ e. sūrmaišis“.

bibliotekininkai dalyvavo ir kituose renginiuose. obelių 
laisvės kovų istorijos muziejuje minėtos operos solisto Kipro 
petrausko 130-osios gimimo metinės. pranešimą skaitė ir Ro-
kiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė alicija 
Matiukienė. 

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko popietė „Į gyve-
nimą pašaukė knygos“, skirta kraštietei bibliotekininkei, socia- 
linių mokslų daktarei danutei Kastanauskaitei-Kulbienei, jos 
gyvenimo sukakčiai paminėti. Renginyje dalyvavo ir sukaktu-
vininkę sveikino buvę studentai, Rokiškio rajono meras antanas 
Vagonis, seimo narys Vytautas saulis, J. Keliuočio viešosios  
bibliotekos darbuotoja Rita Viskaitienė, Žiobiškio biblioteki-
ninkė Liucija Kirstukienė ir kiti.

siekiant suaktyvinti kraštotyros darbą rajono filialuose ir pri-
sidėti prie 2015-ųjų – etnografinių regionų metų – paminėji-
mo, paskelbtas „Geriausio kraštotyros darbo konkursas“, kurio 
nuostatus bei metodikos rekomendacijas parengė bibliografijos 

informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė. 
šiame konkurse dalyvavo 37 rajono bibliotekos, pateikusios 38 
kraštotyros darbus. daugiausia jų skirta žymiems krašto žmo-
nėms (22 darbai), nykstančių ar jau išnykusių kaimų istorijoms 
(5), autentiškiems krašto paveldo paminklams (kryžiams, trobe-
siams, sodybų apipavidalinimo ir puoselėjimo subtilybėms (3), 
parašytos trijų bibliotekų – Kavoliškio, Rokiškio miesto ir či-
vylių – istorijos. darbai buvo vertinami atsižvelgiant į medžia-
gos aktualumą, autentiškumą, informatyvumą, šaltinių įvairovę, 
apipavidalinimą, nuoseklumą. pirmoji vieta skirta kraštotyros 
darbui „aleksandravėlės šv. pranciškaus serafiniečio bažny-
čia“, autorė – aleksandravėlės vyresn. bibliotekininkė alma 
Mekšėnienė; antroji – „taraldžių kaimo istorija“, autorė – Verks-
nionių vyresn. bibliotekininkė Gražina Matukienė; trečioji –  
„tautodailininkė Veronika Mikėnaitė-siminonienė“, autorė – 
panemunėlio geležinkelio stoties filialo vyresn. bibliotekininkė 
Rima Maciūnaitė.

nors pagal nuostatus buvo numatyta skirti du skatinamuo-
sius prizus, vis dėlto teko skirti net 5: „Kriaunų apylinkės. savo-
jo identiteto ieškojimai – atradimai“, autorė – Kriaunų vyresn. 
bibliotekininkė audronė telšinskienė; „Juodupietis, vynuogių 
karalius antanas Gailiūnas“, autorės – Juodupės vyresn. bib- 
liotekininkės Liucija užtupienė ir Renata bernatonienė; „Kons-
tantinavos ir apylinkių kaimų kryžiai“, autorė – Konstantina-
vos vyresn. bibliotekininkė irena Žindulienė; „tautodailininkas 
Vidmantas zakarka“, autorė – panemunėlio miestelio vyresn. 
bibliotekininkė dalia Giriūnienė; „onuškio šv. arkangelo My-
kolo bažnyčia. istorija ir dabartis“, autorė – onuškio vyresn.  
bibliotekininkė nijolė brenčienė. 

2015-ieji turtingi ir naujų leidinių. tai alfonso Keliuočio 
„Kūrybos rinktinė“, parengta bibliografijos informacijos ir kraš-
totyros skyriaus darbuotojų; „Rokiškio krašto literatūrinio kelio 

Albumas „Terra Mariana  
1186–1888“
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pažinties ženklai“: informacinis leidinys – literatūrinio kelio 
žemėlapis. d. 1, parengtas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos daivos 
Vilkickienės; „Mokomės iš patirties“: Lietuvos savivaldybių 
viešųjų bibliotekų sėkmės pavyzdžiai: metodinė medžiaga. tai 
Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorės alicijos Matiukienės ir dainos sutkevičienės suda-
rytas leidinys. tradiciškai parengti ir išleisti du Rokiškio krašto 
kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ numeriai.

be tradicinių paslaugų vartotojams, atsirado ir naujų: 2015 m. 
bibliotekos interneto skaityklai priskirta dar viena paslauga –  
galimybė nemokamai naudotis Lesto savitarnos svetaine 
www.manoelektra.lt. nuo spalio 1 d. panaikinus Lietuvos elek-
tros skirstomųjų tinklų operatoriaus Rokiškio klientų aptarnavi-
mo centrą, vartotojai buvo nukreipti į bibliotekas.

Kalbant apie bibliotekų fondus, vienas iš pagrindinių 2015 m.  
Komplektavimo skyriaus uždavinių buvo visus bibliotekų  
fonduose esančius dokumentus apskaityti pagal naują Lietuvoje 
galiojančią valiutą – eurus. perskaičiuojant atsižvelgta į nacio-
nalinės M. Mažvydo bibliotekos pateiktas fondo apskaitos tai-
sykles bei priimtus LR teisės aktus, susijusius su euro įvedimu. 
perskaičiuoti duomenys vėliau suderinti su Vb buhalterija. Įvyk-
dytas ir antras labai svarbus 2015 m. uždavinys – fondų visuminė 
apskaita įtraukta į automatizuotą Libis sistemą.

2016-ieji metai bibliotekoms buvo svarbūs tuo, kad Lietuvos 
Respublikos seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perka-
mumą ir skaitomumą Lietuvoje, įvertindamas tai, kad bibliote-
kų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais, 
kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo 
renginių organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenės 
tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui, 2016-uo-
sius paskelbė bibliotekų metais. Rokiškio rajono savivaldybės  

J. Keliuočio viešajai bibliotekai jie svarbūs ir tuo, kad jai buvo 
įteikta metų nominacija „Lietuviškiausia biblioteka 2015“, skir-
ta už „įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimto-
sios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas“.

Viena iš bibliotekinės veiklos funkcijų ir bibliotekos įvaiz-
džio formavimo priemonių – leidybinė veikla. tęsiant projektą 
„Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“, išleista 
ir tokio paties pavadinimo informacinio leidinio antroji dalis. 
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius pa-
rengė leidinuką „Lėlė – knygos personažas“. tai 2016 m. vyk-
dyto projekto „Lėlės atgyja bibliotekoje“, kurio metu surengta 
aukštaitijos regiono bibliotekų darbuotojų ir skaitytojų kūrybi-
nių darbų konkursas-paroda „Lėlė – knygos personažas“, ilius-
truotas pristatymas.

2016 m. išleistas ir trečiasis rokiškėnų literatų klubo „Vaivo-
rykštė“, vadovaujamo Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus ve-
dėjos salvinijos Kalpokaitės ir mininčio 30-ąsias įkūrimo me-
tines, narių kūrybos almanachas. Rokiškio rajono savivaldybės  
J. Keliuočio viešoji biblioteka kartu su Juozo ir alfonso Keliuo-
čių palikimo studijų centru ir rajono literatų klubu „Vaivorykš-
tė“ paskelbė meninio skaitymo konkursą „Mūs šventas lietuviš-
kas žodi!“

dar viena 2016 m. naujovė – į bibliotekos interneto puslapį 
www.rokiskis.rvb.lt įdėta „Virtuali ekskursija Rokiškio krašto 
kūrėjų keliais“. čia siūloma pakeliauti Rokiškio krašto literatū-
riniu keliu ir susipažinti į jo maršrutą įtrauktomis antano straz-
do, antano Vienažindžio, pauliaus širvio tėviškėmis ir svar-
biausiomis gyvenimo vietomis. Į krašto literatūrinį pažinimą 
įsilieja žymios aukštaitijos poetės elenos Mezginaitės tėviškės 
ir darbo vietos, pirmosios lietuvių beletristės moters Liudvikos 
didžiulienės-Žmonos, išeivijos rašytojų Liudo dovydėno, alės 
Rūtos gyvenimo, mokslo ir kūrybos keliai. Literatūrinis kelias 
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vingiuoja aleksandravėlės, anapolio, čedasų, degučių, Kama-
jų, Kriaunų, Laibgalių, Margėnų, panemunėlio geležinkelio sto-
ties, Rudžių, salų, trumpiškio vietovių takais. Literatūrinėmis 
vietomis keliaujantys turistai matys atnaujintus informacinius 
stendus, medžio skulptūras ir kitus atminties ženklus. 

būta ir kiek kitokio pobūdžio naujovių: Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos komanda „Keliuočiukai“ jau sausio 20 d. 
startavo proto mūšių lygoje „bibliomūšis 2016“, kuris vyko tie-
sioginės transliacijos būdu iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvy-
do bibliotekos mini studijos, ir užėmė 8-ąją vietą. 

2016 m. į bibliotekas „atėjo“ Coder Dojo – bendruomeniniu 
savanorystės pagrindu sukurti programavimo pradmenų moky-
mo klubai 7–17 metų vaikams ir jaunimui. Coder Dojo (www.
coderdojo.com) skatina vaikus ir jaunimą bei jų tėvelius mo-
kytis programuoti, kurti tinklalapius, žaidimus ir taip daugiau 
sužinoti apie technologijų pasaulį. Kovo 5-osios rytmetį įvyko 
pirmasis mokymo klubo užsiėmimas ir Rokiškyje. Viešosios 
bibliotekos periodikos ir interneto skaityklose susirinko rajo-
no moksleiviai, mokytojai, tėvai, visi, kurie norėjo susipažin-
ti su projektu, išmokti programuoti, kurti savo svetaines ir t. t. 
Coder Dojo tarptautinės iniciatyvos ambasadorius Lietuvoje ir 
šios idėjos įgyvendinimo autorius – europos parlamento narys 
antanas Guoga. Vėliau būreliui vadovavo ir mažuosius mokė 
moksleiviai savanoriai ugnius naprys ir ignas Kviliūnas.

bibliotekoje tradiciškai buvo pristatomos kraštiečių naujos 
knygos. šįkart pristatyta 21-oji poeto Rimgaudo Valentino Grai-
baus poezijos knyga „Jausmų paveikslai“, technikos mokslų 
daktaro prano Žagario knyga „Jonavos kaimas. tarp istorijos 
ir memuarų“, tautodailininkės odetos tumėnaitės-bražėnienės 
„Karpiniai Kalėdoms“. dar vienas tiek bibliotekai, tiek rajono 
literatams svarbus leidinys pristatytas ypatingo renginio metu. 
2016-aisiais minėtos rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ trisde-

šimtosios metinės. ta proga dienos šviesą išvydo ir trečiasis lite-
ratų kūrybos almanachas „Vaivorykštė“. su šia data galima sieti 
ir tradiciniu tapusį „poezijos pavasarį“, kuris šįkart vyko Velnia-
kalnyje, prie Lurdo koplytėlės. Renginio iniciatoriai – Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekanas eimutis novi-
kas ir J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė alicija Ma-
tiukienė. susirinkusius sveikino rajono meras antanas Vagonis, 
dalyvavo ukmergiškis poetas albinas Kuliešis, dainuojamosios 
poezijos atlikėjos Rima Žudienė ir Vilija urbonienė.

tradiciškai kovo mėnesį vyko Keliuotiškos Juozinės, kuriose 
aktorė olita dautartaitė atliko literatūrinę-teatrinę programą „Ke-
liuotiškų Juozinių pavasarinis dvelksmas“, buvo pristatyta prie-
nų J. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos parengta kilnojamoji 
paroda „Justinas Marcinkevičius. nuo ištakų iki šiandienos“.

Kasmetinė Juozo Keliuočio literatūrinė premija šįkart įteikta 
220-ties metų jubiliejų mininčioje aleksandravėlės šv. pranciškaus 

Literatūrinė Liudo Dovydėno premija įteikiama Birutei Jonuškaitei. 
Iš kairės: rašytojas Vladas Kalvaitis, Birutė Jonuškaitė ir Jonas  
Dovydėnas, 2016 m. liepos 27 d. 
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serafiškojo bažnyčioje. 10-oji Juozo ir alfonso Keliuočių pali-
kimo studijų centro įsteigta premija įteikta kraštiečiui aktoriui, 
režisieriui, skaitovui ferdinandui Jakšiui. Viena solidžiausių 
Lietuvoje kraštiečio, išeivijos rašytojo Liudo dovydėno litera-
tūrinė premija už šiuolaikinį romaną įteikta prozininkei birutei 
Jonuškaitei.

netradiciškai paminėtos kunigo, poeto antano Vienažindžio 
175-osios gimimo metinės. dar prieš metus Kriaunų bibliote-
kos vyresn. bibliotekininkei audronei telšinskienei kilo mintis 
surengti Vienužio apdūmojimus. Į komandą pakviesti Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centras ir Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka. Vilnietis fotografas, eseistas, performansų kū-
rėjas Ričardas šileika subūrė sostinės poetus raktininkus, Kriau-
nų seniūnas arvydas Rudinskas parūpino plaustą, menininkas iš 
obelių Rimvydas pupelis sukūrė įspūdingą meninę instaliaciją 
„Kvietkelių darželis“, dusetiškis menininkas eugenijus Raugas 
atliko muzikinę interpretaciją „siela un sartų“. Visa ši delegacija 
Kriaunų plaustu atvyko į Gipėnus – poeto vaikystės ir jaunystės 

namus, kur buvo sutikti antano Vienažindžio giminaitės irenos 
Varnienės bei būrio šviesių dusetų krašto žmonių, kuriuos su-
kvietė dusetų K. būgos bibliotekos vedėja elena Gaižiuvienė. 
skambėjo intymioji Vienužio lyrika, vyko skaitymai.

Vasario 25–28 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo 
vyko Vilniaus knygų mugė, kurioje Vaikų stende buvo pristatomi 
edukaciniai renginiai ir smagios veiklos vaikams bei šeimoms. 
Mugėje dalyvavo ir Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius. na, o vasaros pradžioje 
panevėžyje vyko apskrities G. petkevičaitės-bitės viešosios  
bibliotekos surengta aukštaitijos regiono bibliotekų mugė, ku-
rioje taip pat buvo pristatytos įvairios programos vaikams. Ro-
kiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka pristatė teatralizuotus skai-
tymus „Lėlė – raktas į vaiko širdį“.

tarptautinę vaikų gynimo dieną – birželio 1-ąją – Rokiškio 
J. Keliuočio viešoji biblioteka kartu su turizmo informacijos ir 
tradicinių amatų koordinavimo centru surengė renginį „Vaikys-
tės spalvos“. Jo metu vyko tradicinė XX aukštaitijos regiono 
lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“, kurioje pasirodė zarasų, 

Rokiškio bibliotekininkės Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo 
vykusioje Vilniaus knygų mugėje, 2016 m. vasario 26 d.

Vasaros knygų fiesta Panevėžyje, 2016 m. birželio 10 d. 
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biržų, šiaulių, anykščių, Vilniaus, Ludzos lėlių teatrų kolekty-
vai, vyko įvairios edukacinės programos. šventėje dalyvavusi 
LR seimo pirmininkė Loreta Graužinienė atidarė vardinę lenty-
ną „Mano vaikystės biblioteka“, lankė aikštėje įrengtas eduka-
cines palapines.

taip pat paminėtinas bibliotekos kiemelyje vykęs renginys, 
skirtas europos dienai „europietiški susitikimai prie lietuviško 
ąžuolo“. Renginyje skambėjo Rokiškio ir pandėlio jaunųjų so-
listų dainos, vyko įvairios edukacinės programos, trumpa mamų 
su mažyliais programa, zumbos šokių programa. 

bibliotekoje vėl sulaukta nemažai svečių: vyko susitikimas 
su buvusiu Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasado-
riumi JaV ir Meksikai, politikos mokslų daktaru Žygimantu 
pavilioniu. Renginio metu diskutuota tema „iššūkiai ir gali-
mybės Lietuvai“. paskaitoje-diskusijoje „Konfliktai sirijoje, 
ukrainoje: Rusija, es ir Lietuva. Kas toliau?“ dalyvavo es 
ambasadorius Rusijos federacijoje Vygaudas ušackas. Lie-
tuvių kalbos dienoms paminėti Viešojoje bibliotekoje vyko 

dainuojamosios poezijos atlikėjo povilo Girdenio literatūri-
nis-muzikinis vakaras. Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
vyko susitikimas su menininke, keramike, televizijos laidų 
vedėja nomeda Marčėnaite, kuri vedė edukacinį užsiėmimą 
„Kuriu literatūrinį personažą“, pristatė savo pirmąją knygą 
„Lėlė“.

Jau keletą metų minima Kultūros diena. 2016 m. jos metu 
pristatytas 2-asis kultūros žurnalo „naujoji Romuva“ numeris. 
taip pat vyko „šekspyro skaitymai“, skirti Viljamo šekspyro 
400-osioms mirties metinėms paminėti, taip biblioteka prisijun-
gė prie Lietuvos bibliotekininkų draugijos ir britų tarybos ini- 
ciatyvos „šekspyras gyvas bibliotekose“.

 Rajono bibliotekose tradiciškai vyko suaugusiųjų mokymo-
si savaitės renginiai. Viešosios bibliotekos popietėje „spalvotas 
knygų pasaulis“ apie perskaitytas knygas kalbėjo skaitytojai, 
bibliotekos darbuotojai, renginį paįvairino R. Lymano muzikos 
mokyklos mokytojos Laimos bieliūnienės ir jos mokinių atlie-
kamos dainos.

XX Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“,  
2016 m. birželio 1 d. 

Rokiškio miesto gimtadienio šventėje, 2016 m. rugsėjo mėn. 
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pirmą kartą Lietuvos Respublikos seime pagerbti daugiau-
sia knygų per praėjusius – 2015 – metus perskaitę šalies biblio-
tekų lankytojai. Rokiškio rajone aktyviausiomis skaitytojomis 
pripažintos J. tūbelio progimnazijos šeštokė Gabrielė budrytė 
ir rokiškėnė olga baršauskienė, perskaičiusios po kelias de-
šimtis knygų.

2016-ieji užbaigti tradicinės bibliotekininko dienos minė-
jimu Rokiškio dvaro menėje. Rajono bibliotekininkų bendruo-
menė šią dieną minėjo jau 48-tą kartą. bibliotekos direktorė 
alicija Matiukienė ir savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių 
su užsienio šalimis skyriaus vadovas petras blaževičius biblio-
tekininkėms įteikė padėkos raštus. šventę praskaidrino aktorės 
Virginijos Kochanskytės, dainininkės Giedrės zeicaitės ir pia-
nistės editos zizaitės muzikinė programa „Gyvenimo pasakos. 
Kalėdinė impresija“. 

2014–2016 m. kolektyvas labai atjaunėjo. dar 2014 m. 
spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriuje pradėjo dirbti 
Vesta Kvedaraitė, 2015 m. – Vilija Viskaitytė-skardžiuvienė, 

interneto skaitykloje – Vilma Lukštaraupytė. Į užtarnautą po-
ilsį išėjusią skaityklos darbuotoją Vilią sinicienę pakeitė aušra 
Žukauskienė. 2016 m. Vilmą Lukštaraupytę paskyrus vyresn. 
metodininke vietoj ilgametės darbuotojos Violetos Melvydie-
nės, į likusias laisvas pareigas interneto skaitykloje priimta Viltė 
antanavičiūtė, kurią 2017 m. pakeitė agnė daugelienė. Keitėsi 
ir automatizuotų bibliotekinių procesų vyriausiasis inžinierius: 
vietoj algirdo Mackaus čia pradėjo dirbti tomas Gajauskas.

dar daugiau naujovių sulaukta 2017-aisiais: LR seimas pri-
ėmė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmo-
kėjimo įstatymą, kuriuo įtvirtinami biudžetinių įstaigų darbuo-
tojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos 
ir dydžiai, materialinės pašalpos, darbuotojų pareigybių lygiai 
ir grupės, taip pat kasmetinis veiklos vertinimas. šis įstatymas 
pakeitė 24-erius metus galiojusį Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.  
nutarimą nr. 511 „dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų dar-
buotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“. 

Remiantis minėtu įstatymu, šiek tiek pakeista Viešosios bi-
bliotekos struktūra. Visų pirma pakeisti skyrių pavadinimai: 

Europos dienos „Europietiški susitikimai prie lietuviško ąžuolo“ ren-
ginio organizatorių komanda, 2016 m. gegužė

Koncertuoja „Pandėlio balsiukai“, vadovaujami Vilmos Likienės
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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 literatū-
ros skyrius – Vaikų ir jaunimo skyriumi. Keitėsi ir pareigybių 
pavadinimai. 

Reaguodama į laiko aktualijas ir inovacijas, biblioteka ėmė 
ieškoti naujesnių temų ir formų. antrus metus iš eilės minėtos 
Lietuvių kalbos dienos (vasario 16 – kovo 11 d.). šįkart sve-
čiavosi anykščių kultūros centro teatras, parodęs s. Mrožeko 
spektaklį „emigrantai“ (režisierius Jonas buziliauskas). 

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko bai-
giamasis projekto „Lietuvos kodas – lietuvių kalba“ renginys –  
protų mūšis, kuriame varžėsi trys komandos: „abc“, „emi-
grantai“ ir „tyrėjos“. nugalėjo Rokiškio senamiesčio pradinės 
mokyklos mokytojų komanda „abc“ (pradinių klasių moky-
tojos olia samėnienė, edita Rudėnienė, Rasa Kvedarienė ir ti-
kybos mokytoja ilona narkevičienė). Lietuvių kalbos dienoms 

Viešojoje bibliotekoje parengta mobili paroda „Mažos tautos 
didi kalba“ eksponuota bendrojoje skaitykloje. 

Menant Juozo Keliuočio vardinių tradicijas, bibliotekoje 
kasmet minimos Keliuotiškos Juozinės. šiais metais kovo 18 d.  
į biblioteką susirinkusius nudžiugino monospektaklis „akių 
sunka“ apie vyskupą, poetą antaną baranauską. spektaklio re-
žisierius ir atlikėjas – šiaulių dramos teatro aktorius kraštietis 
Vladas baranauskas. Keliuotiškos Juozinės abejingų nepaliko.

Kaip ir anksčiau vyko naujų knygų pristatymai. sausio  
10-osios vakare Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos skaitykla vos sutalpino norinčius susitik-
ti su naujos, vienos skaitomiausių Lietuvoje 2017 m. pradžios 
knygų – romano „imperatoriaus meilužė“ autore Gina Viliūne. 
Kai kuriuos dalyvius turbūt sudomino knygos pavadinimas, bet 
didžioji dauguma atėjo vedini noro iš pačios autorės lūpų kuo 
daugiau sužinoti apie pagrindinę romano heroję – sofiją tyzen-
hauzaitę, Rokiškio grafo ignacijaus tyzenhauzo dukrą. 

Susitikimas su knygos „Lėlė“ autore Nomeda Marčėnaite, 2016 m. 
gegužės 11 d.

Susitikimas su knygos „Jei mėnulis būtų nulis“ autorėmis  
Ieva Kiliene ir Lina Matiukaite Šeimų šventėje „Laukiame Kalėdų“ , 
2016 m. gruodžio 10 d.
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Metų pabaigoje pristatytos net dviejų seimo narių knygos: 
Mykolo Majausko „nusižudžiusiųjų artimųjų istorijos, pade-
dančios išgyventi“ ir Roberto šarknicko „šarkos sielos šauks-
mas“. taip pat susitikta su poetu Rimvydu stankevičiumi: pri-
statyta jo poezijos knyga „šermuonėlių mantija“. Kiek kitokio 
pobūdžio Liudos Matonienės knyga „Vilnius: meilės stotelės“. 
na, o Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko susitikimas su Gaja Guna 
ekle, kurio metu pristatyta jos knyga vaikams „brolis, kurio ne-
reikėjo“. 

dar 2016 m. suburtas senjorių biblioklubas, kuriam vadovavo 
vyresn. bibliotekininkė parodų ir renginių organizavimui aušra 
Žukauskienė. Jo narės – bibliotekos skaitytojos. pirmasis susiti-
kimas įvyko simbolinę moterims dieną – kovo 8-ąją. biblioklu-
bas rinkdavosi kartą per mėnesį. susitikimų metu kalbėta apie 
mėgstamas veiklas, prie arbatos puodelio aptartos perskaitytos 
knygos. susipažinta su menų terapija – mandalų spalvinimu.  
biblioklubo narės darė rankdarbius: gamino sages iš užtrauktu-
kų ir vilnos, iš siūlų „audė“ knygų skirtukus. 2017 m. dalyvauta 
edukacijose „sukurkime gėlę iš odos“, „skrebinimas velykinia-

me atviruke“. Kviečiamos 
rankdarbių mylėtojos, ku-
rios mielai dalijasi įvairio-
mis meno gudrybėmis. iš-
girdę apie bibliotekos vei-
klą, atėję nauji skaitytojai 
susidomi ir prisijungia.

2017 m. paskelbtas ra-
šinio konkursas „Laiškas 
bibliotekininkui“. Jo tiks-
las – pagarbos ir dėmesio 
bibliotekininkui išryškini-
mas, epistolinio žanro ir 
kūrybingumo skatinimas, 
šio žanro autorių, jaunųjų 
literatūros „deimančiukų“ 
paieška, jaunimo kūry-
binių gebėjimų ugdymas 
ir plėtojimas, bibliotekos 
vartotojų telkimas, skaity-
mo skatinimas. Konkurso 
dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes. nugalėtojai paskelbti 
nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu.

siekiant suaktyvinti tarptautinį bendradarbiavimą, organi-
zuoti ir nemokami 60 akademinių valandų anglų kalbos kursai 
pradedantiesiems / Beginner (a1), kuriuos vedė Rasa Vinge-
lienė. Kartu pradėtas įgyvendinti bendras Latvijos–Lietuvos 
projektas inteRReG LatViJa-LietuVa „Verslo paramos 
sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir 
šiaurės Lietuvoje“, finansuojamas interreg V-a Latvija–Lietuva 
programos 2014–2020 m. lėšomis. išsamiau apie šio projekto 
veiklas – skyriuje „svarbiausia projektinė veikla“. 

Renginio, skirto lietuvių kalbai, metu, 2017 m. kovo 10 d. 

Keliuotiškos Juozinės:  
aktorius Vladas Baranauskas,  
2017 m. kovo 18 d.
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2017 m. vartotojams 
pasiūlyta nauja paslauga 
„Vu teisės klinika“: Ro-
kiškio Juozo Keliuočio vie-
šojoje bibliotekoje įrengtas 
kompiuterizuotas prieigos 
taškas, kur rajono gyven-
tojus teisiniais klausimais 
nemokamai konsultuoja ir 
teisinę pagalbą nuotolinio 
ryšio priemonėmis teikia 
Vu teisės klinikos kon-
sultantai.

tradicinė 10-oji lite-
ratūrinė Liudo dovydėno 
premija šįkart įteikta kraš-

tiečiui prozininkui, poetui sigitui parulskiui už romaną „nuty-
lėtų lelijų miestas“. o Juozo Keliuočio premija šįkart skirta dai-
lininkui, fotomenininkui Rimantui dichavičiui už fotoalbumuo-
se „Laisvės paženklinti“ (i–iii tomai) vizualia kalba įamžintus 
Lietuvos menininkų darbus, perteikiančius atkurtos Lietuvos 
laisvę, estetinį, etinį ir moralinį valstybės istorijos pažinimą. 
Juozo Keliuočio 115-osioms gimimo metinėms surengta kon-
ferencija.

tradicine tapo ir širvynių šventė pauliaus širvio gimtuosiuo-
se degučiuose, rengiama kartu su aleksandravėlės biblioteka. 
šis renginys sutraukia poeto kūrybos ir bardų gerbėjus, literatus 
ir visus, norinčius romantiškai praleisti vakarą.

Vykdant dar 2016 m. Vb direktorės pavaduotojos daivos Vil-
kickienės parengtą projektą „Rokiškio krašto literatūrinio kelio 
pažinties ženklai“, „Rokiškio krašto literatūrinį kelią“ 2017 m. 
papildė dar vienas objektas – skulptūra-koplytstulpis (autorius 

Vidmantas zakarka), skirtas panemunėlio krašte gyvenusiai 
tragiško likimo poetei Matildai olkinaitei atminti. tąkart įvyko 
bendras asociacijos „Rokiškio teatras“, Juozo Keliuočio viešo-
sios bibliotekos ir Rokiškio krašto muziejaus renginys, kuria-
me dalyvavo panemunėliečiai, muziejininkai, bibliotekininkai, 
litvakų palikuonis, teisininkas philipas shapiro iš JaV. stoga- 
stulpio atidengimo iškilmių metu susirinkusieji išgyveno žydų 
tautos tragediją, kurią jautriai perteikė spektaklio „nutildytos 
mūzos“ aktoriai, vadovaujami režisierės neringos danienės. 

Vykdydama minėtą projektą, Juozo Keliuočio viešoji biblio- 
teka parengė žemėlapį, kuriame numatytais maršrutais bus ga-
lima keliauti Rokiškio krašto literatūrinėmis vietomis. na, o 
virtualųjį gidą „Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties žen-
klai“ papildė internetinis žaidimas-viktorina „pažinkime Rokiš-
kio krašto literatūrinio žodžio kūrėjus“.

birželio 7 d. literatūros šventės metu buvo paskelbtas rašinio 
konkursas, skirtas prisiminti dvi neišskiriamas drauges – rokiš-
kėnes ales, likimo nublokštas už atlanto ir tapusias vienomis 
žymiausių moterų veikėjų Jungtinių amerikos Valstijų lietuvių 

Gina Viliūnė pristato savo romaną 
„Imperatoriaus meilužė“, 2017 m. 
sausio 10 d. 

Kūrybinio užsiėmimo metu, 2016 m.
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bendruomenėje ir Lietuvoje – rašytoją alę Rūtą – eleną Vikto-
riją nakaitę-arbačiauskienę-arbienę ir mecenatę, žymaus išei-
vijos verslininko Juozo Kazicko žmoną aleksandrą Kalvėnai-
tę-Kazickienę („alės Rūtos ir aleksandros Kazickienės vardų 
esė konkursas“). Kaip skelbia konkurso įstatai, tai neformaliojo 
literatūrinio ugdymo projektas, skatinantis alės Rūtos kūrybos 
populiarinimą. Konkursas skirtas Rokiškio krašto gyventojams. 
organizatorės: Jūratė Kazickaitė-altman (Kazickų šeimos fon-
do KazicKas faMiLy foundation, inc. prezidentė ir 
dukra) iš JaV ir Vijolė arbas (vertėja, alės Rūtos dukra) iš Lie-
tuvos, iš Kauno. Konkurso partneriai: Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, kunigo švietėjo Jono 
Katelės labdaros ir paramos fondas. Konkursas buvo paskelbtas 
a. Kazickienės gimtadienio proga, o rezultatai skelbiami alės 
Rūtos gimtadienio proga – lapkričio 3 dieną, irgi literatūros 
šventėje Rokiškyje. Konkurso tikslas – garsių rašytojų krašte 

ieškoti ir žadinti naujus deimančiukus: ugdyti literatūrinius ge-
bėjimus, populiarinti esė žanrą, įprasminti rašytojos alės Rūtos 
kūrybinį palikimą. Laureate tapo rokiškėnė, Rokiškio Juozo tu-
mo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio psichologė ali-
na Valantinavičienė. antrąją vietą užėmė Viešosios bibliotekos 
direktorės pavaduotojos daivos Vilkickienės rašinys „Vasara su 
alės Rūtos kūryba: tiltas į tėvynę ir save“.

daugybės darbų ir rūpesčių pripildytoje kasdienybėje biblio- 
tekininkai visada randa laiko ir profesinei šventei, ir tolimoms 
išvykoms. dar 2015 m. Viešosios bibliotekos profsąjungos ko-
mitetas surengė išvyką į Rygą, kurios metu aplankyta Latvijos 
nacionalinė biblioteka. 2016 m. rugpjūčio 20–21 d. aplanky-
ta saremo sala estijoje, susipažinta su kultūra, tradicijomis ir 
papročiais, pasižvalgyta po talino senamiestį. 2017 m. laukė 
kruizas talinas – Helsinkis – stokholmas. tris dienas keliauta 

Renginys „Europos diena“: susitikimas su kelionių agentūros  
„Traveldeals“ vadovu Rimvydu Širvinsku-Makaliumi, 2017 m.

Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimo iškilmės poetui, 
eseistui Sigitui Parulskiui. Iš kairės: rašytojas Vytautas Martinkus, 
rašytoja Birutė Jonuškaitė, literatūros kritikė Jūratė Čerškutė ir 
Sigitas Parulskis, 2017 m. birželio 21 d. 
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autobusu, plaukta kruiziniu laivu, vaikščiota po trijų valstybių 
sostines: Helsinkį, stokholmą ir taliną.

tradicinė bibliotekininko diena 2017 m. švęsta netradiciškai: 
visas kolektyvas dalyvavo ekskursijoje Rinkuškiuose „alaus 
kelias“, kur ne tik susipažinta su 7 alaus rūšimis, bet ir degus-
tuota bei dalyvauta proto mankštoje. tradiciškai pasveikinti ir 
2017 m. gyvenimo bei darbo jubiliatai.  

pagaliau 2017 m. pabaigoje atėjo laikas ilgai lauktai bibliote-
kos pastato renovacijai. po dvi savaites trukusių persikraustymų 
laikinai įsikurta buvusiose dnb banko patalpose Kauno g. nr. 7. 
administracija persikėlė į Vaikų ir jaunimo skyriaus patalpas. 
nepaisant visko, Viešosios bibliotekos kolektyvas sutiko jubi-
liejinius – 2018 – metus ir toliau organizuodamas renginius, 
edukacijas, mokydamas vartotojus kompiuterinio raštingumo 
pagrindų bei tęsdamas visas tradicijas. 

Viešoji biblioteka jubiliejiniais 2018 metais

Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji bibliote-
ka šiandien – šiuolaikiška informacijos, kultūros ir švietimo 
įstaiga. Joje veikia skaitytojų, fondų organizavimo, informa-
cijos ir kraštotyros, Vaikų ir jaunimo bei Ūkio skyriai. biblio-
tekos administracijai priklauso direktorė, jos pavaduotoja, vyr. 
metodininkė, vyr. buhalterė, sekretorius, taip pat dirba auto-
matizuotų bibliotekinių procesų vyr. inžinierius, dailininkas 
apipavidalintojas, kasininkas ir projektų koordinatorius. po 
renovacijos, pastačius priestatą, bibliotekos struktūrą numato-
ma koreguoti. 

Skaitytojų skyriuje (vedėja snieguolė Galvelienė), kurį su-
daro periodikos skaitykla ir abonementas, dirba 4 darbuotojai. 
Vedėja ir 2 vyresn. bibliotekininkės dirba abonemente, 1 vyresn. 
bibliotekininkė – skaitykloje. abonemente sukauptas 50 tūkst. 
egz. universalaus pobūdžio dokumentų fondas. čia vykdoma 
vartotojų registracija, perregistravimas, dokumentų užsakymas, 
išdavimas, grąžinimas, dokumentų užsakymas iš kitų bibliote-
kų per tba, www.ibiblioteka.lt paslaugos vartotojams, garsi-
nių knygų ir periodinių leidinių išdavimas bei kompiuterinės 
programos JAWS ir MAGic neregiams ir silpnaregiams, knygų 
negalią turintiems skaitytojams pristatymas į namus. Veikia ir 
dokumentų grąžinimo savitarnos įrenginys bibliotekos vartoto-
jams patogiu laiku.

abonemente iki 2015 m. veikė teisingumo ministerijos tei-
sinės informacijos prieigos vieta. šiuo metu nauji leidiniai ne-
bepristatomi, tačiau rajono gyventojai nemokamai gali naudotis 
INFOLEX teisine duomenų baze. elektroniniu paštu galima pa-
teikti klausimą teisingumo ministerijos darbuotojams ir gauti 
atsakymą.

Rajono bibliotekininkai išvykos į Taliną metu,  
2016 m. rugpjūčio 20–21 d.
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periodikos skaitykloje lankytojams skirta 20 darbo vietų. čia 
prenumeruojami 100 pavadinimų periodiniai leidiniai lietuvių 
kalba: 17 pavadinimų laikraščiai ir 83 pavadinimų žurnalai. čia 
teikiamos dokumentų kopijavimo paslaugos, organizuojami su-
sitikimai, knygų pristatymai, edukacijos, teminės, personalinės 
bei meno parodos.

Fondų organizavimo skyriuje (vedėja angelė stučinskie-
nė) dirba 4 darbuotojai: vedėja ir 3 vyresn. bibliotekininkės. 
skyrius kartu su komplektavimo taryba užsako knygas, garso, 
vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus Rokiškio viešo-
sios bibliotekos skyriams ir filialams, atsižvelgiant į rajono is-
torines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę 
situaciją ir gyventojų reikmes. čia taip pat prenumeruojami 
periodiniai leidiniai visiems Viešosios bibliotekos skyriams ir 
padaliniams. pinigus periodinių leidinių įsigijimui skiria rajo-
no savivaldybė.

nuo 2001 m. spalio mėnesio Viešoji biblioteka dalyvauja 
Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (Libis) 
projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, invento-
rinami ir paskirstomi kompiuterizuotai. šiame skyriuje kuria-
mas bibliotekos elektroninis katalogas, rūpinamasi retrospekty-
viu fondų komplektavimu ir fondų rekatalogavimu (t. y. senųjų 
fondų įtraukimu į elektroninį bibliotekos katalogą). bibliotekos 
elektroninis katalogas nuolat pildomas naujais ir rekataloguo-
tais įrašais. šiuo metu bibliotekos elektroniniame kataloge yra 
per 122 tūkst. įrašų.

fondų organizavimo skyriaus žinioje yra ir mainų fondas, 
kuriame saugomi mažesnę paklausą turintys, dubletiniai doku-
mentai. Jie skirti keistis ir nemokamai perduoti kitoms bibliote-
koms ar institucijoms.

Informacijos ir kraštotyros skyriuje (vedėja Rita Viskai-
tienė), dirba 4 darbuotojai: vedėja, vyr. bibliografė kraštotyrai, 

vyresn. bibliografė informacijai ir vyresn. bibliotekininkė in-
terneto skaitykloje mokymams ir it darbui. skyriuje teikiamos 
konsultacijos ir pagalba vartotojams naudojantis informacijos 
paieškos priemonėmis: tradiciniu ir elektroniniu katalogais, 
bibliografijos informacijos leidiniais, interneto ištekliais. in-
formacija teikiama žodžiu, raštu, telefonu ir el. paštu. čia tei-
kiamos ir mokamos paslaugos: nuotraukų bei kitų dokumentų 
skenavimas, dokumentų spausdinimas, įrišimas, laminavimas, 
faksavimas. interneto skaitykloje veikia nemokama vieša inter-
neto prieiga, organizuojami nemokami kompiuterinio raštingu-
mo kursai.

skyriuje kaupiama kraštotyrinė literatūra, rengiami rankraš-
tiniai kraštotyros darbai, literatūros parodos. Kiekvieną mėnesį 
į interneto puslapį dedami literatūros sąrašai „Viešoji biblioteka 
spaudoje“ bei „Rokiškio kraštas ir kraštiečiai spaudoje“. Kas-
met interneto puslapiui kuriamas „Rokiškio rajono įžymių datų 
kalendorius“. 

šiame skyriuje yra rankraščių ekspozicija, įrengta Lietuvos 
Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis. Joje – 
270 saugojimo vienetų, 4228 puslapiai. skyriui taip pat priklau-
so Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro nuolatinė 
ekspozicija. 

Vaikų ir jaunimo skyrius (vedėja aušra Žukauskienė), 
kurį sudaro žaisloteka, europos sąjungos informacijos ir už-
sienio kalbų skaitykla, renginių svetainė, viešasis interneto 
prieigos taškas, skaitykla ir abonementas, dirba 4 darbuotojai: 
vedėja ir 3 vyresn. bibliotekininkės. abonemente sukaupta apie  
18 tūkst. egz. grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros doku-
mentų, garso bei vaizdo įrašų, kuriuos galima skolintis į namus. 
naudojantis Libis, teikiamos knygų rezervavimo, pratęsimo, 
informacinės paieškos paslaugos, konsultacijos. skaitykloje 
galima naudotis informaciniais leidiniais ir periodine spauda. 
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teikiama profesionali informacinė pagalba, organizuojami ren-
giniai, edukacijos ir eksponuojamos parodos. Žaislotekoje yra 
apie 150 žaislinių knygelių, įvairių žaislų, stalo žaidimų, loto, 
dėlionių.

interneto centre yra 6 kompiuterizuotos darbo vietos su ne-
mokama interneto prieiga. informacinių technologijų įgūdžiams 
tobulinti organizuojami konkursai, vyksta mokymai, konsulta-
cijos. teikiamos mokamos kopijavimo, spausdinimo, skenavi-
mo paslaugos.

europos sąjungos ir užsienio kalbų skaitykloje yra 10 darbo 
vietų, iš jų 2 kompiuterizuotos. sukaupta literatūra įvairiomis 
užsienio kalbomis, literatūra apie europos sąjungą, periodiniai 
leidiniai, vaizdo ir garso įrašai. Galima savarankiškai mokytis 
anglų kalbos, naudotis elektroninėmis paslaugomis bei informa-
cija, prenumeruojama duomenų baze.

Renginių svetainėje iki 2018 m. rugsėjo vyko susitikimai su 
rašytojais, knygų leidėjais, dailininkais, rajono literatais ir jau-
naisiais kūrėjais, taip pat konkursai, viktorinos, popietės, knygų 

pristatymai, garsiniai skaitymai, akcijos, meno darbų ir literatū-
ros parodos. dabar čia įrengta interaktyvi edukacinė erdvė, ku-
rioje vaikai gali naudotis moderniomis technologijomis, žaisti 
interaktyvius stalo žaidimus, žiūrėti 3d filmus, gaminti įvairius 
modelius naudojantis 3d spausdintuvu. plačiau apie tai – sky-
riuje „svarbiausia projektinė veikla“. 

šalia Vaikų ir jaunimo skyriaus taikos g. nr. 19 įrengtame 
Verslo paramos centre vyksta įvairūs mokymai, seminarai, klas-
terio narių susitikimai, kuriuose smulkaus ir vidutinio verslo at-
stovai dalijasi patirtimi. centre kuriamas verslo knygų fondas. 
šio fondo knygos kartu su skaitytojų skyriaus parinkta literatūra 
pastoviai, pagal sudarytą grafiką, keliauja į atokias rajono vieto-
ves dviem maršrutais (1. Maineivos–aleknos; 2. šetekšnos) po 1 
kartą per mėnesį.

Vartotojai visuose skyriuose aptarnaujami: darbo dienomis: 
9–18 val.; šeštadieniais: 9–16 val. sekmadienis – poilsio diena. 
Kiekvieno mėnesio paskutinė diena – švaros diena.

Interaktyvios edukacinės erdvės atidarymas, 2018 m.

Susitikimas su vaikų rašytojais Pauliumi Juodišiumi ir  
Virgiu Šidlausku, 2018 m. 
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Ūkio skyriuje (vedėjas Kęstutis pilipavičius) dirba vairuoto-
jas, elektrikas, rūbininkas, kiemsargis ir valytojai. šio skyriaus 
uždaviniai: užtikrinti patalpų išlaikymą pagal priešgaisrinės sau-
gos ir sanitarijos reikalavimus, rūpintis darbuotojų darbo sauga ir 
sveikata; kontroliuoti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanali-
zacijos, vandens tiekimo ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techni-
nę būklę ir užtikrinti tinkamą materialinio inventoriaus priežiūrą 
bei eksploataciją; organizuoti pastatų ir patalpų apsaugą, re-
montą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti biblioteką ir jos padalinius 
baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, 
užtikrinti jų apsaugą ir laiku atlikti remontą; organizuoti švaros 
ir tvarkos palaikymą bibliotekos patalpose ir teritorijoje. 

Metodikos kabinete dirba vyr. metodininkė inga Gajauskie-
nė. pagrindinės metodinės veiklos kryptys ir uždaviniai: rūpintis 
kaimo bibliotekų veiklos organizavimu ir tobulinimu, kaupti ir 
skleisti informaciją apie naujoves, analizuoti, stebėti bibliotekų 
veiklą, rengti mokymus, dalykinius pasitarimus, dalintis darbo 
patirtimi, konsultuoti individualiai visais darbo klausimais, pa-

dėti praktiškai, supažindinti su kultūros, informacinių techno-
logijų galimybėmis, bibliotekininkystės naujovėmis didinant 
darbuotojų kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvumą. Vyk-
dant metodinę veiklą, organizuojamos išvykos į filialus, teikia-
mos konsultacijos, perduodamos naujienos, įvairi informacija, 
informacija apie gyventojų mokymus ir visais kitais bibliote-
kų veiklos klausimais (Lync bendravimo programa, telefonu,  
el. paštu, individualiai žodžiu).

Konsultacijos teikiamos 3 miestų filialų (obelių, pandėlio 
ir Rokiškio) ir 34 kaimų filialų (aleksandravėlės, antanašės, 
aukštakalnių, bajorų, čedasų, čivylių, didsodės, duokiškio, 
Gediškių, Juodupės mstl., Jūžintų, Kalvių, Kamajų, Kavoliškio, 
Kazliškio, Konstantinavos, Kriaunų, Laibgalių, Lašų, Lukštų, 
Martynonių, onuškio, pakriaunių, panemunėlio geležinkelio 
stoties, panemunėlio miestelio, panemunio, Ragelių, salų, sė-
lynės, skemų, sriubiškių, suvainiškio, Verksnionių ir Žiobiš-
kio) darbuotojams. Rajono bibliotekose dirbo 69 darbuotojai. 
Visoje rajono bibliotekų sistemoje buvo 64,75 etato, iš jų –  

Mokymus veda Viltė Antanavičiūtė ir Vilma Lukštaraupytė, 2018 m. Biblioteka renovacijos laikotarpiu, 2018 m.
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55,25 bibliotekininkų, 9,5 kitų specialistų. Viešojoje bibliotekoje 
29 darbuotojai, 29,25 etato, iš kurių 21 – bibliotekininkų, 8,25 eta-
to – kitų specialistų. profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas: 
su aukštuoju išsilavinimu – 30, su aukštesniuoju – 27, kitu – 12. 
Vb su aukštuoju – 16, su aukštesniuoju – 7, kitu – 6. 

Jubiliejinius – 2018-uosius – metus Rokiškio rajono savi-
valdybės J. Keliuočio viešoji biblioteka sutiko laikinose patal-
pose. 2017 m. pabaigoje pradėtas vykdyti europos regioninės 
plėtros fondo finansuojamas projektas „Rokiškio J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos pastato Rokiškis, nepriklausomybės 
a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir pries-
tato statyba“. Viešąją biblioteką renovuoja viena didžiausių 
baltijos šalyse it sprendimų bendrovė atea (Vilnius). pro-
jekto biudžetas – 1 280 521,16 eur, iš jų 286 884 eur – es 
lėšos, 780 000 eur – Valstybės investicijų programos lėšos ir  
213 637,16 eur rajono savivaldybės lėšos. sutvarkius ir išplė-
tus patalpas, bus užtikrintas lankytojų saugumas, kultūrinių 

paslaugų prieinamumas (sutvarkyta infrastruktūra bus pritaiky-
ta neįgaliems asmenims) bei kokybė, taip pat bus patenkinti 
bendradarbiavimo ir bendravimo sociokultūrinėje erdvėje tarp 
visų tikslinės grupės atstovų ir jų grupių poreikiai. bus įrengta 
konferencijų salė, atsivers galimybė rengti krašto paveldą, li-
teratūrą populiarinančius profesionalius renginius, organizuoti 
konferencijas, rengti susitikimus su kraštiečiais ir kt. kultūrines 
iniciatyvas, bus įrengta meno galerija. 

belaukdami naujų patalpų, bibliotekininkai nesustabdė savo 
veiklų: organizavo renginius, parodų pristatymus, kompiuteri-
nio raštingumo ir kitus mokymus, rengė ir vykdė  projektus. 
tradicinė „poezijos pavasario – 2018“ šventė vyko Rokiškio 
šv. Juozapo koplyčioje, o daugiakalbė poezijos ir muzikos šven-
tė, skirta europos dienai – struvės punkte (panemunėlio sen.).  
2018 metų literatūrinė L. dovydėno premija Rokiškio kraš-
to muziejuje įteikta rašytojui Markui zingeriui už romaną  

Europos dienos renginys Struvės geodeziniame lanke,  
Panemunėlio sen., 2018 m.

Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimo iškilmės. Iš kairės: 
mecenatas Jonas Dovydėnas, Markas Zingeris, Birutė Jonuškaitė ir 
Kristina Sabaliauskaitė, 2018 m. rugpjūčio 29 d. 
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„aš sėdėjau stalinui ant kelių“. Juozo Keliuočio literatūrinė 
premija skirta kraštotyrininkui Venantui Mačiekui. Ji įteikta 
2018 m. spalio mėn. Vilniaus rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ 
organizuotame renginyje Vilniuje.

Vaikus kvietė XXii aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė 
„Kai atgyja lėlės“. Vaikų ir jaunimo skyrius, įgyvendindamas 
projektą „Vaikystė, knygų lydima“, su mobilia skaityklėle kelia-
vo po rajoną ir ragino vaikus skaityti, klausytis, kurti bei žaisti. 

pasvalio rajono Ąžuolpamūšio kaime vykusiame dešimta-
jame aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje 
„spindulys esti begalinės šviesos“, skirtame Vydūno metams, 
Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka užėmė trečiąją vietą. 

2018 m., minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, ra-
jono bibliotekininkų bendruomenė keliavo po Lietuvą 100 ki-
lometrų nuo Rokiškio atstumu. bibliotekininkai Molėtų krašte 
aplankė Lietuvos etnokosmologijos muziejų, Labanoro apž-

valgos bokštą, antano 
truskausko medžioklės ir 
gamtos ekspoziciją, eže-
rų žvejybos muziejų, taip 
pat dubingių piliavietę ir 
žirgyną. 

svarbus bibliotekos 
veiklos įvertinimas – tra-
diciniame Lietuvos savi-
valdybių viešųjų bibliote-
kų asociacijos organizuo-
tame konkurse už 2017 
metų veiklą savivaldybių 
viešųjų bibliotekų kate-
gorijoje Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Ke-
liuočio viešoji biblioteka 
paskelbta „Lietuviškiausia 
biblioteka“ už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje 
ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas. bai-
giamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje, vykusiame taiko-
mosios dailės ir dizaino muziejuje, apdovanoti aktyviausi orga-
nizatoriai. seimo švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštais 
apdovanota 12 asmenų, tarp kurių ir Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė alicija 
Matiukienė. 

Poezijos ir muzikos popietė, skirta 
poeto, eseisto, kultūros veikėjo 
Vaidoto Daunio 60-mečiui.  
Poetas Vladas Braziūnas,  
2018 m. birželio 22 d.

Literatūrinės Liudo Dovydėno 
premijos laureatas rašytojas 
Markas Zingeris, 2018 m. 
rugpjūčio 29 d. Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacijos metų 
nominacija „Lietuviškiausia 
biblioteka 2017“ 
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SVARBIAUSIA  
PROJEKTINĖ VEIKLA

Jau 1999 m. parengtas pirmasis projektas, gavęs finan-
savimą iš atviros Lietuvos fondo. nuo to laiko parengta 
per 120 sėkmingų projektų, kuriems skirta 572 068,34 Lt ir  
134 793,87 euro. 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 informacijos biuras Vilniuje, šiaurės ministrų taryba, 
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras, na-
cionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, VšĮ spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondas, panevėžio apskrities viršininko 
administracija, Rokiškio rajono savivaldybė ir savivaldybės 
švietimo skyrius, fondas „books for the World“, europos re-
gioninės plėtros fondas ir kt.

iš projektų gautas finansavimas: 1999 m. – 8600,00 Lt; 
2000 m. – 22 825,00 Lt; 2001 m. – 8000,00 Lt; 2002 m. –  
44 704,00 Lt; 2003 m. – 14 100,00 Lt; 2004 m. – 21090,00 Lt; 
2005 m. – 87 956,34 Lt; 2006 m. – 25 260,00 Lt; 2007 m. –  
44 855,00 Lt; 2008 m. – 40 350,00 Lt; 2009 m. – 45 700,00 Lt;  
2010 m. – 20 000,00 Lt; 2011 m. – 59 855,00 Lt; 2012 m. –  

46 600,00 Lt; 2013 m. – 80 973,00 Lt; 2014 m. – 107 783,00 Lt; 
2015 m. – 19 895,50 eur; 2016 m. – 20 674,00 eur; 2017 m. –  
94 224,37 eur, 2018 m. – 246 139,97 euro.

Projektas „Bibliotekos pažangai“

projektas „bibliotekos pažangai“ buvo įgyvendinamas pagal 
tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliote-
kos ir bilo ir Melindos Geitsų fondo, pasirašytą 2007 m. lap-
kričio 15 dieną. pagal šį projektą Rokiškio rajono savivaldybės  
J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje ir visuose 38 filialuose įsteig-
ta viešoji interneto prieiga. bibliotekos tapo moderniais infor-
macijos centrais, teikiančiais šiuolaikinės visuomenės poreikius 
tenkinančias paslaugas: skaitmeninio raštingumo mokymai, ki-
tos neformaliojo švietimo paslaugos, kultūrinė gyventojų ir jų 
bendruomenių veikla. projektas padėjo mažinti socialinę atskir-
tį, ypač teikiant pagalbą socialiai jautrioms grupėms – pensinin-
kams, bedarbiams, neįgaliesiems ir kt.

projektas „bibliotekos pažangai“ ypatingą dėmesį skyrė bib- 
liotekų specialistų kvalifikacijos kėlimui. Rengė kompiuterinio 
raštingumo kursus rajono viešojoje bibliotekoje, panevėžio aps-
kr. G. petkevičaitės-bitės viešosios bibliotekos, nacionalinės  
M. Mažvydo bibliotekos mokymo centruose, kuriuos biblioteki-
ninkai išklausė, įgijo žinių ir, išlaikę (ecdL) testus, rengė kom-
piuterinių įgūdžių lavinimo mokymus gyventojams. 2008 m. 
rengti ir 120 val. anglų kalbos mokymai „informacijos valdymo 
anglų kalba gebėjimų ugdymas“, kuriuose dalyvavo informacijos 
ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliografė audronė tupalskienė. 
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pagal šį projektą rajono bibliotekose apmokyta 1135 gyven-
tojai grupėse, individualiai – 4564 gyventojai, 24 144 gyven-
tojams suteiktos konsultacijos. Gyventojai konsultuoti 38 027 
kartus. Jie mokyti kompiuterio pradžiamokslio, darbo su pro-
gramomis Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 
2010, Microsoft Office Powerpoint 2010, Picasa pagrindų, ben-
dravimo elektroniniu paštu bei kt. programomis. 

projektas „bibliotekos pažangai“, siekdamas sustiprinti gy-
ventojų skaitmeninio raštingumo mokymus viešosiose bibliote-
kose ir tam sudaryti geresnes sąlygas, paskelbė konkursą „Gy-
ventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stipri-
nimas“. pateikusi paraišką, Rokiškio viešoji biblioteka pateko 
į laimėjusiųjų sąrašą. buvo gauta techninė įranga – 10 nešioja-
mųjų kompiuterių, vaizdo projektorius ir ekranas, kompiuterių 
garso kolonėlių komplektas. 

savivaldybių viešosios bibliotekos taip pat buvo aprūpintos 
kompiuteriais su programine įranga, balsu įgarsinančia kiekvie-
ną atliekamą veiksmą. tai – programa JAWS. ši programa lei-
džia kompiuteriu dirbti neregiams. bibliotekų kompiuteriuose 
įdiegta ir programa MAGic, skirta silpnaregiams ir leidžianti 
padidinti bet kurios ekrano vietos vaizdą.

projektui „bibliotekos pažangai“ įgyvendinti Rokiškio rajo-
no bibliotekoms teko 2,8 mln. litų. 

2011 m. gruodžio 1 d. Kaune, Ryšių istorijos muziejuje, 
vyko konferencija geriausiai Lietuvoje gyventojus mokantiems 
bibliotekininkams. Konferencijos metu skaityti pranešimai apie 
naujovių ir technologijų mokymą, taip pat apdovanoti geriausi 
bibliotekininkai – e. mokytojai. tarp jų – 5 mūsų rajono biblio-
tekininkės: Rokiškio RsVb miesto filialo vyresn. bibliotekinin-
kė Valda bugailiškienė, salų filialo – Rasa Kalnietienė, pakriau-
nių – onytė Krivilevičienė, Laibgalių – aldona balčiūnienė ir 
Konstantinavos – irena Žindulienė.

2011–2012 m. vyko bibliotekų svetainių atnaujinimo ir pri-
taikymo neįgaliesiems bei mobiliesiems įrenginiams darbai. 

2011 m. bibliotekoms pasiūlyta pildyti virtualų žemėlapį. tai 
interaktyvus įrankis, skirtas matyti visas jame užsiregistravusias 
bibliotekas, dalintis patirtimi ir pasiekimais bendradarbiaujant 
su bendruomenėmis, institucijomis, žiniasklaida, valdžios atsto-
vais, ieškant rėmėjų, kaupti šią patirtį, suteikti galimybę pasi-
semti idėjų ir varžytis dėl partneriškiausios bibliotekos vardo. 

Kaip jau minėta, dalyvauta pildant ir gyvąją krašto enci-
klopediją „Graži tu mano“. čia sėkmė lydėjo aleksandravė-
lės filialą, tapusį „partneriškiausia liepos mėnesio biblioteka 
Lietuvoje“ už renginį „Minime Lietuvos valstybės – karaliaus 
Mindaugo karūnavimo – dieną“, kategorija „Mes svarbūs“. 
už renginį „be stabdžių – 2“ tapo „partneriškiausia lapkričio 
mėnesio biblioteka Lietuvoje“, kategorija „dirbame kartu“.  
Į gyvąją krašto enciklopediją „Graži tu mano“ buvo įtraukti ir 
3 straipsniai (žymos) apie mūsų kraštui nusipelniusias asmeny-
bes: „drožėjas Lionginas šepka iš šiaudynės kaimo“, „broliai 
Juozas ir alfonsas Keliuočiai“ ir „Kraštotyrininkas tremtinys 
feliksas Mažeikis“.

„Mokslingiausiosios bibliotekos“ nominacijoje apdovanotos 
trys bibliotekos, pasiekusios geriausių rezultatų gyventojų skai-
tmeninio raštingumo mokymų srityje. savivaldybių bibliotekų 
kategorijoje nugalėjo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Ke-
liuočio viešoji biblioteka. 

nominacijos „už sėkmingą atstovavimą“ laurus pasidalijo 
taip pat trys bibliotekos. Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka 
apdovanota už atstovavimo veiksmus išsaugant pandėlio, Ka-
majų ir panemunėlio bibliotekas pavaldžias viešajai bibliotekai, 
vykstant daugiafunkcinių centrų kūrimo rajone procesui.

projekto „bibliotekos pažangai“ įgyvendinimas (2008–2012) 
davė teigiamų rezultatų. šalia tradicinių bibliotekos veiklų – 
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knygos ir skaitymo ugdy-
mo – reikšmingą vietą bib- 
liotekose užima nemoka-
mas internetas ir kitos in-
formacinės technologijos. 
Visuose rajono filialuose 
įrengta viešoji interneto 
prieiga. Rengiantis projek-
to įgyvendinimui, rajono 
savivaldybė įsipareigojo 
tinkamai paruošti biblio-
tekų patalpas, skyrė lėšų 
jų remontui. bibliotekos 
perkeltos į suremontuotas, 
atnaujintas patalpas, nu-
pirkti baldai. Kompanija 
Microsoft dovanojo visą 
kompiuterinę ir programi-

nę įrangą, reikalingą viešajai interneto prieigai ir kitoms elek-
troninėms paslaugoms teikti. bibliotekininkams, dirbantiems 
su viešąja interneto prieiga, skirti nešiojamieji kompiuteriai. 
siekiant palengvinti bibliotekų ir it specialistų darbą, įdiegtos 
centralizuotos it paslaugos – VRss (Vartotojų registracijos ir 
statistikos sistema). naujos technologijos bibliotekininkams iš-
kėlė naujus kvalifikacinius reikalavimus, bibliotekų darbuotojai 
turėjo išmokti naudotis naujomis informacinėmis technologi-
jomis, skatinti lankytojus naudotis kompiuteriais bei internetu. 
projektas „bibliotekos pažangai“ ypatingą dėmesį skyrė biblio-
tekų specialistų kvalifikacijos kėlimui: rengė kompiuterinio raš-
tingumo kursus rajono viešojoje bibliotekoje, panevėžio apskri-
ties G. petkevičaitės-bitės viešosios bibliotekos, nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos mokymo centruose. 

2013 m. lapkritį nacionalinė biblioteka kartu su bilo ir Me-
lindos Geitsų fondu pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl pro-
jekto „bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo Lietuvoje, kurį iš 
dalies finansavo ir LR kultūros ministerija. projektą įgyvendino 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Jo vertė – daugiau 
kaip 3,62 mln. eur (12,5 mln. Lt). „bibliotekos pažangai 2“ pro-
jekto tikslas – stiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti 
besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas 
kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti 
Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. projekto uždaviniai: 1) per 
vietos projektus įgalinti viešąsias bibliotekas kurti naujas pas-
laugas, paremtas nustatytais vietos bendruomenių poreikiais, ir 
padėti Lietuvos bendruomenėms rasti vertę it paremtose biblio- 
tekų paslaugose; 2) stiprinti bibliotekų pajėgumus per moky-
mus, bendradarbiavimą su kitomis bibliotekomis ir vietos orga-
nizacijomis; 3) įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomeni-
nes institucijas, suteikiančias prieigą prie informacijos.

projekto „bibliotekos pažangai 2“ trukmė – 2013 metų gruo-
dis – 2016 metų lapkritis. Jo metu bibliotekų darbuotojams buvo 
organizuojami mokymai pagal šios temas: projektų inicijavimo te-
oriniai ir praktiniai mokymai; vartotojų ir partnerių poreikių ana-
lizė; inovacijų kūrimas; atstovavimas ir fondoieška; viešinimas; 
poveikio vertinimas; viešieji pirkimai; projektų valdymas. šiuose 
mokymuose 2014 m. dalyvavo ir Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojos, čia buvo mo-
komos ir skatinamos rengti projektus, skirtus esamų ir naujų pas-
laugų plėtrai, bei gauti finansavimą šiems projektams įgyvendinti.

prie Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekto 
„bibliotekos pažangai 2“ iniciatyvos „atrask vaikystės biblioteką“ 
prisijungė seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. dalyvauta ir vi-
sose projekto „bibliotekos pažangai“ vykdytose akcijose, stebėtos 
tiesioginės transliacijos iš Lnb studijos. plačiajai auditorijai, ypač 

Nominacijos „Už sėkmingą 
atstovavimą“ ir „Mokslingiausia 
biblioteka“, 2012 m.
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vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės atskirties ir rizikos grupių 
atstovams, gyvenantiems mažesniuose miesteliuose ir kaimuose, 
buvo skirta bibliotekų programa „euro panorama“. tai penkių in-
ternetinių transliacijų ciklas Lietuvos viešosiose bibliotekose.

tiesioginės interneto transliacijos Lietuvos nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje vyksta nuo 2012 metų. Jos rengia-
mos bendradarbiaujant su įvairiomis verslo ir valstybinio sekto-
riaus organizacijomis, taip pat su pavieniais įvairių sričių specia- 
listais. tiesioginių transliacijų temos labai įvairios: nuo finansų 
valdymo iki sveiko gyvenimo būdo, nuo naujausių it paslaugų 
iki tautiškumo sampratos, nuo saugesnio interneto renginių iki 
mados ir dailės paralelių ir t. t. iki šiol būta 35 tokių transliacijų. 
2014 m. spalio 7 d. tiesioginės internetinės transliacijos, kurios 
tema „bibliotekininkų portalo www.3erdve.lt pristatymas“, metu 
kalbėta apie naujo bibliotekininkų portalo galimybes ir naudą, 
supažindinta su bibliotekininkų bendravimo tinklu Yammer.

šis projektas suteikė galimybę palaikyti ryšius naudojantis 
LYNC bendravimo programa. Vykdant projekto rezultatų sklaidą 
ir stiprinant vidinę komunikaciją tarp bibliotekų, sukurta bendra 
Lietuvos viešųjų bibliotekų interneto svetainė www.3erdve.lt, 
taip pat organizuoti nacionalinio masto renginiai bibliotekoms 
ir partneriams. nemokamas internetas bibliotekose ypač svar-
bus socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms, turinčioms 
mažiau galimybių naudotis it pranašumais namuose ar darbo-
vietėje. tokia aktyvi bibliotekų veikla mažina skaitmeninę at-
skirtį visuomenėje. išsiplėtė bibliotekos misija, bibliotekos tapo 
šiuolaikiškomis įstaigomis. 

apibendrindamas projekto „bibliotekos pažangai 2“ reikšmę 
projekto vadovas eugenijus stratilatovas pabrėžė svarbiausius 
jo rezultatus. pirmiausia viešosios bibliotekos per projektus, nu-
kreiptus į vietos bendruomenėms aktualių problemų sprendimą, 
sugebėjo pritraukti daugiau lėšų nei planuota projekto pradžioje. 

užmegzti ilgalaikės partnerystės ryšiai su vietos valdžia, nevy-
riausybinėmis organizacijomis, verslu. tai bibliotekoms padės 
užtikrinti projekto metu sukurtų naujų ar patobulintų esamų pas-
laugų tęstinumą ir tvarumą. Reikšminga ir tai, kad bibliotekos į 
savo projektus įtraukė filialus nutolusiuose regionuose.162

panašiai šio projekto rezultatus įvertino ir kultūros ministras 
šarūnas birutis: „šio projekto dėka bibliotekos tampa dar ak-
tyvesnės vystant partnerystę tarp vietos bendruomenių, verslo, 
vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančių naujas, 
gyventojų poreikius tenkinančias paslaugas. šių dienų biblioteka 
yra puiki erdvė, kurioje bendruomenių nariai gali realizuoti saviš-
vietos, saviraiškos ir kasdienio bendravimo poreikius. Ji yra so-
cialinių ir ekonominių pokyčių lyderė, dinamiškas ir daugiafunk-
cinis mokslo ir kultūros centras, kuriame naujausių technologijų 
prieinamumas yra integruotas į jos socialinių funkcijų įvairovę. 
būtent tokias bibliotekas projektas skatina pažinti ir atrasti.“163 

Projektas „Biblioteka – bendruomenei“

2013 m. pradėtas vykdyti Rokiškio rajono savivaldybės Juo-
zo Keliuočio viešosios bibliotekos projektas „biblioteka – ben-
druomenei“, remiamas Rokiškio rajono VVG (Vietos veiklos 
grupė) įgyvendinamos strategijos lėšomis, kuri finansuojama iš 
europos sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos 

162 „bibliotekos pažangai 2“, in: http://www.lnb.lt/apie-biblioteka/progra-
mos-ir-projektai/edukaciniai-projektai/bibliotekos-pazangai-2.
163 http://1psl.lt/kultura/2015/06/lietuvos-viesosios-bibliotekos-gavo-pro-
jekto-bibliotekos-pazangai-2-finansavima.
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Respublikos Vyriausybės (nr. LeadeR-12-Rokiškis-02-001). 
Veiklos, įtraukiant visus 37 kaimų ir miestelių filialus, buvo nu-
kreiptos rajono bendruomenių, esančių Rokiškio vietos veiklos 
grupės teritorijoje, kultūriniams poreikiams tenkinti, kūrybi-
nėms iniciatyvoms skatinti. šiuo projektu buvo siekiama kaupti, 
saugoti, skleisti kiekvienos kaimiškos vietovės savitumą, susi-
klosčiusias tradicijas ir prasmingai paminėti 2013-uosius – tar-
mių – metus. 2013–2014 m. surengta 20 švenčių, 38 edukaciniai 
užsiėmimai, 3 tarmių rinkimo ekspedicijos, 10 kūrybos darbų 
parodų, 3 literatūrinės, 13 muzikinių ir 4 edukacinės profesio-
nalios programos, 12 programų, parengtų pačių bibliotekininkių 
ir bibliotekos savanorių. išleistas informacinis leidinys „biblio-
teka – bendruomenei“, sieninis 2014 metų kalendorius. projekto 
sąmata – 59 727 Lt visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlai-
dų, 14 932 Lt – vietos vykdytojo (bibliotekos) prisidėjimas įna-
šu natūra (nemokamu savanorišku darbu). atsižvelgiant į kon-
krečios bendruomenės pageidavimus suplanuotos labai įvairios 
projekto veiklos, vykdomos rajono kaimiškose vietovėse pagal 
bibliotekų turimas ir projektu suteiktas galimybes. 

Interreg Latvija–Lietuva

2017–2019 m. vykdomas tarptautinis projektas „Verslo pa-
ramos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kur-
žemėje ir šiaurės Lietuvoje“, kurio tikslas – sukurti ir pateikti 
informacinę verslo paramos sistemą, skatinančią ir aktyvinančią 
verslo idėjų įgyvendinimą, aktualizuojančią verslo pradžią ir sa-
varankiško darbo galimybes, skatinti verslumą, išgryninti viešo-
jo sektoriaus, verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendradar-

biavimo ir paramos formas, veiklas bei perspektyvas. projekto 
uždaviniai – stiprinti tarpvalstybinį regioninį bendradarbiavimą, 
panaudojant verslo paramos organizacijų informacinį pajėgumą 
bei patirtį, padėti atrasti sėkmingo verslo idėjas pradedantiesiems 
verslininkams, sukurti bibliotekos, verslo ir nevyriausybinių or-
ganizacijų bendradarbiavimo ir paramos klasterį. šis projektas 
finansuojamas europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

projekto partneriai: pagrindinis projekto lyderis – Žiemgalos 
regiono planavimo centras (Latvija). partneriai – Kuržemės re-
giono planavimo centras, aiskrauklės savivaldybė, sio, šiaulių 
verslo inkubatorius, panevėžio verslo centras, Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka.

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka jau gali pasidžiaugti pro-
jekto metu atnaujintomis bibliotekos patalpomis, esančiomis 
taikos g. 19–2. atlikti remonto darbai: suremontuotos sienos, 
lubos ir grindys, pakeistos durys, atlikti elektros instaliacijos 
darbai. naujai suremontuotose patalpose įkurtas Verslo paramos 
centras, skirtas įvairiems mokymams, seminarams, klasterio na-
rių susitikimams, taip pat smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, 
norintiems įgyti žinių bei pasidalinti patirtimi. šiame verslo para-
mos centre kuriamas verslo knygų fondas. numatyta įsigyti apie 
tūkstantį lietuviškų ir angliškų knygų verslo, teisės, rinkodaros, 
verslo vadybos, mokesčių, etiketo, anglų kalbos, psichologijos ir 
kitomis su verslu susijusiomis temomis. Knygos skirtos klasterio 
nariams, smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, taip pat visiems 
lankytojams, kurie domisi verslo pradėjimo galimybėmis. 

nuo 2017 m. rugsėjo 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. supla-
nuoti du maršrutai: pirmasis – į Mainevų ir aleknų kaimus, an-
trasis – į šetekšnų kaimą. Minėtuose kaimuose nėra bibliotekų.  



296 297

Mobilios bibliotekos išvykų metu bibliotekos darbuotojos kar-
tu su klasterio narėmis pasakoja kaimų gyventojams apie bib- 
liotekos vykdomą europos regioninės plėtros fondo (eRpf) 
lėšomis finansuojamą projektą, kviečia dalyvauti seminaruose 
Viešosios bibliotekos patalpose naujai įkurtame Verslo paramos 
centre, taip pat seminaruose, kurie organizuojami Latvijoje ir 
Lietuvoje. Mobiliojoje bibliotekoje gyventojams teikiamos in-
terneto paslaugos, siūlomos knygos iš naujai įkurto verslo pa-
ramos knygų fondo, teisės, mokesčių, psichologijos vadybos ir 
kt. su verslu susijusiomis temomis.

2018 m. laimėtas dar vienas tarptautinis projektas Interac-
tive educational space – efficient way of social integration of 
teenagers from disadvantaged famille („interaktyvi edukaci-
nė erdvė – efektyvus socialinės integracijos būdas vaikams iš 
nepalankiomis sąlygomis gyvenančių šeimų“). projektas ma-
žina socialinę atskirtį, interaktyvi 3d erdvė sudaro sąlygas ir 
galimybes vaikams kurti, tobulėti ir mokytis, įgyti profesinio 
pasirengimo, bei socialinius įgūdžius bendravimo, mokymosi, 
prasmingo laisvalaikio užimtumo interaktyvioje bibliotekos er-

dvėje. šioje erdvėje puikuojasi didžiulė interaktyvi lenta, Xbox 
žaidimų konsolė, 3d spausdintuvas, interaktyvus žaidimų sta-
las. bus organizuojamos dvi tarptautinės vasaros stovyklos, 
kuriose vaikai įgys daugiau socialinių įgūdžių, susipažins su 
Latvijos ir Lietuvos kultūromis, atliks įvairias užduotis naudo-
damiesi moderniomis technologijomis. 

Visas projekto biudžetas – 176 680,75 eur, iš jų – bendrasis eu-
ropos regioninės plėtros fondo finansavimas – 150 178,64 euro.

Regioninė lėlių teatrų šventė  
„Kai atgyja lėlės“

projektinės veiklos dėka vyko ir pastarųjų metų jau tarptau-
tinėmis tapusios lėlių teatrų šventės „Kai atgyja lėlės“, nors jų 
ištakos jau gana tolimos. čia vėlgi reikėtų grįžti į 1995-uosius, 
kai, įkūrus lėlių teatrą „padaužiukai“ (vadovė ir viena iš įkū-
rėjų – dabartinio Vaikų ir jaunimo skyriaus vyresn. biblioteki-
ninkė nadiežda ivanova), kilo mintis pradėti rengti lėlių teatrų 
šventes. bibliotekininkės pačios darė lėles, statė spektaklius, 
todėl buvo tikslinga savo patirtį paskleisti plačiau, sulaukti 
daugiau žiūrovų. šiuo metu n. ivanova kolektyvui vadovauja 
20 metų, o jame vaidina bibliotekos skaitytojai ir biblioteki-
ninkės. pastatyti 39 spektakliai ir 8 inscenizacijos, pasiūta apie 
87 lėlės. beveik visas jas pasiuvo šio teatro vadovė n. ivano-
va. „padaužiukai“ pelnė ne vieną apdovanojimą. n. ivanova 
yra lėlių teatrų šventės iniciatorė ir sumanytoja. Ji vaidina ir 
bajorų k. kultūros centro lėlių teatre „čiz“.

taigi nuo 1996 m. ir pradėtos rengti tokios šventės, tapusios 
tradicinėmis. Jų pavadinimai ne kartą keitėsi: „Lėlės, aš ir tu“, 

Stovyklautojai tarptautinėje stovykloje Jelgavos (Latvija)  rajone, 2018 m. 
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„šypsos lėlės ir vaikai“, „šypsenėle, nepabėk“. tik nuo 2000-
ųjų renginiui prigijo pavadinimas „Kai atgyja lėlės“. pirmosiose 
šventėse dalyvavo tik Rokiškio rajono bibliotekų lėlių teatrų ko-
lektyvai. 1997 m. sulaukta teatrų iš duokiškio, Ragelių ir bajo-
rų, o 1998 m. jau dalyvavo teatralai ir iš zarasų. nuo 1999 m. 
rinkta gražiausia lėlė. taigi šventė jau tapo aukštaitijos regiono 
bibliotekų lėlių teatrų švente. 

1996–2017 m. šventėje dalyvavo apie 50 kolektyvų ne tik iš 
Rokiškio, bet ir iš kitų rajonų bei užsienio. be abejo, „pirmuoju 
smuiku visada grojo“ šeimininkai – Rokiškio viešosios biblio-
tekos lėlių teatras „padaužiukai“, vadovaujamas n. ivanovos. 
Kiek aktorių pasirodė šiose šventėse, tikslių duomenų nėra, ta-
čiau galima spėti, kad jų būta apie 700. dažni svečiai – anykščių 
rajono savivaldybės Liudvikos ir stanislovo didžiulių viešosios 
bibliotekos ažuožerių filialo vaikų lėlių teatras „skruzdėlytės“. 
o galimybę pasirodyti šiose šventėse turėjo zarasų viešosios bib- 
liotekos vaikų literatūros skyriaus „zuikio nulėpausio“ teatras, 
šiaulių Vb Gruzdžių filialo lėlių teatras „abra kadabra“, biržų 
rajono savivaldybės Jurgio bielinio viešosios bibliotekos teatriu-
kas „pelėsiukas“, anykščių Vb svėdasų, daujočių, surdegio, 
Viešintų filialų teatrai, ignalinos Vb Vaikų literatūros skyriaus 
lėlių teatras, Molėtų kultūros centro lėlių teatras „Rudnosiukas“, 
panevėžio m. savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatū-
ros skyriaus „Žalioji pelėda“ lėlių teatras „pagrandukas“. 

būta kolektyvų ir iš įvairių švietimo įstaigų: ukmergės „šilo“ 
vidurinės mokyklos lėlių teatras „trepsiai“, Kupiškio rajono no-
riūnų Jono černiaus pagrindinės mokyklos lėlių teatras, anykš-
čių rajono traupio pagrindinės mokyklos lėlių teatras, Kupiškio 
Kupos pradinės mokyklos lėlių teatras „Rygailio“. Rokiškėnus 
atstovavo lopšelių-darželių „pumpurėlis“, „Varpelis“, „nykštu-
kas“ lėlių teatriukai bei Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos lėlių 
teatras „cėkas“, Kavoliškio pradinės mokyklos papildomo ug-

dymo būrelis „Lė–lės atgyja“, panemunėlio pagrindinės moky-
klos kolektyvas, Rokiškio pradinės mokyklos teatriukas.  

sulaukta svečių ir iš Vilniaus. Rokiškėnams vaidino Vil-
niaus lėlių teatras „Žalia varna“. didžiulį susidomėjimą sukė-
lė muzikinis spektaklis „peliukas gitaroje“, kuria grojo Valdas 
narkevičius iš Vilniaus VšĮ „stalo teatro“. spektaklyje vaidino 
sibiro lėlių meistro Vladimiro zacharovo ypatingos plastikos 
lėlė – peliukas. 

nuo 2012 m. šventės tapo tarptautinėmis. tais metais svečia-
vosi net trys kolektyvai iš Latvijos Respublikos: Ludzos centri-
nės bibliotekos istrensko filialo lėlių teatras „teremok“ (režisie-
rė elena Kreminskaja), Jūrmalos centrinės bibliotekos dubultų 
vaikų bibliotekos kolektyvas bei cėsio centrinės bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriaus teatras. 

Lėlių teatras „padaužiukas“ taip pat lankėsi daugybėje 
tiek Rokiškio rajono, tiek kitų respublikos vietovių mokyklų, 
vaikų darželių, kaimų bibliotekų. dalyvauta ir rajoninėse bei 

Vyresn. bibliotekininkė Vida Ruželienė su lėlių teatro „Padaužiukai“ 
lėlėmis, 2011 m. rugsėjo 24 d. 
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respublikinėse šventėse: Rokiškio rajono lėlių teatrų šventėje 
„skudurinė onutė“, aukštaitijos vaikų lėlių teatrų festivalyje 
„Gurgutis – 2007“ ukmergėje, Lietuvos liaudies kultūros cen-
tre Vilniuje, minint „Molinuko teatro“ 40-metį.

2013 m. lėlių teatrų šventei šeimininkai – Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos lėlių tea-
tras „padaužiukai“ – parengė vaidinimą „Kiauliaganis“ pagal  
H. K. anderseno pasaką. Latvijos Respublikos Ludzos centrinės 
bibliotekos istrensko filialo lėlių teatras „teremok“ parodė dvi 
pasakas: „Kas pasakė miau?“ (pagal Vladimirą sutejevą) bei 
„šuo ir lapė“ (rusų liaudies pasaka). panevėžio m. savivaldybės 
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ 
lėlių teatras „pagrandukas“, režisuojamas alvidos bratkauskie-
nės, į edukacinę improvizaciją įtraukė „Miško biblioteką“.  

ir 2014-ieji sutikti su premjera: pastatytas spektaklis pagal 
lietuvių liaudies pasaką „Vilko bajorystė“. spektaklio premje-
ra, įvykusi XViii aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventėje ,,Kai 
atgyja lėlės“, patiko žiūrovams, todėl nuspręsta surengti teatro 
gastroles po rajono bibliotekas. birželį „padaužiukai“ šį spek-
taklį parodė duokiškio, salų, Kriaunų ir pakriaunių bendruo-
menių vaikams. po spektaklio mažieji kaimų filialų žiūrovai 
galėjo susipažinti su teatrinėmis lėlėmis, mokėsi jas valdyti bei 
suvaidinti matytą spektaklį „Vilko bajorystė“. džiaugėsi vaikai, 
įtraukti į šią kūrybinę iniciatyvą, nes bibliotekose buvo kuriama 
jauki, žaisminga ir betarpiško bendravimo su mažaisiais lanky-
tojais edukacinė aplinka.

XViii aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lė-
lės – 2014“ prasidėjo bajorų kultūros centro lėlių teatro „čiz“ 
inscenizacija pagal Kristijono donelaičio pasakėčią „Lapės ir 
gandro čėsnis“ (režisierė nijolė čirūnienė). Kolektyve vaidi-
na trys mamos. Jis įvertintas nominacijomis „aukso paukštė“  
(2002 m.) ir „Ryškiausias mėgėjų lėlių teatrinės kultūros skleidė-

jas“ (2014 m.). „Lapės ir gandro čėsnis“ buvo įtrauktas į 2014 m.  
dainų šventės teatrų dienos repertuarą. 

šventėje dalyvavę svečiai iš istrensko bibliotekos lėlių teatro 
„teremok“ parodė olesios emeljanovos pasakų inscenizacijas 
„drąsūs kiškiai“ ir „piktas šuo Laja“ (režisierė elena Kremins-
kaja). šis teatras gyvuoja 4 metus, o svarbiausia tai, jog aktoriai 
mokosi lietuvių kalbos ir vaidina lietuviškai. patys ištikimiausi 
lėlių teatrų šventės draugai anykščių rajono savivaldybės Liu-
dvikos ir stanislovo didžiulių viešosios bibliotekos ažuožerių 
filialo vaikų lėlių teatras „skruzdėlytės“ parodė lietuvių liaudies 
muzikinę pasaką „blogybių miltai“ (režisierė daiva agafano-
vienė). pirmą kartą šventėje dalyvavęs Kupiškio rajono aliza-
vos pagrindinės mokyklos vaikų lėlių teatras parodė insceni-
zaciją pagal K. donelaičio pasakėčią „pasaka apie šūdvabalį“ 

Regioninės lėlių teatrų šventės „Kai atgyja lėlės – 2011“ 
organizatorės: iš kairės Nadiežda Ivanova, Salvinija Kalpokaitė, 
Sigita Tvirkutienė, Vida Ruželienė ir Valda Bugailiškienė, 2011 m. 
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(režisierė irmina puipaitė-narbutienė), kuri taip pat įtraukta į 
dainų šventės 2014 m. repertuarą.

pirmą kartą šventėje dalyvavęs Kauno „nykštuko“ lėlių tea-
tras parodė monospektaklį Jefimo čepoveckio pjesės motyvais 
„Kiaus, Miaus ir tetulė“ (režisierius darius armanavičius). 
šventės organizatoriai, aktoriukai, lėlių teatrų vadovai, darželių 
auklėtojos dalyvavo edukacinėje programoje ,,teatrinio pratimo 
panaudojimas lėlių teatre“, kurią vedė režisierius darius arma-
navičius. 

šventės dalyviai buvo apdovanoti suvenyrais, kolektyvams 
įteiktos Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės alici-
jos Matiukienės padėkos. Jos įsteigta šventės nominacija „Jau-
niausias aktoriukas“ įteikta anykščių rajono savivaldybės Liu-
dvikos ir stanislovo didžiulių viešosios bibliotekos ažuožerių 
filialo vaikų lėlių teatro „skruzdėlytės“ aštuonmetei aktoriukei 
ievai Mikštaitei. o Lietuvos bibliotekininkų draugijos Rokiškio 
skyriaus nominacija „Vyriausias aktorius“ apdovanota bajorų 
kultūros centro lėlių teatro „čiz“ režisierė, aktorė nijolė čirū-
nienė.

2015 m. minėtos „padaužiuko“ teatro 20-osios metinės, to-
dėl ir XiX aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja 
lėlės – 2015“ buvo skirta būtent šiai datai. šventėje dalyvavo 5 
lėlių teatrų kolektyvai. savo gimtadienį švenčiantys „padaužiu-
kai“ rodė spektaklį ,,drąsusis peliukas“ pagal eleonoros Matu-
laitės pasaką (režisierė nadiežda ivanova). Vėlgi sulaukta sve-
čių iš ažuožerių, Kupiškio rajono alizavos mokyklos, Rokiškio 
vaikų L/d ,,nykštukas“. Lėlių teatras vaikams ir visai šeimai 
,,Lino lėlės“ suvaidino spektaklį „Lietuviška pasaka apie tris se-
seris“ (aktorius, režisierius ir dailininkas Linas zubė).

2016 m. vykusi jubiliejinė XX aukštaitijos regiono lėlių te-
atrų šventė „Kai atgyja lėlės“ sutapo su tarptautine vaikų gyni-
mo diena, minima birželio 1-ąją. šios šventės organizatoriai –  
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 
bei Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koor-
dinavimo centras. čia dalyvavo kolektyvai iš anykščių, biržų, 
panevėžio, šiaulių, zarasų, Ludzos (Latvija) ir, be abejo, Ro-
kiškio bibliotekų. šįkart žiūrovai vaikai buvo įtraukti į įvairias 
edukacines programas, veikė ir lėlininkų kūrybinio veiksmo 

Scena iš spektaklio „Trys paršiukai“, 2017 m. birželio 1 d. Lėlių teatrų šventės „Kai atgyja lėlės“ dalyviai, 2017 m. birželio 1 d.
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laboratorija „Medžio svajonės“. bene didžiausias įvykis – LR 
seimo pirmininkės Loretos Graužinienės knygų lentynos „Mano 
vaikystės biblioteka“ atidarymas. šventę vainikavo vaikų iš Ro-
kiškio lopšelių-darželių bei mokyklų koncertas „pakylėk ant vai-
kystės sparnų“. 

2017 m. šventė taip pat vyko tarptautinę vaikų gynimo die-
ną – birželio 1-ąją – Rokiškio kultūros centre. nuotaikingu kon-
certu, šokiais ir dainomis dalyvius linksmino mokyklos-darželio 
„Ąžuoliukas“ auklėtiniai, vadovaujami aurelijos Karpovienės. 
Lėlių teatras „padaužiukai“ parodė spektaklį „trys paršiukai“ 
pagal sergejaus Michalkovo pasaką. antrus metus šventėje 
svečiavosi biržų Jurgio bielinio viešosios bibliotekos Vaikų 
aptarnavimo skyriaus „šaukšto šmaukšto“ teatriukas, žiūrovus 
sudominęs lietuvių liaudies pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“ 
(režisierė aušrelė Gesevičienė). istoriją apie triušiuką Rastį ir jo 
kelionę, pilną smagių ir linksmų nuotykių, papasakojo ignalinos 
viešosios bibliotekos lėlių teatras „Mįsliukas“ (režisierė aldona 
Meškauskienė). šventę užbaigė bajorų kaimo kultūros centro 
lėlių teatras „čiz“, parodęs pasakos „Gražuolė ir pabaisa“ iš-

trauką (režisierė nijolė čirūnienė). Renginį vedė Mažylio drau-
gas, namų stogų šeimininkas Karlsonas (bibliotekininkė Valda 
bugailiškienė). 

2017 m. bajorų kultūros centro kieme įkurtas Kepurių kie-
melis ir siekta Lietuvos rekordo „didžiausia su bumbulu žie-
minė kepurė“. Rekordas pasiektas, o projekto partneriai pa-
kviesti į smagų žiemos renginį. čia dalyvavo vaikų darželio 
„nykštukas“, panemunėlio pagrindinės mokyklos ir Rokiškio 
J. Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriaus vaikai.

Įprasminant 2018-uosius – Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio metus – J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų 
ir jaunimo skyrius pagrindiniu XXii aukštaitijos regiono lė-
lių teatrų šventės „Kai atgyja lėlės“ tikslu pasirinko lietuviškų 
pasakų pažinimą. Joje pasakas sekė teatrų kolektyvai iš bajorų 
(Rokiškio r.), biržų, Joniškio, Klaipėdos ir Rokiškio. Kolekty-
vai apdovanoti saldžiais prizais ir padėkomis. na, o šeiminin-
kai, brandindami naujas idėjas ir tęsdami kasmetines tradicijas, 
liko laukti kitų metų šventės. 

Lėlių teatras „Padaužiukai“ liepos 6-osios šventėje, 2017 m. Regioninė lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“, 2018 m.
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BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

BROLIŲ JUOZO IR ALFONSO 
KELIUOČIŲ KŪRYBINIS PALI-
KIMAS: mokslinės konferencijos 
medžiaga / [Rokiškio rajono savi-
valdybės viešoji biblioteka; suda-
rytoja Rita Viskaitienė]. – [Rokiš-
kis: Rokiškio rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka], 2002 ([Kau-
nas]: Mažoji poligrafija). – 76, [1] 
p.: portr.

tai Rokiškio rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos 2002 m. sureng-

tos mokslinės konferencijos „brolių Juozo ir alfonso Keliuočių kūry-
binis palikimas“, skirtos žurnalisto, rašytojo, vertėjo ir žurnalo „naujo-
ji Romuva“ įkūrėjo bei redaktoriaus Juozo Keliuočio 100-osioms gimi-
mo metinėms, medžiaga. čia publikuojami 6 konferencijoje perskaityti 
pranešimai: literatūrologo Viktoro aleknos, filosofo dr. arvydo Juo-
zaičio, rašytojo Vytauto Girdzijausko, panevėžio J. balčikonio gimna-
zijos muziejaus vadovo Vytauto baliūno, žurnalo „naujoji Romuva“ 
vyr. redaktoriaus andriaus Konickio, vyresn. bibliografės audronės 
tupalskienės. pateikiami ir kai kurie konferencijos svečių pasisaky-
mai. Leidinio gale pateikiama konferencijos metu veikusios literatūros 

parodos „Juozas ir alfonsas Keliuočiai ir „naujoji Romuva“ apžvalga 
bei Juozo ir alfonso Keliuočių publikacijų bibliografija.

ROKIŠKIO RAJONO SAVI-
VALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTE-
KA: [informacinis leidinys] / [Ro-
kiškio rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka; sudarytoja Rita Viskai-
tienė]. – Rokiškis, 2003 (panevė-
žys: uab „nevėžio spaustuvė“). –  
12 p.: iliustr. – tiražas 200 egz.

tai informacinis leidinys, prista-
tantis Rokiškio rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos struktūrą, pa-
grindines veiklas bei trumpą istoriją. 
Leidinys skirtas bibliotekos 80-osioms įkūrimo metinėms. iliustraci-
jos Gintauto dainio bei arūno augučio.

ROKIŠKIO KRAŠTO KNYGNE-
ŠIAI: straipsnių rinkinys / Rokiškio 
rajono savivaldybės Viešoji bibliote-
ka; sudarė Rita Viskaitienė. – Rokiš-
kis: i. skripkos įmonė, 2004. – 72 p.: 
iliustr. – tiražas 100 egz.

tai straipsnių apie žymiausius 
Rokiškio krašto švietėjus rinkinys. 
straipsnių autoriai – rajono biblioteki-
ninkai bei kiti kraštotyros darbui nea-
bejingi žmonės. daugelis šių straipsnių 
atliko pranešimų vaidmenį bibliotekos 
organizuotoje konferencijoje „Knygnešystė Rokiškio krašte“. Leidi-
nio gale pateikiama publikacijų apie Rokiškio krašto švietėjus – kny-
gnešius ir daraktorius – bibliografija.
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JAKŠTAS, PETRAS (1899–1988)
atsiminimų tėkmėje: stramiliai, 

Rokiškis, sankt peterburgas / pe-
tras Jakštas. – Vilnius: Margi raštai, 
2004 (Kaunas: spindulys). – 256, 
[3] p., [4] iliustr. lap.; 22 cm. – as-
menvardžių ir vietovardžių r-klės: 
p. 238–257. – tiražas 700 egz. – 
isbn 9986-09-276-0 (įr.)

pratarmė / alicija Matiukienė, 
p. 5–6

pagal kraštiečio kariškio, karinės 
spaudos darbuotojo, bibliofilo petro 

Jakšto rankraščius parengtas leidinys. Knygos gale pateikiamos asmen-
vardžių bei vietovardžių rodyklės. 

ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS 
PILIEČIAI [Vaizdo įrašas]/ Rokiš-
kio rajono savivaldybės viešoji bib- 
lioteka. – Rokiškis: Rokiškio rajo-
no savivaldybės viešoji biblioteka, 
2006. – 1 kompaktinė plokštelė.

plokštelė parengta pagal Rokiškio 
rajono savivaldybės viešosios biblio-

tekos projektą. Jį finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto 
rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

chronologiškai projektas apima penkerių metų laikotarpį – leidi-
nyje pristatomos asmenybės, žinomos ne tik mūsų rajone, Lietuvoje, 
bet ir užsienyje, kurioms 1999–2004 metais buvo suteiktas Rokiškio 
krašto garbės piliečio vardas už išskirtinį indėlį į Rokiškio miesto arba 
viso Rokiškio krašto materialinio bei visuomenės dvasinio gyvenimo 
vystymo sferas (mokslo, švietimo, kultūros, socialinio vystymo, poli-
tikos, krašto apsaugos, visuomenės gyvenimo ir kitas sritis).

tai nusipelniusi teatro ir kino aktorė Vaiva Vida Mainelytė, 
humanitarinių mokslų daktaras edmundas antanas Rimša, akade-
mikas kardiochirurgas, medicinos mokslų daktaras Vytautas Jonas 
sirvydis, Vilniaus arkivyskupo generalinis vikaras, titulinis sasuros 
vyskupas Juozas tunaitis, Lietuvos Respublikos prezidentas algir-
das Mykolas brazauskas, tapytoja primityvistė Monika bičiūnienė, 
Lietuvos nusipelniusi artistė, operos solistė irena Jasiūnaitė, ab 
„Rokiškio sūris“ administracijos vadovas – direktorius antanas 
trumpa, dailininkė Juzefa čeičytė, dailininkė, juostų audėja palmi-
ra damijonaitienė.

pateikiamos jų biografijos, bibliografijos, foto bei vaizdo medžiaga.  

ELENA MEZGINAITĖ, 1941–
2005: 65-osioms gimimo metinėms: 
bibliografijos rodyklė / Rokiškio 
rajono savivaldybės viešoji biblio- 
teka; [sudarė Rita Viskaitienė]. – 
Vilnius: Margi raštai, 2006. – 166, 
[2] p.: iliustr.

tai Rokiškio rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos parengta biblio-
grafijos rodyklė „elena Mezginaitė“, 
skirta kraštietės poetės, žurnalistės 
elenos Mezginaitės 65-osioms gi-
mimo metinėms. Leidinys išleistas 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir panevėžio apskrities 
viršininko administracijos lėšomis, įgyvendinus Rokiškio rajono sa-
vivaldybės viešosios bibliotekos projektą (projekto vadovė ir leidinio 
sudarytoja – bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedė-
ja Rita Viskaitienė).

bibliografijos rodyklė suskirstyta į 7 pagrindinius skyrius, apima 
1958–2005 m. laikotarpį ir atskleidžia visą elenos Mezginaitės gro-
žinės kūrybos ir publicistikos įvairovę. taip pat leidinyje pateikiama 
informacija apie eleną Mezginaitę ir jos kūrinius, sesers atsiminimai, 
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recenzijos, nekrologai, atminimo įamžinimas, ikonografija bei poetei 
skirtų eilėraščių bibliografija. Leidinio gale pateikiamos abėcėlinė as-
menvardžių ir periodinių leidinių rodyklės.

Leidinys iliustruotas fotomenininko stanislovo bagdonavičiaus ir 
Viešosios bibliotekos archyvų nuotraukomis.

JUOZO IR ALFONSO KE-
LIUOČIŲ PALIKIMO STUDIJŲ 
CENTRAS: informacinis leidinys /  
sudarė Rita Viskaitienė, daiva 
Vilkickienė; fotografai: Gintautas 
dainys, albinas Kuliešis, Kęstas 
svėrys; redaktorė alicija Matiukie-
nė. – [ukmergė]: Valdo leidykla,  
2007. – 8 p.: iliustr.

informaciniame leidinyje „Juozo 
ir alfonso Keliuočių palikimo studi-
jų centras“ pristatoma Rokiškio vie-

šojoje bibliotekoje įsikūrusio centro ir nevyriausybinės organizaci-
jos steigimo idėjos, supažindinama su nuolatine centre veikiančia 
ekspozicija ir įvairiapuse centro veikla. Glaustai pristatomi centre 
organizuojami renginiai: diskusijos, festivaliai, poezijos šventės, 
mokslinės konferencijos, leidinių pristatymai ir literatūriniai skai-
tymai. apžvelgiama leidybinė ir projektinė centro veikla. Leidinys 
gausiai iliustruotas nuotraukomis iš Rokiškio viešosios bibliotekos 
archyvų.

Leidinio pasirodymas ir pristatymas gražiai sutapo su 2007 metų 
rugsėjo mėnesį minėta Juozo Keliuočio 105-ųjų gimimo metinių su-
kaktimi ir ta proga surengta konferencija bei įgyvendinus Rokiškio 
viešosios bibliotekos siekį vadintis Juozo Keliuočio vardu. Leidinį 
parengė Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, leidybą 
rėmė LR kultūros ministerija.

ROKIŠKIO RAJONO SAVI-
VALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI – 85: 
straipsnių rinkinys; redaktorė dai-
va Vilkickienė; fotografas albinas 
Kuliešis / Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešoji bib- 
lioteka. – panevėžys: amalkeros 
leidyba, 2008. – 64 p.: iliustr.

Leidinys išleistas, minint Viešo-
sios bibliotekos įkūrimo 85-ąsias me-
tines. bibliotekos darbuotojų straips-
nių rinkinyje pateikiama informacija apie šiandieninės bibliotekos 
ir prie jos įsikūrusių nevyriausybinių organizacijų – rajono literatų 
klubo „Vaivorykštė“, Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų 
centro“ ir Lbd Rokiškio skyriaus – veiklą, apžvelgiama bibliotekos 
fondų istorija, rankraštinis kultūros paveldas, supažindinama su jau 
keturis dešimtmečius gyvuojančiomis rajono bibliotekininkų dienų 
tradicijomis.

ROKIŠKIO RAJONO SAVI-
VALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAI-
KŲ IR JAUNIMO LITERATŪROS 
SKYRIUS KVIEČIA APSILANKY-
TI!: [informacinis leidinys]. – Ro-
kiškis, 2008. – 10 p.: iliustr.

spalvingas informacinis-reklami-
nis leidinys apie Vaikų ir jaunimo li-
teratūros skyriaus veiklą ir teikiamas 
paslaugas.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVI-
VALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTE-
KA: KULTŪRINĖ EDUKACINĖ 
PROGRAMA „TRADICIJOS LAI-
KO SANKIRTOJE“: [lankstinu-
kas] / [Rokiškio rajono savivaldy-
bės viešoji biblioteka; fotomeni-
ninkas albinas Kuliešis. – ukmer-
gė: „Valdo leidykla“, 2011. – [2] 
sulankst. lap.: iliustr.

Lankstinukas, supažindinantis su 
2011 m. Vaikų ir jaunimo literatūros 

skyriaus įgyvendinta atviros visuomenės instituto „pagalbos fondo“ 
Lietuvoje (pfL) osfL ir LR kultūros ministerijos finansuota kultū-
rine-edukacine programa „tradicijos laiko sankirtoje“. trumpai ap-
žvelgiamos visos vykdomos edukacinės programos: „Kalbėkim savo 
protėvių kalba“, „Kaip prakalbinti lėles“, „Vaikų vasaros užimtumo 
pažintinė kūrybinė stovykla“, „amatų dirbtuvės“, „pelėda žody ir 
mene“. Lankstinukas gausiai iliustruotas šių renginių nuotraukomis.

LIUDAS DOVYDĖNAS, 1906–
2000: bibliografijos rodyklė / su-
darė audronė tupalskienė. – Vil-
nius: Margi raštai, 2012. – 120 p.: 
iliustr.

Rokiškio rajono savivaldybės Juo-
zo Keliuočio viešosios bibliotekos iš-
leista bibliografijos rodyklė „Liudas 
dovydėnas. 1906–2000“, skirta kraš-
tiečio išeivijos rašytojo atminimo įam-
žinimui. Ji išleista 300 egzempliorių 
tiražu leidykloje „Margi raštai“. Rė-
mėjai – rašytojo sūnus fotomenininkas 

Jonas dovydėnas, LR kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybė.

Į rodyklę įtrauktos Liudo dovydėno knygos, garso įrašai, kūriniai 
rinkiniuose ir periodikoje, publicistika, jo redaguoti leidiniai, literatū-
ra apie patį Liudą dovydėną ir jo kūrinius, jo atminimo įamžinimui 
skirtos publikacijos. Rodyklė suskirstyta į 9 skyrius. Visa medžiaga 
išdėstyta chronologine tvarka, per metus – pagal abėcėlę. be L. do-
vydėno kūrybos bibliografijos, čia pateikiamos svarbiausios jo gyve-
nimo ir kūrybos datos, slapyvardžiai, kraštiečio Jono Mikšio prisimi-
nimai apie jį. Leidinio gale pateikiamos pagalbinės asmenvardžių bei 
periodinių leidinių rodyklės.

Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš giminaičių asmeninių albu-
mų bei iš Viešosios bibliotekos archyvų.

BIBLIOTEKA – BENDRUOME-
NEI / sudarė Violeta Melvydienė, 
daiva Vilkickienė. – utena: ute-
nos indra, 2014. – 260 p.: iliustr. –  
tiražas 276 egz. – isbn 978-609-
455-226-7

tai informacinis leidinys, kuria-
me pirmą kartą pristatomos visos 39 
Rokiškio rajono bibliotekos. trumpai 
aprašyta Rokiškio rajono savivaldy-
bės J. Keliuočio viešosios bibliotekos 
struktūra bei veikla. Leidinyje fotonuotraukomis, bibliotekininkių 
pateikta informacija ir medžiaga iš Viešosios bibliotekos archyvų 
kuriamas ir skaitytojui pristatomas rajono bibliotekų kelias nuo 
įkūrimo iki šių dienų. Knyga skiriama bibliotekų aptarnaujamoms 
bendruomenėms, skaitytojams, svečiams ir visiems, besidomintiems 
knygos, bibliotekos istorija Rokiškio krašte. 
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JUOZAS KELIUOTIS, 1902 – 
1983: bibliografijos rodyklė / su-
darė audronė tupalskienė, Rita 
Viskaitienė; Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka. – Vilnius: Margi raštai, 
2014. – 216 p.: iliustr.

Rokiškio rajono savivaldybės Juo-
zo Keliuočio viešosios bibliotekos 
leidinys, kuriame stengtasi surinkti 
kuo pilnesnę ir išsamesnę informaci-
ją apie Juozo Keliuočio publikacijas 
tiek periodiniuose, tiek kitokio pobū-
džio leidiniuose. Joje suregistruotos jo 

1923–2014 metų publikacijos, pateikiami trumpi jo gyvenimo bei vei-
klos faktai. Rankraščiuose likę jo darbai į rodyklę neįtraukti. Į rodyklę 
įtrauktos Juozo Keliuočio knygos, grožinės literatūros kūriniai rinki-
niuose ir periodikoje, vertimai, publicistika, atsiminimai, korespon-
dencija, jo redaguoti leidiniai, literatūra apie patį Juozą Keliuotį ir jo 
kūrinius, jo atminimo įamžinimui skirtos publikacijos. Visa medžiaga 
rodyklėje išdėstyta chronologine seka, per metus – pagal abėcėlę. Lei-
dinio pabaigoje pateikiamos pagalbinės asmenvardžių bei periodinių 
leidinių rodyklės. interneto puslapiuose pateikiama informacija į ro-
dyklę neįtraukta. stengtasi supažindinti, kiek pavyko išsiaiškinti, ir su 
reikšmingesnėmis Juozo Keliuočio gyvenimo bei įvairiapusės veiklos 
datomis. taip pat apžvelgiama ir jo atminimui įamžinti skirta Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įsteigta literatūrinė Juozo 
Keliuočio premija. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš jo giminai-
čių asmeninių albumų, nacionalinės M. Mažvydo bei Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos fonduose saugo-
momis nuotraukomis. bibliografijos rodyklė išleista Lietuvos kultūros 
tarybos lėšomis.

ROKIŠKIO RAJONO SAVI-
VALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA:

BIBLIOTEKA – BENDRUO-
MENEI: [Kalendorius] / sudarė 
Violeta Melvydienė, daiva Vilkic-
kienė. – panevėžys: amalkera, 2014. – [12] p.: iliustr. – tiražas 
300 egz. – isbn 978-609-455-226-7

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliote-
kos išleistas 2015 metų kalendorius, pristatantis jos vykdytą projek-
tą „biblioteka – bendruomenei“ (LeadeR-12-RoKišKis-02-001) 
(2013–2014 m.), kurio veiklos sujungė visas Rokiškio rajono biblio-
tekas ir bendruomenes, esančias rajono VVG teritorijoje.

JUOZO IR ALFONSO KE-
LIUOČIŲ PALIKIMO STUDIJŲ 
CENTRAS: informacinis leidinys /  
sudarė alicija Matiukienė; dailinin-
kas arūnas augutis; dizainas Man-
to Kristijono Kuliešio. – Rokiškis, 
2014. – 40 p.: iliustr.

informacinis leidinys, supažindi-
nantis su Juozo ir alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centro, įkurto prieš 
10 metų (2004 m.), veikla. Leidinys 
išleistas projekto „naujosios Romu-
vos skaitymai“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, 
lėšomis. Viršelyje – dailininko arūno augučio sukurtas Juozo ir al-
fonso Keliuočių palikimo studijų centro logotipas. Leidinys iliustruo-
tas nuotraukomis iš Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
archyvo.
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KELIUOTIS, ALFONSAS 
(1911–1994)

alfonsas Keliuotis: kūrybos rink-
tinė / [sudarė Rita Viskaitienė, au-
dronė tupalskienė]. – Vilnius: Margi 
raštai, 2015. – 528 p. – tiražas 500 
egz. – isbn 978-9986-09-463-0

alfonso Keliuočio įvairiapusės kū-
rybos rinktinė – tai Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio viešo-
sios bibliotekos archyvuose saugoma 
jo kūryba: poezija, išleista atskirais 
leidinukais „nerūpestingas berniokas“ 
(1939) ir „Klajūnė liepsnelė“ (1991), 

publicistika, publikuota Rokiškio vietinėje spaudoje, recenzijos, ran-
kraščiuose likę scenos vaizdeliai bei atsiminimai.

ROKIŠKIO KRAŠTO LITE-
RATŪRINIO KELIO PAŽINTIES 
ŽENKLAI: informacinis leidinys – 
literatūrinio kelio žemėlapis. d. 1 / 
sudarė ir redagavo daiva Vilkickie-
nė. – panevėžys: amalkeros leidy-
ba, 2015. – 18 p.: iliustr.

tai Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios biblio-
tekos direktorės pavaduotojos daivos Vilkickienės parengtas leidinukas, 
iliustruotas fotografijomis iš Viešosios bibliotekos, aleksandravėlės, 
čedasų, Kamajų ir Kriaunų bibliotekų fondų. šiame leidinyje pristato-
mi liaudies dainiai, kurių jubiliejinės gimimo sukaktys paminėtos 2015-
aisiais metais – antanas strazdas (255-osios gimimo metinės) ir paulius 
širvys (95-osios gimimo metinės). supažindinama ir su išeivijos rašy-
tojais ale Rūta bei Liudu dovydėnu. čia galima rasti informacijos apie 
minėtiems kūrėjams skirtus renginius, vykdomus ir numatytus vykdyti 
paženklintose vietose. Leidybą rėmė Rokiškio rajono savivaldybė.

ROKIŠKIO KRAŠTO LITE-
RATŪRINIO KELIO PAŽINTIES 
ŽENKLAI: informacinis leidinys – 
literatūrinio kelio žemėlapis / [Ro-
kiškio rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka]; [sudarytoja daiva Vil-
kickienė]. – Rokiškis, 2015. 

d. 2. – 2016 (panevėžys: p4u). – [24] p.: iliustr., portr. – ti-
ražas [150] egz. – isbn 978-9955-659-79-2

Vykdant direktorės pavaduotojos daivos Vilkickienės 2015–2016 
metų projektą „Rokiškio krašto literatūrinio kelio pažinties ženklai“, 
išleista ir tokio paties pavadinimo informacinio leidinio-literatūri-
nio kelio žemėlapio antroji dalis. čia paženklinamos rajono vietos, 
sietinos su krašto kūrėjais: antanu strazdu, antanu Vienažindžiu, 
pauliumi širviu, elena Mezginaite, Liudvika didžiuliene-Žmona, 
ale Rūta, Liudu dovydėnu. Leidinio sudarytoja ir redaktorė – daiva 
Vilkickienė.

ROKIŠKIO RAJONO SAVI-
VALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO 
VIEŠOJI BIBLIOTEKA:

LĖLĖ – KNYGOS PERSONA-
ŽAS. – [Rokiškis], [2016]. – [38] 
p.: iliustr.

Viešosios bibliotekos Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriaus parengtas lei-
dinukas „Lėlė – knygos personažas“. 
tai 2016 metais vykdyto projekto „Lėlės atgyja bibliotekoje“, kurio 
metu surengta aukštaitijos regiono bibliotekų darbuotojų ir skaitytojų 
kūrybinių darbų konkursas-paroda „Lėlė – knygos personažas“, nuo-
traukomis iliustruotas darbų pristatymas.
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ROKIŠKIO KRAŠTO GAR-
BĖS PILIEČIAI [elektroninis iš-
teklius]. d. 2 / Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šoji biblioteka; [Vilma Lukštarau-
pytė, audronė tupalskienė, Viltė 
antanavičiūtė]. – [Vilnius]: elek-
troninės leidybos namai, 2017. – 1 

elektron. opt. diskas (cd-RoM). – isbn 978-9955-606-16-1
Vykdydama projektus „Rokiškio rašto garbės piliečiai“, Rokiš-

kio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka parengė 
ir išleido kompaktinius diskus „Rokiškio krašto garbės piliečiai“: 
2006 m. – i dalį, 2017 m. – ii dalį (finansavo Lietuvos kultūros ta-
ryba, Lietuvos kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė). 
pirmojoje dalyje  pateikta informacija apie dešimt Rokiškio krašto 
garbės piliečių, gavusių šį vardą iki 2006 metų. antrojoje dalyje – 
apie kitus trylika – nuo 2007 m. iki 2017 metų.

Kompaktinę plokštelę sudaro „pratarmė“ ir 4 skyriai. „biografijų“ 
skyriuje supažindinama su kiekvieno nominanto gyvenimu ir veikla. 
„fotogalerijos“ skyriuje gausu įvairių Rokiškio krašte vykusių šven-
čių, renginių, kurių metu suteiktos garbės piliečių regalijos, akimir-
kų. skyriuje „Vaizdo medžiaga“ galima rasti filmuotos medžiagos iš 
Rokiškio krašto garbės piliečių vardo suteikimo ir partizanams skirtų 
paminklų atidengimo iškilmių.

šioje plokštelėje panaudotos nuotraukos ir vaizdo medžiaga iš Ro-
kiškio rajono savivaldybės, Rokiškio krašto muziejaus, Rokiškio ra-
jono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos bei asmeni-
nių, taip pat fotografo Viliaus naujiko archyvų. Viršelio nuotraukos –  
albino Kuliešio ir Giedriaus Kujelio. 

ROKIŠKIO KRAŠTO LITE-
RATŪRINIO ŽODŽIO KŪRĖJŲ 
KELIAIS / sudarytoja daiva Vil-
kickienė: Literatūrinio kelio žemė-
lapis. – M 1: 12000. – Rokiškis: 
2017 (panevėžys: aMaLKeRa 
amalkera). – 1 lapas

Rokiškio rajono savivaldybės Juo-
zo Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorės pavaduotojos daivos Vilkickienės parengtas literatūrinių 
vietų žemėlapis, iliustruotas kraštiečių rašytojų bei jų įamžinimo vietų 
nuotraukomis. pateikiami ir trumpi antano strazdo, antano Vienažin-
džio, Liudvikos didžiulienės-Žmonos, elenos Mezginaitės, Matildos 
olkinaitės, alės Rūtos, Liudo dovydėno ir pauliaus širvio biografi-
niai duomenys. 

Rokiškio krašto kultūros žurnalas  
„Prie Nemunėlio“

Kalbant apie šį žurnalą, tenka prisiminti jo ištakas: to paties 
pavadinimo Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuome-
ninės tarybos leistą laikraštį „prie nemunėlio“, kurio tikslus la-
bai taikliai įvardijo pirmasis jo redaktorius, poetas, pedagogas ir 
žurnalistas alfonsas Keliuotis: „Mūsų leidinio tikslai yra labai 
aiškūs – iškelti ir, kiek mums įmanoma, aprašyti Rokiškio krašto 
kultūrą ir jos paminklus“164. 1989 m. rugpjūtį išleistas pirmasis 
šio laikraščio numeris, o antrasis – jau 1990 metais. produkty-

164 Keliuotis a. „Rūpinkimės savo krašto kultūra ir jos paminklais“, in: 
Prie Nemunėlio. 1989, rugpjūčio mėn., p. 1.
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viausi buvo 1991, 1993 ir 1995-ieji, kai pasirodė net po tris šio 
leidinio numerius. o iš viso 1989–1997 m. laikotarpiu pasirodė 
šešiolika „prie nemunėlio“ numerių. 

Kodėl nutrūko šio Rokiškio kraštui svarbaus kultūrinio lai-
kraščio leidyba, dabar tenka tik spėlioti. Juk jis gyvavo kultūros 
entuziastų alfonso Keliuočio, elenos Vajegienės, kultūros dar-
buotojų petro blaževičiaus, zitos Jodeikienės, onutės Mackevi-
čienės, dirbusių visuomeniniais pagrindais, iniciatyva. prie šio 
leidinio ištakų stovėjo ir kraštietis literatūrologas profesorius 
Vitas areška, glaudžius ryšius palaikantis ir su atgaivintu to pa-
ties pavadinimo kultūros žurnalu bei jį palankiai vertinantis.

Leidinio idėja ir paskirtis. Rokiškio krašto kultūros žurnalas 
„prie nemunėlio“ atgaivintas 2006 m., siejant jį su keletu reikš-
mingų sukakčių. Viena jų – tuomet minėtas žurnalo „naujoji 
Romuva“, kurį Kaune 1931 m. įkūrė ir iki lemtingosios pervar-
tos 1940-aisiais redagavo kraštietis Juozas Keliuotis, 75-metis. 
antroji leidinio atgaivinimo dingstis – leidėjo brolio, jam uoliai 
talkinusio redakcijoje, ir pirmojo jo pirmtako laikraščio „prie 

nemunėlio“ redaktoriaus alfonso Keliuočio 95-osios gimimo 
metinės. 2006 m. pasirodė tik vienas numeris, o nuo 2007-ųjų 
„prie nemunėlio“ leidžiamas kas pusmetį.

prasmingą sumanymą atgaivinti 1989–1997 m. leistą kultūros 
laikraštį „prie nemunėlio“ įgyvendino Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė, 2004 m. 
įsteigto alfonso ir Juozo Keliuočių palikimo studijų centro pirmi-
ninkė alicija Matiukienė. pirmojo žurnalo numerio „pratarmėje“ 
ji rašė: „Jis parengtas įgyvendinant projektą, kurio tikslas – puo-
selėti kultūrinį krašto paveldą ir pristatyti nūdienos kultūros erdvę 
rajone. šiuo sumanymu norime tęsti vyresniosios kartos rokiškė-
nų inteligentų, 1989–1997 metais parengusių šešiolika laikraščio 
„prie nemunėlio“ numerių, prasmingą kultūrinę veiklą“165. 

tęstinis projektas „Romuvos keliais“, įgyvendinamas Juozo 
ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžiamame Ro-
kiškio krašto kultūros žurnale „prie nemunėlio“. Jį iš dalies re-
mia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

dar viena šio leidinio idėja – turėti Rokiškio krašto kultūrai 
skirtą žurnalą, kartu puoselėti Rokiškio krašto kultūrinį istorinį 
paveldą, pristatyti dabarties kultūrinius projektus, iniciatyvas, 
veiklas, sėkmes ir kūrėjus; skleisti jaunimo kultūrinės veiklos 
iniciatyvas. Visa tai turėtų akcentuoti Juozo ir alfonso Keliuo-
čių kūrybos ir gyvenimo vertybes. taip pat stengiamasi, kad šis 
leidinys ugdytų meno suvokimą, skatintų kūrybiškumą ir tautiš-
kumą. tai ir savotiškas išliekamosios vertės edukacinis leidinys. 
Jo atgaivinimas yra vienas iš punktų siekiant įamžinti Juozo ir 
alfonso Keliuočių atminimą Rokiškio krašte, šalia Juozo ir 
alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įsteigimo 2004 m., 
Juozo Keliuočio vardo suteikimo Viešajai bibliotekai bei litera-
tūrinės jo vardo premijos įsteigimo 2007 metais. 

165 Matiukienė a. „[pratarmė]“, in: Prie Nemunėlio. 2006, nr. 1 (17), p. 2.
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Joks leidinys negali egzistuoti negaudamas finansinės ir idė-
jinės paramos. pagrindinis finansinis rėmėjas yra spaudos, radi-
jo ir televizijos rėmimo fondas. paramos sulaukiama ir iš Rokiš-
kio rajono savivaldybės. be abejo, žurnalo leidybai reikalingos 
ir paties leidėjo lėšos. Kiekvienais metais rengdama projektą 
„Romuvos keliais“, Viešosios bibliotekos direktorė ir atsakin-
goji leidinio redaktorė alicija Matiukienė užsitikrina dalinį – 75 
proc. – minėto fondo finansavimą ir galimybę tęsti šio žurnalo 
leidybą. o žurnalo turinio koncepcijos autorė, visų naujų idėjų 
generatorė taip pat yra pati alicija Matiukienė. Jos dėka vyksta 
žurnalo sklaidos renginiai tiek vietoje, tiek kituose regionuose. 

šis Rokiškio rajoną reprezentuojantis leidinys turi nemažai 
idėjinių rėmėjų. tai Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio J. tu-
mo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio Lituanistikos 
centras, Vilniaus rokiškėnų klubas „pragiedruliai“, „naujosios 
Romuvos“ fondas, Maironio lietuvių literatūros muziejus Kau-
ne, Juozo tumo-Vaižganto muziejus Kaune, Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, Juozo Miltinio palikimo studijų centras 
panevėžyje ir kt. 

Žurnalo bendradarbiai. Žurnalo „prie nemunėlio“ leidėjas 
yra Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, veikian-
tis prie Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos. Žurnalo parengimu rūpinasi redakcinė kolegija, kuri 
laikui bėgant kiek kito, vadovaujama atsakingosios redaktorės 
alicijos Matiukienės. Leidinį apipavidalina ir iliustruoja fotome-
nininkas Albinas Kuliešis. 

per dvylika metų išleisti 24 šio krašto kultūrai skirti žurnalo 
numeriai, kuriuose – per 400 publikacijų. daug tai ar mažai, sun-
ku spręsti, tik paminėtina, kad šis žurnalas seniai peržengė Ro-
kiškio rajono ribas – čia pristatomi ir kitų Lietuvos regionų kūrė-
jai bei jų darbai. tai jau aukštaitijos regiono kultūrinės spaudos 
leidinys, kurio autoriai ir sklaida apima visus Lietuvos regionus. 

svariausią indėlį į leidybinį darbą įnešė rajono įvairių atmin-
ties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) darbuotojai. be 
abejo, bibliotekininkų plunksnai priklauso daugiausia (net 57) 
publikacijų, o rašo čia ir Viešosios bibliotekos (daiva Vilkickie-
nė, salvinija Kalpokaitė, Violeta Melvydienė, Rita Viskaitienė, 
Vilma Lukštaraupytė, Rasa Vingelienė, audronė tupalskienė), 
tiek kaimų bibliotekų darbuotojos: pranutė petrylienė (panemu-
nis), Liucija Kirstukienė (Žiobiškis), alma Mekšėnienė (alek-
sandravėlė), audronė telšinskienė (Kriaunos), Rima Maciūnai-
tė (panemunėlis), Renata bernatonienė (Juodupė). bet daugiau-
sia darbo įdeda atsakingoji redaktorė alicija Matiukienė, kurios 
įžanginiai žodžiai puošia kiekvieną žurnalo numerį. nagrinėjo 
ji ir Vaižganto paliudijimus Rokiškio krašte, Rokiškio konteks-
tus Vatikano apaštalinėje bibliotekoje. Jos plunksnai priklauso ir 
proginis straipsnis, skirtas Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centro dešimtmečiui. Jubiliejiniame žurnalo numeryje, 
skirtame jo dešimtmečiui – direktorės interviu su Lenkijos Res-
publikos prezidentu, Rokiškio krašto garbės piliečiu bronislawu 
Maria Komorovskiu. 

net 16 publikacijų autorė – direktorės pavaduotoja daiva 
Vilkickienė. Ji nagrinėjo žymių mūsų kraštiečių (brolių Ke-
liuočių, pauliaus širvio, Liudvikos didžiulienės-Žmonos, Liu-
do dovydėno, elenos Mezginaitės ir kt.) atminimo įamžinimo 
temą. Rubrikos „Žurnalo svečias“ publikacijos taip pat jos. 

didžiausią duoklę primirštų kraštiečių temai atidavė buvusi 
Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja salvinija Kalpokaitė, rašiusi 
proginius straipsnius apie kraštotyrininką Leoną ernestą Juo-
zonį, vertėją Joną stuką, literatūros istorikę Reginą Mikšytę, 
visuomenės veikėją Konstantiną stašį, poetą Vytautą cinaus-
ką, artimą Juozo Keliuočio bičiulį Juozą albiną Herbačiauską, 
antano ir Karolinos inčiūrų šeimą iš ažušiekščio vienkiemio, 
emigranto dalią šiuolaikinėje literatūroje. Rašė ji taip pat apie 
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Vaikų ir jaunimo skyriuje gyvuojantį lėlių teatriuką „padaužiu-
kai“, skyriuje vykdytus projektus, renginius.

ypatinga misija patikėta Redai Kiselytei – Rokiškio Juozo 
tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos 
vedėjai – kalbinti visus vienuolika Juozo Keliuočio literatūri-
nės premijos laureatus. šios autorės plunksnai priklauso net 
19 publikacijų. be minėtų interviu, Reda dar rašė apie žymius 
suvainiškio krašto žmones, savo iniciatyva įkurtą Lituanistikos 
centrą, išeivijos kultūrinį palikimą ir kt. Ji taip pat publikavo 
savo miniatiūras.

Žurnalo redakcinei kolegijai priklauso ir Rokiškio krašto mu-
ziejaus direktorė nijolė šniokienė, galbūt todėl žurnalo skaitytojų 
dėmesiui pateikta per 40 šio muziejaus darbuotojų publikacijų. 
Muziejininkai Giedrius Kujelis, Marijona Mieliauskienė, dalia 
Kiukienė, ingrida Kujelė, Giedrė spundzevičienė, Gintarė džiau-
gytė, danguolė Žukauskienė, Vilė sarulienė, ona Mackevičienė, 
Violeta aleknienė ir nijolė šniokienė rašė apie muziejaus ren-
ginius bei vykdytus projektus (medžio drožėjų plenerus, skirtus 
Lionginui šepkai, apie tradicines prakartėlių parodas), Rokiškio 
Kalvarijų kryžiaus kelią, nepriklausomybės paminklą Rokiškyje, 
muziejaus knygų lobius, Rokiškio apskrities policijos veiklą pir-
mosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu, daugybę žymių kraš-
tiečių (dailininką Justiną Vienožinskį, fotografą ir kolekcionierių 
Joną Masiulį, medžio drožėjus bronislavą stanislovą Milaknį, 
Kazimierą paunksnį ir Joną Vizbarą, tautosakininką Kazimierą 
Markelį, išeivijos rašytoją Juozą tininį, kultūros veikėją Juozą 
zauką, dailininką vitražistą bronių bružą, vargonininką Juozą 
Katelę, grafienę Mariją tyzenhauzaitę-pšezdzieckienę ir kt.)

svarbiausius Rokiškio kultūros centro renginius ir įvykius 
pristatė šio centro įvairių meno kolektyvų vadovai neringa da-
nienė, nida Lungienė, dalia deksnienė, Vida burakovienė. tarp 
žurnalo publikacijų autorių ir panevėžio kolegijos Rokiškio fi-

lialo atstovė stanislava Juškienė, ir Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos pedagogės Reda Kazlauskienė bei deimantė 
baranauskienė. dabar jau buvęs Rokiškio rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas 
petras blaževičius pateikė 9 publikacijas. Jis rašė apie seseris 
aktores oną ir bronę Kurmytes, apie operos primadoną, Lietu-
vos liaudies artistę, Rokiškio krašto garbės pilietę ireną Jasiū-
naitę, apie Rokiškio krašto ryšius su opera bei teatru. išsamūs jo 
istoriniai straipsniai, primenantys ilzenbergo dvaro šeimininkę 
Liviją Majoresku-dimšienę, seniai pamirštą kunigaikštį alek-
sandrą Vasiljevičių širinskį-šichmatovą, kurio kapą pats auto-
rius atsitiktinai surado senosiose Rokiškio pravoslavų kapinėse. 
nesvetima šiam autoriui ir religinė tema – nagrinėjama Lietu-
vos sentikių bažnyčios istorija, Rokiškio krašto vargonai. Viena 
publikacija skirta pedagogui, žymiajam naujos stenografijos sis-
temos išradėjui Leopoldui arendsui.

Žurnalo tematika seniai peržengė Rokiškio rajono ribas. tą 
patį galima pasakyti ir apie jo bendradarbius – publikacijų auto-
rius. čia gausu įvairių mokslo darbuotojų publikacijų. o rašė čia 
šviesios atminties profesorė elena bukelienė, humanitarinių m. 
dr. Jūratė čerškutė, Vdu Lietuvių literatūros katedros profesorė, 
Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dalia 
Kuizinienė, literatūrologas Viktoras alekna, Lietuvos medici-
nos bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene Janina Valančiūtė, 
šiaulių universiteto docentas arūnas uogintas, Mykolo Riomerio 
universiteto profesorius Mindaugas Maksimaitis, gamtos mokslų 
daktaras antanas Ryliškis, filologijos mokslų habil. dr. audronė 
Kaukienė-Jakulienė, filologijos mokslų dr. erdvilas Jakulis, pro-
fesorius Libertas Klimka, asociacijos „academia salensis“ narė 
Kristina Lenartaitė, filosofas, žurnalo „naujoji Romuva“ vyriau-
siasis redaktorius andrius Konickis, filosofai arvydas Juozaitis 
bei Romualdas ozolas, menotyrininkas, medijų menininkas, 
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Vytauto didžiojo universiteto lektorius Remigijus Venckus, me-
notyrininkės Justina zymonaitė, Miglė Morkūnaitė, Veronika 
taurinskienė, neringa Krikščiūnaitė, LLKc teatro poskyrio 
vyr. specialistas Ramūnas abukevičius, teatrologė, dramaturgė 
Gražina Mareckaitė, Vida petiukonienė, režisierius, dramaturgas 
Kęstutis česnaitis, teatrologė Jūratė Grigaitienė. tarp autorių ir 
rašytojas Vytautas Girdzijauskas, žurnalistai aldona Žemaitytė, 
rašytojas, žurnalistas Laimonas inis, žurnalistas, poetas Marius 
Glinskas, žurnalistas, poetas Vilius baltrėnas.  

nemažai kraštiečių autorių priklauso Vilniaus rokiškėnų klu-
bui „pragiedruliai“. tai matematikos mokslų daktaras bronius 
Riauba, profesorius habil. dr. Vitas areška, gamtos mokslų dak-
taras, geologas Jevlampijus Laškovas, šviesios atminties filoso-
fas bronius deksnys, istorikas Jonas Rudokas, aktorius ferdi-
nandas Jakšys, kraštotyrininkai Rokiškio krašto garbės pilietis 
Venantas Mačiekus ir antanas puriuškis ir daugelis kitų. Labai 
išsamios filosofo broniaus deksnio istorinės publikacijos, atka-
sančios sėliškąsias mūsų krašto šaknis.

Žurnalą „prie nemunėlio“ gana palankiai įvertino profeso-
rius Vitas areška. straipsnyje „etninis patriotizmas nepriešta-
rauja pilietiniam: pastabos apie žurnalo „prie nemunėlio“ kryp-
tį ir perspektyvas“ jis rašė: „Žurnalas „prie nemunėlio“ minėtu 
požiūriu yra rimtas leidinys, galintis lygiuotis į didžiuosiuose 
miestuose leidžiamą spaudą. tai plataus profilio universalus 
žurnalas, populiaria, visiems prieinama forma informuoja Ro-
kiškio krašto žmones apie kultūros vertybes ir įvykius, primena 
primirštas ar visai pamirštas kūrybines asmenybes, analizuoja jų 
kūrybą ir kūrybinę veiklą. taip atlieka labai svarbų šviečiamąjį 
darbą, moko atskirti tikrąjį meną nuo kičo, kuris vienodai plin-
ta ir mieste, ir kaime... Kultūrinis, šviečiamasis ir informacinis 
darbas, kurį atlieka žurnalas „prie nemunėlio“ yra prasmingas. 
Lašas po lašo ir akmenį pratašo... Reikia tik sveikinti ir džiaug-

tis, kad toks žurnalas gyvuoja minimaliomis materialinėmis są-
lygomis, autoriams mokant tik simbolinius honorarus.“166

šiame leidinyje aptinkama ir nevyriausybinio sektoriaus at-
stovų publikacijų. o rašė čia dailininkų klubo „Roda“ vadovas 
arūnas augutis, kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir pa-
ramos fondo valdytojas Leonardas šablinskas, Rokiškio rajono 
vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda stankevičiūtė-Vili-
mienė, VšĮ „savas Rokiškis“ vadovė aušra Žėglaitienė.

Literatūriniuose puslapiuose randame arvydo Valionio, ele-
nos Kurklietytės, Rimgaudo Valentino Graibaus, edvardo ul-
dukio, arvydo Genio, Rimanto šavelio, Valerijos inčiūraitės, 
„poezijos pavasario 2008“ Rokiškyje dalyvių Gintauto iešman-
to, Milošo durdevičiaus iš Kroatijos, amerikiečio Keys Kerry 
shawn, latvio arviso Vigulso, Ričardo šileikos, benedikto Ja-
nuševičiaus, Vytauto Kazielos, Lauros sintijos černiauskaitės, 
arūno sprauniaus kūrybos. Rašė čia ir rajono literatai: danas 
Kairys, Vida papaurėlienė, Mingaila Rastenis, Reda Kiselytė, 
danutė Mažeikienė, antanas Gintautas Žilinskas, Vladas Lio-
lys, algimantas bučius. publikuoti ir šviesios atminties poeto 
Vytauto šavelio eilėraščiai bei „poezijos pavasario“ šventės Ke-
liuočių tėviškėje 2007 m. dalyvių algirdo Ražinsko, Leonoros 
Jankeliūnienės, Vidos Kaulakienės, alfo pakėno kūriniai. džiu-
giai nuteikia ir jaunųjų literatų – moksleivių bei studentų – kū-
ryba. tai aurimas Vėta, Jolita čeičytė, Gabija deksnytė, Marita 
Lisovskaja, Rasa Juškevičiūtė, Laurita Leščinskaitė, uršulė tar-
vydytė, aurelija Rakauskaitė, elinga Jakulytė, Laura Roličiūtė, 
aistė puidokaitė, orestas papievis, evita novikevičiūtė, Julija-
na Venediktova, Jonas petkevičius. 

166 areška V. „etninis patriotizmas neprieštarauja pilietiniam: pastabos 
apie žurnalo „prie nemunėlio“ kryptį ir perspektyvas“, in: Prie Nemunė-
lio. 2009, nr. 1 (22), p. 47.
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dar norėtųsi pacituoti profesorių Vitą arešką: „Žurnalo „prie 
nemunėlio“ grafinis apipavidalinimas, nuotraukų išdėstymas pa-
lieka neblogą įspūdį. ypač estetiškai patraukliai atrodo fotogra-
fo albino Kuliešio spalvotos nuotraukos, kurios puošia žurnalo 
viršelius.“167 ir ne tik viršelius jos puošia. puošia ir spalvotos 
meninės fotografijos įklijos: fotogalerija „akmeninis Rokiškis“, 
vieni svarbesnių šio autoriaus darbų „Kūrėjų veidai“: rokiškėnų 
portretai, ciklas „Laikas: fragmentai. Rokiškis“.

Žurnale randame ir garsių fotografų Rimanto dichavičiaus bei 
Viliaus Jasinevičiaus darbų. Gausiai publikuoti ir kitų žymių daili-
ninkų – dano andriulionio, broniaus bružo, Raimondo Gailiūno, 
Juzefos čeičytės, aloyzo Jasiulionio, petro Kiaulėno, broniaus 
Gražio, Reginos Matuzonytės-ingelevičienės, odetos trečiokaitės, 
Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ narių arūno augučio, Rimvydo 
pupelio, astos Keraitienės, sigitos Morkūnaitės, eglės Mažuknai-
tės, edmundo petrovo, Ligito Keraičio, tarptautinio tapybos ple-
nero „tik tapyba“ obeliuose dalyvių – darbai. dar vienas žurnalo 
atradimas – jaunosios kartos fotomenininkas eimis šeršniovas. 

Svarbiausios rubrikos. Kaip jau minėta, leidinyje prista-
tomas krašto paveldas, primenami iškilūs krašto šviesuoliai, 
apžvelgiamos rajono kultūrinės veiklos aktualijos, įvairiapusė 
rajono kultūros, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų 
veikla. čia spausdinama ir kraštiečių poetų, rašytojų, vietos lite-
ratų, rajono moksleivių kūryba bei kritika. Žurnale pristatomi ir 
kitų Lietuvos regionų kūrėjai bei jų darbai. 

nuo pirmųjų žurnalo numerių atsirado rubrika, skirta perso-
nalijoms, žymioms sukaktims paminėti. šias publikacijas pro-
fesorius Vitas areška pavadino proginėmis: „Rokiškio kraštas 

167 areška V. „etninis patriotizmas neprieštarauja pilietiniam: pastabos 
apie žurnalo „prie nemunėlio“ kryptį ir perspektyvas“, in: Prie Nemunė-
lio. 2009, nr. 1 (22), p. 47.

davė daug talentingų žmonių, kūrybingų asmenybių. Vieni gy-
veno ir gyvena Rokiškio regione, kiti pasklido po Lietuvą ir visą 
pasaulį. daugelis jų sovietmečiu buvo primirštos ar visai pa-
mirštos, ypač atsidūrusios emigracijoje ar tremtyje. dažnai buvo 
pamiršti ir jų darbai, pasiekimai. Žurnalas palaipsniui sugrąžina 
jas į žmonių atmintį. didžioji publikacijų dalis susijusi su įvai-
riais jubiliejais. pagal žanrą jas galima vadinti proginėmis.“168

tokių proginių publikacijų, skirtų žymių kraštiečių jubilieji-
nėms datoms, žurnalo puslapiuose gana gausu. tai rašiniai apie 
visuomenės veikėjus, tiksliųjų mokslų atstovus, kultūros ir meno 
žmones, kraštiečius medikus, literatūrinės krypties atstovus 
(rašytojus, poetus, vertėjus ir pan.). Vėliau pasirodo ir kitomis 
progomis rengiamos publikacijos: Rokiškio miesto įkūrimo 510-
mečiui, Rokiškiui – 515, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžiui – 60, 
Rokiškio liaudies teatrui – 55, Rokiškio šv. apaštalo Mato baž-
nyčios 130-osioms konsekravimo metinėms, Kurkliečių kaimo 
420 metų sukakčiai. 

nuo 2008 m. nr. 2 (21) atsirado rubrika „Žurnalo svečias“. 
čia skaitytojai susipažino su viena iškiliausių Lietuvos fotome-
nininkių moterų Marija šileikaite-čičirkiene, aktoriumi, reži-
sieriumi, dailininku, pedagogu broniumi Gražiu, vargonininku, 
kompozitoriumi, solistu ir dailininku aloyzu Jasiulioniu, rašy-
tojais Vytautu Martinkumi, Valdu papieviu, fotomenininku ir 
dailininku Rimantu dichavičiumi, aktore doloresa Kazragyte, 
režisieriumi, pedagogu ir aktoriumi bernardu Gyčiu padegimu, 
fotografu Viliumi Jasinevičiumi, aktoriumi donatu banioniu, 
pianiste edita zizaite-ambrozaitiene, dainininke ir pedagoge 
Jolanta stumbriene, Vilniaus rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ 
pirmininku algiu naručiu, ir netgi su netradiciniu svečiu – ne-
ringos kultūros almanachu „dorė“.

168 ten pat, p. 48.
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svarbiausiems rajono kultūros įvykiams, renginiams, kul-
tūros įstaigų jubiliejinėms datoms skirta rubrika „Kultūros er-
dvėse“. siekiant plačiau paskleisti informaciją apie bibliotekoje 
saugomas vertybes, sumanyta rubrika „iš Rokiškio Juozo Ke-
liuočio viešosios bibliotekos rankraštyno“. daugiausia vietos 
skirta alfonso Keliuočio rankraščių nagrinėjimui: pateikiami 
atsiminimai „Mokytojus naginskus prisimenant“, „atsiminimai 
apie Kiprą petrauską“, Liudo dovydėno romano „broliai do-
meikos“ recenzija. Galima prisiminti ir senuosius Lietuvos sėlių 
papročius, užrašytus kraštotyrininko alfonso Gaškos ir kt.

analogiška rubrika „iš prisiminimų“, kurioje aurelijos al-
monės akstinienės bei eduardo plečkaičio prisiminimai apie 
Juozą Keliuotį, Vytauto Vajegos – apie Rokiškio teatrą, jo isto-
riją. istorinei tematikai galima būtų priskirti ir rubrikas „Krašto 
žmonių likimai“, „Krašto miesteliai“. čia pristatoma panemunė-
lio parapija, kurią Mykolas brenšteinas pavadino fenomenalia. 
Įvardijamas ir šio fenomeno kaltininkas – kunigas Jonas Katelė, 
neatsiejamas nuo panemunėlio šv. Juozapo globos bažnyčios is-
torijos bei knygnešystės. pristatoma ir trumpa Jūžintų miestelio 
istorija. šios istorijos autorė – Jūžintų J. o. širvydo pagrindinės 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja audronė Gabienė. pandėlio 
ir panemunio istorija bei kultūrinė veikla atskleidžiama per il-
gamečio panemunio kultūros darbuotojo Vytauto Laimučio čet-
kausko prisiminimų prizmę. Keletą šviesių, įdomių ir skaudžių 
akcentų iš suvainiškio krašto praeities ir dabarties gyvenimo 
pateikia bibliotekininkė Reda Kiselytė. obelių dekanato parapi-
jas nagrinėja filosofas bronius deksnys. apie aleksandravėlės 
kilmę rašo bibliotekininkė alma Mekšėnienė. 

istorinę tematiką pratęsia rubrikos „Mūsų amžininkai“ (po-
kalbis su ilgamete Rokiškio krašto muziejaus darbuotoja onute 
Mackevičiene), „tėvų keliai“ – publikacija apie Lietuvos ka-
riuomenės jaunesnįjį puskarininkį Juozą driskių. Žurnalas visa-

da stengiasi atsiliepti į laikmečio aktualijas: taip atsirado rubri-
kos tarmių metams (2013), teatro metams (2014), etnografinių 
regionų metams (2015), tautinio kostiumo metams (2017) ir 
Lietuvų kalbos kultūros metams (2017). 

2016 metų nr. 1 (36) iškyla rubrika „Miesto pojūčiai“, kur 
menotyrininkė Miglė Morkūnaitė apžvelgia Rokiškio architek-
tūros paveldą, jo autentiškumą ir nepažintas vertes. 

Literatūriniuose žurnalo puslapiuose – kraštiečių jubiliejinės 
sukaktys; vardai, kurių negalima pamiršti (paulius širvys, antanas 
Vienažindys, Matilda olkinaitė, elena Mezginaitė, alfonsas Ke-
liuotis); nepelnytai primiršti: rašytoja Liudvika didžiulienė-Žmo-
na, kunigas, poetas pranas savickas, pedagogas, rašytojas, vertėjas 
antanas dambrauskas, pedagogas, rašytojas, vertėjas Juozas po-
vilonis; literatūrinė išeivija: Liudas dovydėnas, alė Rūta (elena 
nakaitė-arbačiauskienė), pranas Kozulis, Juozas tininis. 

savo vietą čia surado ir literatūrinių jubiliejinių konferencijų 
pranešimų tekstai. Jau 2007 m. Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje minėtos Juozo Keliuočio 
105-osios gimimo metinės. tąkart Viešajai bibliotekai suteiktas 
šio žymaus kraštiečio vardas, vyko jam skirta konferencija, ku-
rios pranešimų tekstai publikuoti žurnale „prie nemunėlio“. Jų 
autoriai – filosofas Romualdas ozolas, J. tumo-Vaižganto me-
morialinio muziejaus vedėjas alfas pakėnas, Vu Žurnalistikos 
instituto direktorius dr. doc. andrius Vaišnys, žurnalo „naujoji 
Romuva“ vyriausiasis redaktorius andrius Konickis.

2009 m. vyko konferencija „Juozui tumui-Vaižgantui – 140“. 
pranešimus skaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto  
vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. ilona čiužauskaitė ir šio 
instituto mokslo darbuotojas eligijus daugnora, J. tumo-
Vaižganto memorialinio muziejaus vedėjas alfas pakėnas, 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bib- 
liotekos direktorė alicija Matiukienė. 
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2011 m. česlovo Milošo 100-osioms gimimo metinėms, su-
rengta konferencija. pranešimų autorių – Vu polonistikos cen-
tro dėstytojos danutos balašaitienės, rašytojos ir vertėjos bi-
rutės Jonuškaitės, Vdu šiuolaikinės literatūrologijos magistrės 
Kristinos Grinkevičiūtės-Lukošienės, Kėdainių krašto muzie-
jaus direktoriaus Rimanto Žirgulio – tekstai taip pat publikuoti 
žurnale „prie nemunėlio“.

2012 m. vėl sugrįžta prie Juozo Keliuočio – minėtos 110-osios 
jo gimimo metinės. tai progai skirtos konferencijos pranešimus 
galima rasti žurnalo puslapiuose. tai rašytojo Vytauto Girdzi-
jausko, filosofo andriaus Konickio, Lietuvos nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos atstovių Jolitos steponaitienės ir teresos 
Mackevič, panevėžio apskrities G. petkevičaitės-bitės viešosios 
bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro vedėjos ange-
lės Mikelinskaitės tekstai.

2015 m. surengta išeivijos rašytojos alės Rūtos 100-osioms 
gimimo metinėms skirta konferencija, o jos pranešimų autorių 
Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto deka-
nės dr. Žydronės Kolevinskienės, Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus išeivių literatūros skyriaus vedėjos dr. Virginijos ba-
bonaitės-paplauskienės, rašytojos dukros Vijolės arbas tekstai 
publikuoti mūsų nagrinėjamame žurnale. 

Kūrybos puslapiuose jau minėti kraštiečiai poetai, rašyto-
jai, rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai, rajono mokyklų 
moksleiviai, gimnazistai bei studentai. Literatūrinės kūrybos re-
cenzijos čia taip pat rado savo vietą. o 2011 m. nr. 2 (27) aptin-
kame rubriką „Knygos sutiktuvės“ apie algimanto Marcinkevi-
čiaus 90-ojo jubiliejaus proga išleistą knygą „širdis yra graži“.

Juozo Keliuočio atminimo įamžinimui 2007 m. įsteigta jo 
vardo literatūrinė premija. Jos laureatais tapo filosofas andrius 
Konickis, rašytojai Vanda Juknaitė ir Vytautas Girdzijauskas, po-
etas, žurnalistas bei eseistas Vaidotas daunys (po mirties), litera-

tūrologas profesorius dr. Vitas areška, režisierius Gytis padegi-
mas, vertėja diana bučiūtė, filosofas arvydas Juozaitis, fotome-
nininkas albinas Kuliešis ir aktorius ferdinandas Jakšys. būtent 
su jais Redos Kiselytės rengtus interviu ir galima paskaityti šio 
žurnalo rubrikoje „J. Keliuočio literatūrinės premijos laureatai“. 

Jau tapo tradicija kiekvienų metų antrajame žurnalo numery-
je pateikti rokiškėnų tais metais išleistų leidinių iliustruotą sąva-
dą su trumpomis anotacijomis, kurį rengia Viešosios bibliotekos 
darbuotojos. 

Sklaida. Visi nauji žurnalo numeriai pristatomi Viešojoje bi-
bliotekoje. Renginio metu šiltai prisimenami ir jo pirmtako ben-
dravardžio laikraščio leidėjai, redaktoriai a. Keliuotis ir e. Vaje-
gienė. Kartais tai sutampa su jau tradicinėmis tapusiomis Keliuo-
tiškomis Juozinėmis, kai sulaukiama svečių ir atlikėjų iš įvairių 
Lietuvos vietų, kartais tai vyksta kuklios popietės Juozo ir alfon-
so Keliuočių palikimo studijų centro artimiausių bičiulių rate. Į 
tokius pristatymus visų pirma kviečiami to numerio publikacijų 
autoriai bei herojai. šių renginių metu savo koncertines progra-
mas parodė Rokiškio vaikų folkloro grupė „čirulis“, vadovauja-
ma dalios deksnienės (2008), muzikinę-literatūrinę kompoziciją 
pagal Matildos olkinaitės dienoraščius parengė aktorė Virginija 
Kochanskytė, smuikininkas tomas strimaitis (2009), Rokiškio 
Rudolfo Lymano vaikų muzikos mokyklos mišrus instrumentinis 
ansamblis, vadovaujamas deimantės baranauskienės (2009), tos 
pačios mokyklos pedagogės Vilija urbonienė ir oksana sadaus-
kienė (2011). 2015 m. koncertinę edukacinę programą „Žėrintys 
sąskambiai muzikos karalystėje“ parodė šeimyninis ansamblis 
„Regnum musicale“, vadovaujamas Raimondos daunienės. 

2009 m. visus sukvietė Keliuotiškas sambūris, kurio metu 
paminėtas Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų cen-
tro 5-metis, kartu pristatytas 2008 m. Rokiškio krašto kultūros 
žurnalo „prie nemunėlio“ antrasis numeris. taip pat atidaryta 
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Marijos čičirkienės fotografijų paroda „lt.juodaibaltai.marija“. 
dalyvavo ir pati autorė, fotomenininkė Marija čičirkienė bei 
fotomenininkas, poetas albinas Kuliešis. 

Jubiliejinis – 10-asis – Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie 
nemunėlio“ numeris pristatytas 2011 m. didžiulio renginio, skir-
to pedagogo, spaudos darbuotojo alfonso Keliuočio 100-osioms 
gimimo metinėms, metu. tai jau minėta konferencija ir 5-osios 
Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įteikimo iškilmės. Minint 
žurnalo 5-erių metų jubiliejų, parengta literatūros paroda „Rokiš-
kio krašto kultūros žurnalui „prie nemunėlio“ – 5“. 

2012 m. Vasario 16-ajai skirtame renginyje pristatytas naujas 
žurnalo numeris. dalyvavo fotomenininkas, dailininkas Riman-
tas dichavičius, surengta jo fotografijų ir fotopaveikslų paroda 
„Vizijos“. pristatyta ir ką tik iš spaustuvės paimta jo tritomio 
leidinio „Laisvės paženklinti“ pirmoji dalis.

2015 m. vasario mėn. Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie 
nemunėlio“ naujo numerio pristatymas sutapo su tapybos ple-

nero „tik tapyba“ dailės darbų parodos atidarymu. na, o pa-
čiame 2016 m. vidurvasaryje – liepos 14 d. – vėlgi pristatytas 
jubiliejinis numeris, skirtas žurnalo dešimtmečiui. 

Kaip ir nagrinėjama tematika, taip ir sklaidos teritorija žur-
nalas „prie nemunėlio“ toli peržengė Rokiškio rajono ribas. dar  
2007 m. šis žurnalas pristatytas ir Kaune, Juozo tumo-Vaiž-
ganto memorialiniame muziejuje. čia vyko jau tradicinėmis 
tapusios Juozinių šventės ir naujausių kultūros leidinių – sa-
vaitraščio „nemunas“ ir žurnalų „naujoji Romuva“ bei „prie 
nemunėlio“ – pristatymas. Viešosios bibliotekos direktorė, 
Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirminin-
kė, žurnalo atsakingoji redaktorė alicija Matiukienė priminė 
žurnalo ištakas. Leidinio pristatymą gyvai iliustravo Rokiš-
kio Juozo tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio 
bibliotekos vedėjos, literatės Redos Kiselytės skaitomos mi-
niatiūros, taip pat skambėjo Juodupės gimnazijos moksleivių 
kūrybiniai bandymai. 

Žurnalo „Prie Nemunėlio pristatymas. Iš kairės: VB direktorė Alicija 
Matiukienė, dailininkas Danas Andriulionis ir aktorė Virginija 
Kochanskytė, 2008 m. rugsėjo 19 d.

Direktorė Alicija Matiukienė pristato žurnalą „Prie Nemunėlio“, 
šalia: pavaduotoja Daiva Vilkickienė, Violeta Melvydienė ir Reda 
Kiselytė, 2010 m.
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2008 m. žurnalas pristatytas ir Juozo Grušo memorialiniame 
muziejuje Kaune. 

na, o 2012 m. spalio 13 d. Rokiškio krašto kultūros žurna-
las „prie nemunėlio“ pristatytas Vilniaus karininkų ramovėje 
vykusioje Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro ir 
Vilniaus rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ organizuotoje konfe-
rencijoje „Rokiškio krašto kultūros žurnalas „prie nemunėlio“. 
Jos metu perskaityti pranešimai: Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės alicijos Ma-
tiukienės „Žurnalo idėja, koncepcija, perspektyva“, direktorės 
pavaduotojos daivos Vilkickienės „Literatūriniai susitikimai 
žurnalo puslapiuose“, bibliografijos informacijos ir kraštotyros 
skyriaus vedėjos Ritos Viskaitienės „Krašto kultūrinis istorinis 
paveldas žurnale“, fotomenininko albino Kuliešio „Vizualinis 
žurnalo veidas“. tekstus iš rokiškėnų kūrėjų – Vandos Juknaitės, 
Rimanto šavelio – skaitė aktorė doloresa Kazragytė, dainuoja-
mosios poezijos kūrinius atliko Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos pedagogė Vilija urbonienė.

2013 m. balandžio 10 d. panevėžio apskrities G. petkevi-
čaitės-bitės viešojoje bibliotekoje Rokiškio krašto kultūrą – li-
teratūrą, istoriją, muziką, kulinarijos paveldą – pristatė Rokiš-
kio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir 
bibliotekos sukviesti rokiškėnai. pristatytas ir žurnalas „prie 
nemunėlio“. pranešimus apie Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, mininčios 90-uosius 
įkūrimo metus, kelią, apie Rokiškio krašto kultūros žurnalą 
„prie nemunėlio“ pristatė Viešosios bibliotekos direktorė ali-
cija Matiukienė, direktorės pavaduotoja daiva Vilkickienė bei 
bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita 
Viskaitienė. 

Žurnalas taip pat pristatytas aleksandravėlės, čedasų ir ki-
toms rajono bendruomenėms, Vilniaus rokiškėnų klubui „pra-
giedruliai“, utenos a. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, 
ukmergės rajono kūrėjų šventėje „Langas į širdį“, Vilniaus „Ži-
nijos“ draugijoje. 

Savo publikaciją žurnale pristato Violeta Melvydienė,  
2010 m. vasario 2 d.

Žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatymas. Iš kairės direktorė  
A. Matiukienė ir dailininkas fotomenininkas Rimantas Dichavičius, 
2012 m. vasario 16 d. 
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Žurnalo tiražas nuo 300 išaugo iki 500 egzempliorių. nuo 
2009 m. 2 numerio (nr. 23) žurnalų turiniai su trumpomis 
straipsnių ištraukomis skelbiami Juozo ir alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centro interneto puslapyje adresu http://www.
keliuociucentras.rvb.lt/lt/zurnalas-prie-nemunelio. nuo 2012 
metų nr. 2 (29) jis jau prenumeruojamas leidinys. 

Kai kurios žurnalo publikacijos jau prieinamos virtualioje 
erdvėje – Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 
interneto puslapyje po rubrika „sėlių kultūra“ (http://www.ke-
liuociucentras.rvb.lt/lt/seliu-kultura). Visus šio žurnalo pirmta-
ko, 1989–1997 m. leisto laikraščio „prie nemunėlio“, numerius 
galima rasti minėtame puslapyje adresu http://www.keliuociu-
centras.rvb.lt/lt/laikrastis-prie-nemunelio/1989-metu-laikrastis. 

2016 m. „prie nemunėlio“ pradėtas skaitmeninti. Žvelgiant į 
ateitį, norėtųsi, kad šis žurnalas gyvuotų dar daug metų.

ŠIEK TIEK  
STATISTIKOS

siekiant apsaugoti skaitytoją nuo skaičių gausybės tekste, 
statistiniai duomenys pateikiami atskirame skyrelyje. eili-
niam skaitytojui jie galbūt nieko nesako, o specialistui tai jau 
ištisa istorija. iš 3 lentelės matyti, kad Vb fondai labai išaugo 
pirmaisiais centralizacijos metais. spaudinių gauta daug, o 
nurašymas, kontroliuojamas pagal nustatytą leistiną egzem-
pliorių nurašymo kiekį per mėnesį, kai kuriais metais buvo 
labai mažas. pagrindinis dėmesys skirta visuomeninės poli-
tinės literatūros komplektavimui, beveik pusę politinės lite-
ratūros sudarė knygos rusų kalba. atkūrus nepriklausomybę, 
stengtasi atsikratyti nereikalingų, nepaklausių ir nenaudoja-
mų leidinių, todėl pradėję mažėti fondai mažėjo maždaug iki 
2010 m. 

3 lentelė. Dokumentų gavimas 1923–1941 m. 
Metai 1923 1924 1925 1926 1927–1928 1929 1930
Egz. sk. 789 811 213 455 869 16 400
Metai 1935 1936 1937 1938 1939 1940–1941
Egz. sk. 288 678 324 840 603 593

„Prie Nemunėlio“ pristatymas Juozo Grušo memorialiniame 
muziejuje Kaune. Iš kairės: Angelė Stučinskienė, Daiva Vilkickienė, 
Alicija Matiukienė, Reda Kiselytė ir Salvinija Kalpokaitė,  
2008 m. kovo 29 d.
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4 lentelė. Fondas 1923–2013 m. 
Metai 1923 1933 1943 1953 1963 1973
Egz. sk. 789 3819 13 106 10 095 22 101 37 824
Metai 1983 1993 2003 2008 2013
Egz. sk. 104 445 115 313 88 890 83 150 87 942

Žvelgiant į fondo kaitos rodiklius nepriklausomoje Lietuvo-
je, į akis krinta 1994-ieji, kai gauta tik 1791 egz. naujų leidinių. 
Galima daryti išvadą, kad tai finansiniu atžvilgiu sunkiausi me-
tai. senieji leidiniai susidėvi, pasensta moraliniu požiūriu, todėl 
kasmet teko nurašyti nemažai spaudinių. taigi Viešosios biblio-
tekos fondai kasmet mažėjo. 

5 lentelė. Viešosios bibliotekos fondo kaita nepriklausomoje
Lietuvoje 1990–2017 m.
1990 1991 1992 1993 1994 1995

Gauta 5048 7689 4125 1791 3927
nurašyta 8353 9371 4954 6566 10 241
Fondas 118 618 115 313 117 786 116 957 112 182 105 868

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gauta 3308 4415 6277 5144 4204 5179
nurašyta 10 238 5131 6901 6396 3254 7807
Fondas 100 182 99 466 98 842 97 590 98 540 95 912

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gauta 4857 5666 4603 4326 4698 5296
nurašyta 11879 8693 5841 5212 4133 7901
Fondas 88 890 85 863 84 625 83 769 84 334 81 729

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gauta 5182 4369 3839 1898 3750 3063
nurašyta 3761 4364 1132 3940 2452 4323
Fondas 83 150 83 155 85 862 87 904 89 202 87 942

2014 2015 2016 2017
Gauta 3158 2640 2828 3450
nurašyta 9341 4083 5903 4956
Fondas 81 759 80 316 77 241 75 735

ta pati fondų mažėjimo tendencija stebima ir visoje rajono 
bibliotekų sistemoje. 

6 lentelė. Rokiškio SVB fondai 2001–2017 m.  
Metai 2001 2002 2003 2004 2005
Egz. sk. 439 078 424 506 404 184 395 266 392 017
Metai 2006 2007 2008 2009 2010
Egz. sk. 386 921 378 026 376 993 348 902 337 631
Metai 2011 2012 2013 2014 2015
Egz. sk. 336778 331 717 314 531 301 116 303 236
Metai 2016 2017
Egz.sk 297 335 304 076

tuo tarpu Viešosios bibliotekos kraštotyros literatūros fon-
das, saugomas informacijos ir kraštotyros skyriuje, nors ir ne-
žymiai, tačiau didėjo.

7 lentelė. Kraštotyrinės literatūros fondo kaita (2002–2018 m.) 
Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Egz. sk. 798 1130 1193 1248 1296 1333 1382
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Egz. sk. 1439 1515 1670 1757 1982 2041 2099
Metai 2016 2017 2018
Egz. sk. 2141 2185 2221

8 lentelė. Skaitytojai
Metai 1923 1924 1925 1926 1933 1938 1941
Egz. sk. 474 717 919 509 232 419 700
Metai 1945 1950 1959 1960 1965 1966 1969
Egz. sk. 1300 2041 983 904 1398 1895 1693
Metai 1970 1972 1975 1976 1980 1985
Egz. sk. 1710 1805 2017 3631 5574 6626
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9 lentelė. Išduotis (1923–1985 m.) 
Metai 1923 1924 1925 1926 1933 1938
Egz. sk. 7085 18 714 19 573 14 200 5532 12 059
Metai 1945–1950 1952 1963 1965 1966 1970
Egz. sk. 50 705 22 673 30 647 23 938 38 298 40 608
Metai 1973 1975 1976 1980 1983 1985
Egz. sk. 40 776 46 112 75 714 138 282 153 643 157 219

10 lentelė. Viešosios bibliotekos rodikliai 1990–2017 m.  
Metai Vartotojų sk. išduota dokumentų Lankytojų sk.
1990 3556 91 509 18 960
1991 4454 109 371 19 753
1992 3789 99 407 18 474
1993 4045 125 175 26 402
1994 4191 125 705 27 586
1995 4280 129 942 32 209
1996 4312 141 563 37 405
1997 3677 136 958 42 512
1998 3855 141 300 46 005
1999 4029 153 997 49 223
2000 4147 154 308 52 182
2001 4254 160 049 54 396
2002 4563 152 554 60 308
2003 4569 151 711 60 167
2004 4371 154 168 60 462
2005 3369 148 623 55 348
2006 2867 153 162 58 009
2007 2888 141 393 59 743
2008 3041 144 922 61 391
2009 3730 153 816 68 050
2010 3761 143 061 69 636
2011 3785 143 245 63 285
2012 3795 143 416 63 484
2013 3923 136 776 63 032
2014 3777 122 479 60 377
2015 3707 121 599 56 626
2016 4004 119 914 57 492
2017 3828 112 938 55 507

11 lentelė. Skaitytojų užklausos 
Metai Iš viso VB Miestų 

filialuose
Kaimų 
filialuose

2003 12 370 3 588 1 641 7 141
2004 12 968 5 025 1 925 7 171
2005 13 186 3 728 1 564 7 894
2006 12 706 3 819 1 311 7 576
2007 11 719 3 507 1 445 6 767
2008 11 878 3 367 2 025 6 486
2009 12 960 3 623 2 964 6 373
2010 12 992 3 464 3 107 6 421
2011 10 527 2 982 2 828 4 717
2012 10 253 3 240 1 863 5 150
2013 9 348 2 783 1 626 4 939
2014 8 420 2 598 1 063 4 759
2015 7 927 2 591 786 4 550
2016 8 404 2 650 723 5 031
2017 8 321 2 481 800 5 040

2018 m. pradžiai bibliotekos suvestiniame kataloge buvo 
122 649 elektroniniai įrašai.

Korteliniame ir elektroniniame kataloguose iš viso 269 679 
įrašai.
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VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS  
DARBUOTOJŲ SĄVADAS

Skyrių vedėjai: 
Bibliografijos informacijos sk.
šidlauskaitė-pivoriūnienė 

aldona 1976-02-01– 
1981-10-01

Kviliūnienė Violeta 1981-11-02– 
1988-10-11

Viskaitienė Rita 1988-11-01–iki 
šiol

Metodikos sk.
sunklodienė Vanda 1976-02-01– 

1977-11-30
Kviliūnienė-Melvydienė Violeta 

1977-12-01–1980-10-01
staigienė Julija 1980-10-01–

1992-09-30
Kviliūnienė-Melvydienė Violeta 

1994-09-01–2002-01-07
Skaitytojų aptarnavimo sk.
barabanovienė Laimutė  

1976-02-01–1990-04-01
Galvelienė snieguolė  

1990-04-01–iki šiol
Kalpokaitė salvinija 1993-07-21– 

1994-12-01 (laikinai)
Spaudinių tvarkymo ir 

komplektavimo sk.
Galvelienė Ksavera 1976-02-01– 

1987-12-31
sunklodienė Vanda 1988-01-01– 

1990-07-01
puteikienė-stučinskienė angelė 

1990-08-01–iki šiol

Bibliotekos vadovai
Meilus stasys 1923
bičiūnienė angelina 1923–1935
pročkaila L. 1935–1937
pitrėnas J. 1937–1940
Serva Pranas 1940–1941
Ruigys Albinas 1941–1944
Kulikauskas antanas 1944
Kalvelis Jonas 1944
Mišeikienė a. 1945
skokauskienė G. 1946
fainbliumienė M. 1947–1948
Kuznecova o. 1948–1949
Klimas a. 1950
Jukonis Kazys 1950–1952
Malevičiūtė s. 1953–1954
aleksandravičius V. 1955
Jukonis Kazys 1955–1956
šveicova t. 1956–1957
Pajarskas E. 1957–1959
adomaitytė česlova 1959–1961

Mintautas J. 1961–1962
šinkevičienė ernestina 1962–

1967
Jodeikienė zita 1967–2001
Matiukienė alicija 2001–iki šiol

Vaikų bibliotekos vedėjai
Kulienė adelė 1950–1951
urbonienė V. 1952–1954
Jokšaitė n. 1955–1956
urbonienė V. 1957–1958
Kunskaitė a. 1959–1962
navikaitė Janina 1965–1975
Morkvėnaitė danutė 1975-07-11– 

1976-02-01

Pavaduotojai
Vanagienė Vanda aldona  

1976-02-12–2004-07-30
Vilkickienė daiva 2004-09-01– 

iki šiol

Vaikų ir jaunimo literatūros sk.
Morkvėnaitė danutė 1976-02-01– 

1980-09-01
Markevičiūtė-streckienė Rita 

1980-09-01–1991-05-31
staigienė Julija 1992-10-01–

2006-08-09
Kalpokaitė salvinija 2006-08-10– 

2018-03-15
Žukauskienė aušra 2018-07-02– 

iki šiol

Darbuotojai
adomaitytė česlova 1959–1961
aleinikova Gražina 1977-08-01– 

1978-05-01 
aleksandravičius V. 1955
aleksandravičiūtė M. 1947
antanavičiūtė Viltė 2016-11-07– 

2017-07-05
aputytė Vida 1980-05-01– 

1980-08-01
astrauskas Henrikas 1981-03-11– 

1985-08-05
astrauskienė Valė 1981-03-16– 

1982-01-01
babenskaja adelė 1954–1961, 

1962–1965
bagdonienė ona 1967-06-20–

1972-09-18
bajorienė L. 1951 
balčiūnienė audronė 1973-10-01– 

1975 m.
baltrūnienė Regina 1992-04-22– 

iki šiol
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baltušis audrius 2007-09-18–
2008-02-01 

baltušytė Valė 1970-03-01– 
1974 m.   

baniulaitis V. 1942 
barabanovienė Laimutė 1975-

02-09–1992-05-01 
bičiūnas Mindaugas 2014-07-15– 

2015-09-11 
bičiūnienė angelina 1923–1935
bliūdžiūtė stefa 1976-02-01–

1986-03-01
bučiūtė-Malcienė alina  

1989-05-01–iki šiol  

čečenina stasė 1976-02-01–
2015-08-31  

čečeninas Jurijus 1996-02-01– 
1997-05-27; 1999-02-01–
2002-01-31 

čelutkaitė Vilija 1980-12-05–
1981-03-01 

dagienė elena 1994-10-11–
2001-04-10  

Dagys Bronius 1998-10-07 
(sezoninis darbas)  
  

dambrauskaitė-Galvelienė 
Ksavera 1960-07-01– 
1992-05-01; 1995-12-05– 
1996-08-31; 1997-10-01–
1998-09-30

daščioraitė stanislava  
1987-04-15–1987-09-01

Girgždytė danguolė 1977-07-01– 
1979-07   

Giriūnaitė V. 1950–1952 
Gylienė Liuda 1978-08-01–

2014-05-09  
Grigalionytė nijolė 1978-05-01– 

1978-08-01 
Guzaitė V. 1955  
indrelienė Ksavera 1976-11-09– 

1986-06-04  
ivanova nadiežda 1995-02-01– 

iki šiol  
Jakubonienė alma 1997-08-25– 

1998-01-01  
Jakubonis Jonas 2000-08-11–

2002-01-31  
Jankauskienė elena 2010-01-12– 

iki šiol  
Januškevičiūtė-Kondratienė 

Regina 1977-08-22– 
1978-02-01  

Jasikevičienė bronė 1972-07-01– 
1975-05-21  

Jasiūnienė stasė 1964-12-16–1970
Jegorova Zinaida 1975-08-01–

1993-12-10  
Jodeikienė zita 1967-10-01–

2001-08-31  
Jokšaitė n. 1952–1954 
Jukonis Kazys 1950–1952
Jurevičienė ona 1976-02-01–

2002-01-07  
Juškevičienė Marija  

1988-01-01–1991-04-01

daugelienė agnė 2017-09-01–
iki šiol  

dereškevičienė o. 1965 
dijokevičiūtė-Matiukienė alicija 

1982-08-01–1994-09-01; 
2001-10-29–iki šiol

dilienė Raminta 2012-11-19– 
iki šiol 

dragūnaitė Janina 1968;  
1969-11-19–1972-09-14

dulksnienė nijolė 1975-08-01– 
1977-02  

dundaitė J. 1964–1965  

eigminaitė M. 1952–1953 
 

fainbliumienė M. 1946–1948
filimonovas Grigorijus  

1977-01-10–1981-01-01 

Gajauskas tomas 2016-09-28– 
iki šiol

Gajauskienė inga 2018-04-03– 
iki šiol 

Galvelytė Laima 1988-10-10–
1990-01-01  

Garastienė V. 1963–1964  

Garnelytė Janina 1972-10-21– 
1973

Garuolis alfonsas 1985-06-03–
1989-02-01  

Girčienė adelė 1977-01-30–
1985-03-01  

Kairiūkštienė M. 1949 
Kalpokaitė salvinija 1972-09-18– 

1980-10-16; 1992-05-01–
2018-03-15

Kalvelis Jonas 1944
Karpova Virginija 1977-08-01– 

1980-09-01 
Katelytė dalia 1958–1960
Kavaliauskaitė Janina  

1966-05-16–1986-11-21
Kavoliūnas artūras 2016-10-10– 

2016-10-17  
Kazanavičiūtė o. 1960–1962
Kažemėkas Rimantas  

1997-06-02–2002-09-12
Keliuotytė eglė 1979-09-12–

1980-09-01  
Kirstukienė aleksandra 1979-10-

18–1980-03-01 
Kišūnienė birutė 1976-12-10–

1979-04-01   
Kliauga Bronius 1991-12-05–

1994-09-21  
Klimas a. 1949–1950  

Klimkienė Janina 1975-02-01–
1995-01-12  

Kondraškienė stefanija  
1976-09-16–1984-05-01 
 

Korenkienė Ramunė 1982-12-01– 
1985-08-07  

Kotov sava 1981-01-01– 
1985-08-01  
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Kotova uljanija 1981-02-01–
1981-07-01  

Krasauskas V. 1949–1950
Kubiliūtė-Galvelienė snieguolė 

1986-05-05–iki šiol 
Kudeliovaitė M. 1966–1967
Kulienė adelė 1953–1957
Kulikauskas A. 1942–1944
Kundelienė Vita 1953–1962
Kunskaitė a. 1957–1959
Kuzmickas Valdas 1986-02-17– 

1991-12-05 
Kuznecova o. 1948
Kvaselytė erika 2006-09-01–

2007-08-31  
Kvedaraitė-Kavaliauskienė Vesta 

2014-09-10–iki šiol 
Kviliūnienė-Melvydienė Violeta 

1976-02-01–1988-10-11; 
1990-01-08–2016-03-31

Lapašinskaitė snieguolė  
1985-09-10–1986-06-11

Lapienienė algimanta  
1980-11-01–1982-02-01

Lašas Linas 2014-10-06– 
2017-09-15  

Liaudanskienė akvilija  
1976-03-11–1979-10-08

Lingytė-bugailiškienė Valda 
2007-09-05–2010-05-26

Lukošiūnienė ona 1977-04-01– 
1979-09-18  

Lukštaraupytė Vilma 2016-05-02– 
2018-02-21  

Morkvėnaitė danutė 1975-07-11– 
1980-09-01 

Muzikevičienė n. 1957  

namajuškaitė-Kundelienė Marytė 
1982-02-08–1985-09-13

narbutas Jonas 1978-05-01–
1981-02-25  

narbutienė anelė 1979-09-19–
1981-03-16  

navikaitė Janina 1964-12-18–
1975  

neniškienė Jūratė 2015-05-04–
iki šiol  

nitaitė Gailutė 1980-10-10–
1982-05-20

Novikovas Vasilijus 1989-02-20– 
1989-03-01 

Pajarskas E. 1957–1959 
paukštis Romualdas 1995-09-01– 

1998-02-27  
pilipavičienė dalė 1986-06-

10–iki šiol  
pilipavičienė elena 1983-09-

01–1992-11-01 
pilipavičius Kęstutis 1994-08-

21–iki šiol  
pilipavičiūtė-baltrūnė inga 

2009-06-15–2016-04-29
pilipavičiūtė-Jasiūnienė  

Regina 1980-10-01– 
2012-08-30

pipinytė Regina 1959–1960
pitrėnas J. 1937–1940 

Macijauskaitė Janina 1977-12-01– 
1979-06-01 

Mackus algirdas 2004-11-08– 
2012-09-19; 2015-09-14–
2016-09-16

Mačieža almantas 1988-07-05– 
1989-02-20 

Makuškaitė-erslovienė Vida 
1984-08-12–1985-08-12; 
1994-07-01–1999-07-07

Malevičiūtė s. 1950–1952
Mančauskaitė adelė 1976-09-01– 

1979-09-01 
Markevičiūtė-streckienė Rita 

1979-07-01–2014-10-25
Masys adolfas 1989-08-10–

1996-02-29  
Matiekienė audronė 1976-02-01– 

1977-11-14 
Matiukas saulius 2002-11-11–

2004-12-31  
Maziliauskaitė Jolanta  

1988-01-04–1989-07-16
Meilus J. 1923  
Meliūnaitė audronė 1976-08-01– 

1977-09-01 
Melonas Gediminas 1986-05-06– 

1987-11-09 
Milaknaitė-Viskaitienė Rita 

1979-09-01–iki šiol 
Mintautas J. 1961–1962 
Mišeikienė a. 1945 
Mitrikaitė-Vilkickienė daiva 

1988-11-02–iki šiol 

prievelienė nijolė 1996-01-
02–2012-11-16 

prievelis sigitas 1997-05-28–
2004-07-30  

pročkaila L. 1935–1937 
pučinskaitė-tupalskienė 

audronė 1987-01-01–iki šiol
pučinskienė audronė  

1980-10-20–1981-02-07
pučinskienė Janina 1970-09-27– 

2001-03-15  
pučinskienė Marijona  

1994-09-16–2001-03-15
pumputis antanas 2007-01-02– 

2018-01-02  
puteikienė-stučinskienė angelė 

1986-08-19–iki šiol
 
Ruigys Albinas 1941–1944
Ruželė bronius 2001-10-24–

2002-10-31
Ruželė Henrikas 2017-11-27– 

iki šiol
 
saredoch a. 1956–1957 
Serva Pranas 1940–1941 
sesickienė elena aldona  

1977-05-11–1984-09-01
siemaškaitė audronė  

1981-08-01–1982-01-01
siminonytė bronė 1969-02-16– 

1972-09-05 
sinicienė Vilia 1993-08-01–

2015-02-17  
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sinkevičiūtė aldona 1984-09-17– 
1985-07-23  

skavičienė-Junokienė Rasa 
2012-09-03–iki šiol 

skokauskienė G. 1944–1952
skuturnienė Gailutė 1961–1965
sokaitė indra 2005-10-19– 

2007-06-26  
staigienė Julija 1976-09-01–

2006-08-09
staigis Gintaras 1993-10-01–

2002-04-16  
stakėnas Virginijus 1978-01-

20–1978-04-20 
streckytė-Jarmalavičienė 

dangirutė 1981-07-01– 
1987-07-31 

striupienė Laima 1996-09-01–
2002-04-05  

stučinskas alvydas 1999-02-01– 
2002-10-30; 2004-03-10–
2006-12-29 

stundienė J. 1952–1954
sunklodas Remigijus 1996-02-29– 

1998-05-18  
sunklodienė Ramunė  

1993-01-20–1998-10-23
sunklodienė Vanda 1976-02-01– 

2001-03-15  
surginevičius e. 1940–1942
šablinskas V. 1948–1949 m.
šidlauskaitė-pivoriūnienė 

aldona 1976-02-01– 
1981-10-01  

Valentaitė Gražina 1986-07-01– 
1988-03-01

Vanagas Ričardas 1992-02-01–
2002-01-31

Vanagienė Vanda aldona  
1973-02-12–2010-01-11

Videikienė audronė 1984-10-01– 
1986-02-18  

Vikertienė b. 1958–1959 
Vingelienė Rasa 2015-09-01– 

iki šiol  
Vingelis Gintaras 1999-02-01– 

2001-01-31; 2002-01-14–
2004-05-07

šikšnienė Rima 1986-11-03–
1990-01-01  

šinkevičienė ernestina 1962–
1967 m.  

širvytė Giedrė 1976-10-10–
1977-04-15  

širvytė ina 1984-03-01– 
1984-08-30  

šiuipys darius 2012-09-20–
2014-07-10  

šukytė-Ruželienė Vida  
1981-05-01–iki šiol 

šulčiūtė alfina 1960–1962
šveicova t. 1955  

taškūnaitė-stundžienė agnė 
1993-07-21–1995-12-29

timofejeva-treščenkina zinaida 
1979-08-01–1986-01-27; 
2004-09-14–iki šiol

tirvylytė a. 1946 
trumpienė aldona 1978-10-20– 

1983-09-01  
tvirkutienė sigita 2002-11-04– 

iki šiol  

urbonienė V. 1957–1958  

Vaicekauskas L. 1950 
Vaitasius sigitas 1999-02-01–

2002-10-30; 2005– 
iki šiol

Valečka Marius 2004-05-10–
2004-11-05

Viskaitytė-skardžiuvienė Vilija 
2015-09-01–iki šiol 

Vogulis Jonas 1975-04-16– 
1977-10-24

Voronkova Gerdutė 1976-02-01– 
1978-04-01  

zaleskytė e. 1942–1944 
Zibolis J. 1957  
Zibolis Marius 2005-01-10–

2014-09-30   

Žukauskaitė daiva 1985-10-10– 
1986-06-11  

Žukauskienė aušra 2015-05-
04–iki šiol  
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ROKIŠKIO RAJONO  
SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOJI 

BIBLIOTEKA 1923–2018 M.:  
BIBLIOGRAFIJA

Vilniaus universiteto studentų bibliotekininkų 
diplominiai darbai

Andrijauskaitė A. Jūžintų kaimo bibliotekos bibliografinis-infor-
macinis darbas / vadovas V. urbonas. – Vilnius, 1972. – 87 p. 

Brenčytė-Žindulienė I. Rokiškio rajono antanašės kaimo biblio- 
tekos skaitytojų interesų tyrimas / vadovas i. saudargas. – Vilnius, 
1977. – 78 p.: lent.

Butkytė V. skaitytojų – liaudies ūkio specialistų skaitymo charak-
teristika Rokiškio rajono centrinėje bibliotekoje / vadovas s. dubaus-
kas. – Vilnius, 1979. – 96 p. 

Dragūnaitė J. Rokiškio rajoninės bibliotekos metodinis darbas / 
vadovas K. sinkevičius. – Vilnius, 1971. – 114 p.

Galinytė-Kliaugienė B. Juodupės miesto bibliotekos skaitytojų 
grupių charakteristika / vadovas p. saudargas. – Vilnius, 1973. – 68 p. 

Galvelienė S. Rokiškio centrinės bibliotekos fondas ir jo kom-
plektavimas (1923–1992) / vadovas z. atkočiūnienė. – Vilnius, 
1993. – 51 p.Ro
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Jurgelionytė Z. pandėlio miesto biblioteka / vadovas K. sinkevi-
čius. – Vilnius, 1963. – 78 p.

Juškaitė-Sunklodienė V. Gačionių kaimo bibliotekos skaitytojų 
grupių charakteristika / vadovas p. saudargas. – Vilnius, 1972. – 72 p.

Kalpokaitė S. Rokiškio rajono kultūros švietimo įstaigų veikla 
brandaus socializmo laikotarpyje / vadovas d. Kastanauskaitė. – Vil-
nius, 1986. – 140 p.: lent.

Kiselytė R. Rokiškio centrinės bibliotekos kraštotyros veikla (1990–
1994) / vadovas J. Rudžionienė. – Vilnius, 1995. – 86 p.: iliustr. 

Kiukytė-Petrylienė P. Knyga ir skaitymas Rokiškio rajono Krylių 
kaime / vadovas p. saudargas. – Vilnius, 1977. – 75 p.: iliustr.

Kuliukaitė N. Rokiškio rajono centrinės bibliotekos veikla 1965–
1985 m. / vadovas d. Kastanauskaitė. – Vilnius, 1986. – 114 p. 

Markevičiūtė R. Rokiškio centrinės bibliotekos kraštotyrinis dar-
bas / vadovas M. Marcinkevičienė. – Vilnius, 1982. – 130 p.: iliustr.

Morkvėnaitė D. apklausos metodo taikymas tiriant skaitytojus ir 
skaitymą / vadovas p. saudargas. – Vilnius, 1975. – 73 p. 

Navikaitė J. Rokiškio rajoninė vaikų biblioteka / vadovas V. sto-
nienė. – Vilnius, 1970. – 71 p. 

Staigienė J. Rokiškio rajono centrinė biblioteka spaudoje 1923–
1988 metais / vadovas d. Kastanauskaitė. – Vilnius, 1989. – 107 p. 

Šidlauskaitė A. Rokiškio centrinės bibliotekos bibliografinis in-
formacinis aparatas / vadovas d. Kastanauskaitė. – Vilnius, 1978. –  
97 p.: lent.

Trainytė G. Rokiškio rajoninės bibliotekos istorija / vadovas  
K. sinkevičius. – Vilnius, 1966. – 77 p.

Turkevičiūtė G. Žemės ūkio literatūros propaganda Meldučių kai-
mo bibliotekoje / vadovas š. Kažukauskienė. – Vilnius, 1960. – 85 p. 

Urbonienė V. Rokiškio rajoninės bibliotekos darbo patyrimas / va-
dovas M. Karpavičienė. – Vilnius, 1959. – 112 p.

Varnaitė L. Rokiškio rajono bibliotekos į pagalbą žemės ūkio me-
chanizatoriams. – Vilnius, 1967. – 81 p.

Zalogaitė E. Mokslinės ateistinės literatūros propaganda obelių 
miesto bibliotekoje / vadovas p. saudargas. – Vilnius, 1966. – 82 p.

Biblioteka spaudoje

1925
Centralinio Valstybės knygyno Rokiškio skyrius: švietimo Mi-

nisterijos įstaigų 1923 metų apskaita // švietimo darbas. 1925, nr. 12, 
p. 1460.

1926
Valstybinio centralinio knygyno Rokiškio skyrius: švietimo Mi-

nisterijos įstaigų 1924 metų apyskaita // švietimo darbas. 1926, nr. 5, 
p. 636–640.

Valstybės centralinio Knygyno Rokiškio skyrius: švietimo Minis-
terijos įstaigų 1925 metų apyskaita // švietimo darbas. 1926, nr. 12,  
p. 1591–1595.

1927
Centrinio [centralinio] Valstybės knygyno Rokiškio skyrius: šviet. 

Min-jos įstaigų 1926 m. apyskaita // švietimo darbas. 1927, nr. 12,  
p. 1592–1593.

1932
Ruzgas V. Viešosios bibliotekos – skaityklos ir savivaldybės //  

savivaldybė. 1932, nr. 8 (rugpj.), p. 17–21.

1933
Kronika: centrinė [centralinė] valstybės biblioteka ir jos skyriai 

1932 m.: [minimas ir Rokiškio skyrius] // bibliografijos žinios. 1933, 
nr. 2, p. 78.

Savivaldybės steigs knygynus: [minima, kad savivaldybė ketina 
steigti viešas bibliotekas ir skaityklas ir Rokiškio apskrities valsčiuo-
se] // zarasų kraštas. 1933, vas. 4.

Centraliniai valstybės knygynai: [minimas ir Rokiškio skyrius, 
pateikiami statistiniai duomenys] // Lietuvos aidas. 1933, kovo 3,  
p. 10.
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1940
Lietuvos statistikos metraštis. 1939. t. 12. – Kaunas, 1940, p. 80.

1941
Kančauskas L. Rokiškis: Rokiškio viešoji biblioteka...: [viešosios 

bibliotekos veikla] // Valstiečių laikraštis. 1941, geg. 27, p. 6.
Kančauskas L. netinkamos bibliotekai patalpos: [kultūros kroni-

ka] // tiesa. 1941, birž. 13, p. 4.

1944
Kalvelis J. Rokiškio Valst. Bibliotekos veikla: [trumpa bibliotekos 

istorija nuo jos įkūrimo] // Žinios. 1944, spal. 1, p. 2.

1945
Kalvaitis J. Viešoji biblioteka plečia veiklą // tiesa. 1945,  

saus. 20.
Kalvaitis J. Ko atsiekta per vienerius metus Rokiškio apskrityje 

kultūrinėje srityje // tarybinis Rokiškis. 1945, rugpj. 2, p. 2.
Adomonis T. tarybų Lietuvos bibliotekų tinklas ir veikla // tarybų 

Lietuva. 1945, rugs. 6.
  

1946
Gluosnis K. nedelsiant pašalinti Rokiškio v. v. bibliotekos nevei-

kimo priežastis // tarybinis Rokiškis. 1946, vas. 14, p. 2.

1947
Kultūros-švietimo darbuotojai aptarė pasiruošimo pavasario sėjai 

klausimus: [bibliotekų vedėjų ir klubų-skaityklų darbuotojų semina- 
ras // tarybinis Rokiškis. 1947, kovo 13, p. 1.

Gravickas S. apskrities bibliotekų ir klubų-skaityklų vedėjų se-
minaras: [didelis dėmesys skirtas derliaus nuėmimo klausimams] // 
tarybinis Rokiškis. 1947, rugpj. 7, p. 4.

Varnas J. Laiku patiekti spaudą skaitytojui: [viešosios bibliotekos 
skaityklos veikla] // tarybinis Rokiškis. 1947, gruod. 23, p. 3.

1949
Petraitytė E. skaitytojų konferencija Rokiškio rajoninėje bibliote-

koje // bibliotekų darbas. 1949, nr. 2, p. 60–64.
Paulauskas K. Kultūros-švietimo įstaigų darbuotojų seminaras // 

tarybinis Rokiškis. 1949, vas. 17, p. 3. 
Ramanauskas A. už skaitytojų konferencijų aukštą idėjinį lygį // 

tarybinis Rokiškis. 1949, kovo 24, p. 3.
Kolektyvizacijos tematiką literatūroje – kolektyvinių ūkių santvarkos 

propagavimui: [pirmoji Rokiškio viešosios valstybinės bibliotekos skai-
tytojų konferencija, aptarti romanai M. šolochovo „pakelta velėna“ ir p. 
cvirkos „ Žemė maitintoja“] // tarybinis Rokiškis. 1949, bal. 7, p. 2.

Tavo neatidėliotinas uždavinys kultūros – švietimo darbuotojau! // 
tarybinis Rokiškis. 1949, bal. 7, p. 1.

Iškilmingas a. s. puškino 150 m. jubiliejaus minėjimas: [minima, 
kad miesto viešoji biblioteka kultūros namuose surengė parodą] // ta-
rybinis Rokiškis. 1949, birž. 6, p. 1.

1950
Apdovanoti geriausi kultūros švietimo darbuotojai: [Kultūros 

švietimo įstaigų komiteto prie LtsR Mt; apdovanotųjų tarpe – Ro-
kiškio apskrities bibliotekos vedėja olga Kuznecovienė] // tarybinis 
Rokiškis. 1950, saus. 3, p. 1.

Pladis J. Mokslo vystymasis ir kultūros kilimas: [apskrities kultū-
ros įstaigų tinklas ir veikla 1944–1950 m.] // tarybinis Rokiškis. 1950, 
kovo 2, p. 3.

Vosylius J. Gerinkime kultūrinį-masinį darbą kaime: [apie bibliote-
kų tinklą ir veiklą rajone] // tarybinis Rokiškis. 1950, birž. 3, p. 2, 3.

Stasiūnas J. naujos knygos bibliotekoms: [apie Rokiškio viešo-
sios bibliotekos knygų fondo komplektavimo tempus, gaunamas kny-
gas aktualia tematika] // tarybinis Rokiškis. 1950, birž. 29, p. 2.

Jukonis K. Knygos aptarime dalyvaus pats knygos veikėjas: [Ro-
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Jaunius M. padėtis gerėja: [apie VRb patikrinimo rezultatus rajo-
no bibliotekose] // spalio vėliava. 1968, kovo 26, p. 3.

Mielaikytė I. Vaikų bibliotekoje: [ekskursija į vaikų biblioteką] // 
bibliotekų darbas. 1968, nr. 4, p. 12.

Navikaitė J. Virginija atėjo į biblioteką: [apie rajoninės vaikų bi-
bliotekos bibliografinį-informacinį aparatą] // Spalio vėliava. 1968, 
bal. 2, p. 3.

Šventė Vyžūnoje: [Rokiškio rajono kultūros darbuotojų šventė]. – 
iliustr. // bibliotekų darbas. 1968, nr. 8, p. 3.

Zibolis A. iš kaimo į kaimą: [Rokiškio rajono bibliotekininkų ren-
giniai komjaunimo 50-mečiui] // bibliotekų darbas. 1968, nr. 8, p. 11.

Jodeikienė Z. Bibliotekų darbo rezultatai // Spalio vėliava. 1968, 
rugpj. 15, p. 2.

Zibolis A. Vakarai jauniesiems: [Rokiškio vaikų rajoninės biblio-
tekos vakaras – susitikimas „prie pasakų namelio“] // bibliotekų dar-
bas. 1968, nr. 10, p. 19.

Jodeikienė Z. Bibliotekininkų išvykos: [į Subatės biblioteką, Latvi-
ja] // Spalio vėliava. 1968, spal. 19, p. 3.

Jaunius M. aktyviausiems skaitytojams: [rajono vaikų bibliote-
kos suorganizuota ekskursija į Kauną] // spalio vėliava. 1968, lapkr. 7,  
p. 3.

Zibolis A. Knygų mylėtojai: [rajono bibliotekos skaitytojai] // 
spalio vėliava. 1968, lapkr. 30, p. 3.
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Musteikis J. išaugs bibliotekų tinklas: [dislokacija rajone, steigi-
mas iki 1975 metų] // spalio vėliava. 1968, gruod. 24, p. 3.

Bibliotekininkai mokosi: [rajono bibliotekininkų seminaras] // 
spalio vėliava. 1968, gruod. 26, p. 2.

1969
Zibolis A. Rokiškiečiai, knygų mylėtojai: [apie Rokiškio rajoninės 

bibliotekos aktyviausius skaitytojus] // bibliotekų darbas. 1969, nr. 1,  
p. 8.

Zibolis A. būsimųjų bibliotekininkų praktika: [Rokiškio kultūros 
mokyklos iii-čio kurso bibliotekininkės atlieka praktiką rajoninėje 
vaikų bibliotekoje] // bibliotekų darbas. 1969, nr. 2, p. 4.

Zibolis A. atsiskaito kultūros darbuotojai: [rajono bibliotekų ir kul-
tūros namų ataskaita visuomenei] // spalio vėliava, 1969, vas. 15, p. 2.

Kultūros darbuotojų konferencijai artėjant // spalio vėliava. 1969, 
vas. 18, p. 3.

Zibolis A. bibliografinio konkurso rezultatai // spalio vėliava. 
1969, vas. 18, p. 1.

Bibliotekoje – kampelis rinkėjams: [agitatorių klubas rajono bib- 
liotekoje]. – iliustr. // spalio vėliava. 1969, vas. 20, p. 1.

Kultūros darbuotojas: [rajono bibliotekų tinklas]. – iliustr. // spa-
lio vėliava. 1969, vas. 20, p. 1.

Puluikis B. platūs kultūros barai: [rajono kultūros darbuotojų kon-
ferencija] // spalio vėliava. 1969, kovo 1, p. 1.

Mažeikis J. Kultūros darbuotojų šventė: [i-oji kultūros darbuotojų 
konferencija] // spalio vėliava. 1969, kovo 4, p. 1.

Zibolis A. bibliotekininkai – konkurso nugalėtojai: [bibliografi-
nio-informacinio darbo konkursas rajono bibliotekose] // bibliotekų 
darbas. 1969, nr. 4, p. 26.

Zibolis A. 800 naujų skaitytojų: [Rokiškio bibliotekose] // biblio-
tekų darbas. 1969, nr. 4, p. 7.

Knygą arčiau skaitytojo: [nuotraukoje Rokiškio rajoninės biblio-
tekos vedėja z. Jodeikienė ir metodistė L. bagdonienė] // bibliotekų 
darbas. 1969, nr. 4, p. 35.

Varneckas S. Įdomieji ketvirtadieniai: [apie vaikų biblioteką] // 
spalio vėliava. 1969, bal. 24, p. 3.

Zibolis A. Jaunimui skirta ekspozicija: [rajono bibliotekoje suor-
ganizuota literatūros paroda] // spalio vėliava. 1969, bal. 26, p. 3.

Galvelienė K. Augant knygų paklausai: [rajono masinių bibliotekų 
veikla, TBA paslauga] // Spalio vėliava. 1969, geg. 24, p. 3.

Zinkus K. Moksleivių piešinių paroda: [vaikų bibliotekoje] // spa-
lio vėliava. 1969, geg. 31, p. 1.

Zibolis A. Kvalifikacijos kėlimo kursuose: [apie bibliotekininkų 
stažuotę]. – iliustr. // spalio vėliava. 1969, birž. 3, p. 3.

Bibliotekininkų seminaras: [kultūros namuose vyko šiaulių zo-
nos bibliotekininkų seminaras] // spalio vėliava. 1969, birž. 26, p. 1.

Zibolis A. „Gyvas širdy ir darbuos“: [apie K. Galvelienės paruoštą 
knygų ekspoziciją rajono bibliotekoje]. – iliustr. // bibliotekų darbas. 
1969, nr. 7, p. 4.

Zibolis A. naudingas seminaras: [apie Rokiškio rajono biblioteki-
ninkų seminarą] // bibliotekų darbas. 1969, nr. 7, p. 24.

Rokiškėnai mokosi: [apie bibliotekininkų stažuotę] // bibliotekų 
darbas. 1969, nr. 7, p. 4.

Zibolis A. zoninis seminaras Rokiškyje: [Rokiškyje vyko šiaulių zo-
nos bibliotekininkų seminaras] // bibliotekų darbas. 1969, nr. 8, p. 3.

Navikaitė J. Vaikams apie Leniną: [darbas bibliotekose su vai-
kais] // Spalio vėliava. 1969, rugp. 9, p. 3.

Zibolis A. susitikimas su jaunaisiais: [rajono vaikų bibliotekos susi-
tikimas su kraštotyros muziejaus moksliniu bendradarbiu, knygos „Ro-
kiškis“ autoriumi V. Gasiūnu] // bibliotekų darbas. 1969, nr. 9, p. 19.

Zibolis A. ten, kur gyveno ir kūrė rašytojai: [rajono vaikų biblio-
tekos skaitytojų ekskursija po įžymias vietas, kuriose gyveno ir kūrė 
a. baranauskas, a. Vienuolis, J. biliūnas] // spalio vėliava. 1969, 
rugs. 6, p. 2.

Verba A. tarėsi bibliotekininkai: [seminaras rajono bibliotekų 
darbuotojams] // spalio vėliava. 1969, rugs. 16, p. 3.

Tarėsi bibliotekininkai: [bibliotekų metodistų pasitarimas] // spa-
lio vėliava. 1969, spal. 4, p. 1.
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Navikaitė J. Kad išaugtų geras žmogus: [rajoninės vaikų biblio-
tekos vedėjos mintys iš respublikinio vaikų darbuotojų seminaro] // 
Spalio vėliava. 1969, spal. 9, p. 3.

Zibolis A. būsimųjų bibliotekininkų praktika: [Rokiškio vaikų bi-
bliotekos pagalba būsimiems bibliotekininkams] // bibliotekų darbas. 
1969, nr. 11, p. 4.

Jodeikienė Z. Į knygos šventę: [Rokiškyje] // Spalio vėliava. 1969, 
lapkr. 20, p. 2.

Verba A. Knygos šventė rajone // spalio vėliava. 1969, lapkr. 25, 
p. 1.

Navikaitė J. Jie užaugs teisingi: [mintys iš rajono bibliotekininkų 
popietės apie vaiko moralinių savybių formavimą] // Spalio vėliava. 
1969, gruod. 23, p. 2.

Gilios vagos: [apie rajono bibliotekininkus, jų pasiekimus, apdo-
vanojimus]. – iliustr. // spalio vėliava. 1969, gruod. 30, p. 3.

1970
Zibolis A. darbai ir tradicijos: [apie Rokiškio rajono bib- 

liotekininkų popietę]. – iliustr. // bibliotekų darbas. 1970, nr. 2,  
p. 22–23.

Kultūros darbuotojų seminaras: [rajoninėje bibliotekoje] // spalio 
vėliava. 1970, vas. 14, p. 1.

Jodeikienė Z. Mūsų bibliotekininkų rūpesčiai: [rajono bibliotekų 
veikla] // Spalio vėliava. 1970, vas. 26, p. 3. 

Želvys P. tarsi pražydusi vyšnia: [apie mokytoją ir bibliotekininką 
p. servą]. – iliustr. // tarybinis mokytojas. 1970, vas. 27, p. 3.

Lakis V. Kuri biblioteka geriausia?: [šiaulių zonos bibliotekų dar-
buotojų apžiūroje panemunėlio gel. st. ir Rajoninė bibliotekos užėmė 
ii-ąsias vietas, o pandėlio miesto biblioteka miestų grupėje iii-ąją vie-
tą] // spalio vėliava. 1970, liep. 16, p. 3.

Alaunis S. Jaunųjų skaitytojų išvyka: [rajoninės vaikų bibliotekos 
ekskursija skaitytojams] // spalio vėliava. 1970, rugpj. 27, p. 2.

Jodeikienė Z., Bagdonienė L. Kaip priartinti knygą skaitytojui. – 
Iliustr. // Библиотекарь. 1970, Nr. 9, p. 46.

Navikaitė J. Mažųjų draugė: [apie Rokiškio vaikų rajoninės bi-
bliotekos skaityklos vedėją B. Siminonytę]. – Iliustr. // Spalio vėliava. 
1970, rugs. 17, p. 3; Bibliotekų darbas. 1970, Nr. 10, p. 22.

Algutis Z. nelengvas, bet garbingas darbas: [apie bibliotekininko 
dieną rajone] // spalio vėliava. 1970, spal. 15, p. 2.

Černytė G. aptarė bibliotekininkų problemą: [rajoninė biblioteka 
surengė trijų dienų seminarą kaimų filialų darbuotojams] // spalio vė-
liava. 1970, spal. 15, p. 3.

Zibolis A. [Rokiškyje vyko tradicinė bibliotekininko diena. nuo-
traukose: skyriaus vedėjas Geležauskas įteikia dovaną abonemento 
vedėjai K. Galvelienei; koncertuoja bibliotekininkų ansamblis, vado-
vas R. stalauskas] // spalio vėliava. 1970, spal. 24, p. 3.

Zibolis A. bibliotekininko diena: [Rokiškyje, kultūros skyriaus 
vedėjas Geležauskas apdovanojo K. Galvelienę]. – iliustr. // bibliote-
kų darbas. 1970, nr. 11, p. 16.

Gasiūnas V. aptarė veiklos planus: [rajono kultūros darbuotojų 
pasitarimas Rokiškio kraštotyros muziejuje] // spalio vėliava. 1970, 
lapkr. 3, p. 1.

Staigienė J. Bibliotekininkų stažuotės: [bibliografinio darbo sta-
žuotė rajono bibliotekoje] // Spalio vėliava. 1970, lapkr. 26, p. 3.

Varneckas S. Knygos šventė: [susitikimas su rašytojais, surengtas 
rajoninės bibliotekos] // spalio vėliava. 1970, gruod. 1, p. 1.

Zibolis A. Knyga kiekvienam: [apie rajoninę biblioteką]. – iliustr. //  
spalio vėliava. 1970, gruod. 5, p. 4.

У нас в гостях „Библиотеку дарбас“: [nuotraukoje Rokiškio rajono 
bibliotekos vedėja z. Jodeikienė ir metodistė L. bagdonienė svarsto, kaip 
priartinti knygą prie skaitytojo] // Библиотекарь. 1970, Но. 9, с. 46.

1971
Navikaitė J. Bibliotekininkas ir vaikas: [vadovavimas vaikų skai-

tymui Rokiškio bibliotekoje] // Bibliotekų darbas. 1971, Nr. 1. p. 4–5.
Zibolis A. Graži tradicija: [Rokiškio rajoninė biblioteka 5-ą kartą 

rengia tradicinę knygos šventę]. – iliustr. // bibliotekų darbas. 1971, 
nr. 1, p. 26.
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Sketeris V. Kaimo kultūros problemos: [iš kultūros darbuotojų 
konferencijos] // spalio vėliava. 1971, saus. 9, p. 1.

Daugėla S. Kultūros darbuotojų konferencija // spalio vėliava. 
1971, saus. 12, p. 1.

Galvelienė K. Knyga – draugas, palydovas: [rajono bibliotekų 
veikla] // Spalio vėliava. 1971, vas. 11, p. 3.

Navikaitė J. Padeda vaikai: [rajono vaikų bibliotekos veikla] // 
Spalio vėliava. 1971, kovo 7, p. 3.

Vaitkutė O. parodėlės bibliotekoje // spalio vėliava. 1971, bal. 6, 
p. 2.

Dargytė A. bibliotekininkų naujovės: [apie rajoninės bibliotekos 
kilnojamąsias bibliotekėles] // spalio vėliava. 1971, bal. 15, p. 2.

Kalpokas A. pirmasis sąskrydis: [rajono vaikų bibliotekų aktyvis-
tų sąskrydis] // spalio vėliava. 1971, bal. 17, p. 3.

Jodeikienė Z. Partijos nutarimus – į gyvenimą: [konkursas-apžiū-
ra rajono bibliotekose] // Spalio vėliava. 1971, geg. 25, p. 2.

Siminonytė B. Sąskrydis Rokiškyje: [vaikų rajoninės biblioteka 
surengė vaikų sąskrydį] // Bibliotekų darbas. 1971, Nr. 6, p. 29.

Jodeikienė Z. Bibliotekininkų darbai ir rūpesčiai: [apie diferen-
cijuotus bibliotekininkų pasitarimus] // Spalio vėliava. 1971, birž. 5, 
p. 2.

Navikaitė I. Knygos bičiulių vasara: [vaikų rajoninės bibliotekos 
veikla] // Spalio vėliava. 1971, rugpj. 12, p. 3.

Varneckas S. „Mes pušų pavėsy“: [Rokiškio ir Kupiškio rajonų 
kultūros darbuotojų stovykla Vyžūnoje] // spalio vėliava. 1971, rugpj. 
28, p. 3.

Daunytė S. bibliotekininkų seminaras: [rajono bibliotekų meto-
distų seminaras] // spalio vėliava. 1971, rugs. 14, p. 3.

Galvelienė K. Tarėsi rajono bibliotekininkai: [bibliotekininkų ga-
mybinis pasitarimas, rezultatų suvedimas] // Spalio vėliava. 1971, 
rugs. 28, p. 1.

Jodeikienė Z. Rūpi bibliografinis raštingumas: [apie bibliografinį 
informacinį darbą Rokiškio rajono bibliotekose] // Bibliotekų darbas. 
1971, Nr. 10, p. 24–25.

Daugėla S. perspektyvos aiškios: [apie rajono bibliotekas] // spa-
lio vėliava. 1971, spal. 26, p. 3.

Daugėla S. Kultūros darbuotojų seminaras // spalio vėliava. 1971, 
spal. 30, p. 3.

Jodeikienė Z. Rajono bibliotekose: [literatūros parodos, estafetės] // 
Spalio vėliava. 1971, lapkr. 4, p. 3.

Pranskūnas V. Moksleivių popietė: [popietė „naujasis tarybų 
Lietuvos penkmetis“ rajoninėje vaikų bibliotekoje] // spalio vėliava. 
1971, gruod. 2, p. 3.

Jodeikienė Z. Bibliotekininko diena // Spalio vėliava. 1971, gruod. 
25, p. 2.

1972
Knygų šventės: [anykščių, utenos, Rokiškio rajono bibliotekų 

knygų šventės] // bibliotekų darbas. 1972, nr. 2, p. 1, 3.
Galvelienė K. Bibliotekos laukia skaitytojų: [apie skaitytojų perre-

gistravimą, aptarnavimą] // Spalio vėliava. 1972, vas. 5, p. 4.
Zibolis A. Lyg antrieji namai: [rajono vaikų bibliotekos veikla]. – 

iliustr. // spalio vėliava. 1972, vas. 15, p. 3.
Morkūnas A. susitikimas su skaitytojais: [rajono laikraščio redak-

cijoje kalbėjo z. Jodeikienė – rajono bibliotekos vedėja, s. bliūdžiūtė – 
didsodės kaimo bibliotekos vedėja] // spalio vėliava. 1972, vas. 17, p. 1.

Dragūnaitė J. Naudingas seminaras: [bibliotekininkų rajoninis 
seminaras] // Spalio vėliava. 1972, vas. 26, p. 2.

Jodeikienė Z. Tarptautiniai knygos metai: [numatomi bibliotekų 
renginiai] // Spalio vėliava. 1972, kovo 23, p. 2.

Morkūnas A. Rajono mokyklose: [vaikų bibliotekoje pavasario 
atostogų metu moksleiviams suorganizuota knygos savaitė] // spalio 
vėliava. 1972, kovo 30, p. 3.

Zibolis A. čia išmoko naudingo darbo: [apie Rokiškio rajono vai-
kų bibliotekos darbuotojus, organizuojamus masinius renginius] // bi-
bliotekų darbas. 1972, nr. 4, p. 23.

Jodeikienė Z. Bibliotekininkų seminaras: [metodistų respublikinis 
seminaras Rokiškyje] // Spalio vėliava. 1972, geg. 18, p. 1.
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Navikaitė J. Pas draugus latvius: [apie Rokiškio rajono biblioteki-
ninkų draugystę su latviais] // Bibliotekų darbas. 1972, Nr. 6, p. 21.

Augaitis Z. Respublikos bibliotekininkai Rokiškyje: [respubliki-
nis seminaras] // spalio vėliava. 1972, birž. 1, p. 3.

Galvelienė K. Laukiame skaitytojų: [apie rajoninės bibliotekos 
darbą, skaitytojų aptarnavimą] // Spalio vėliava. 1972, birž. 13, p. 3.

Jodeikienė Z. Bibliotekos – 50-mečiui // Spalio vėliava. 1972, birž. 
20, p. 2.

Navikaitė J. Ugdome patriotus: [tyrimai rajono bibliotekose pa-
triotine-internacionaline tema] // Spalio vėliava. 1972, birž. 22, p. 3.

Jodeikienė Z. Jaunimo knygos savaitė: [tarptautinių knygos metų 
renginiai] // Spalio vėliava. 1972, birž. 27, p. 3.

Zibolis A. Respublikos bibliotekininkai Rokiškyje: [apie respubli-
kinį metodistų seminarą] // bibliotekų darbas. 1972, nr. 7, p. 33.

Jodeikienė Z. Bibliotekose – specialistai: [kadrų kvalifikacijos kė-
limas] // Spalio vėliava. 1972, liep. 8, p. 3.

Diplomai bibliotekininkėms: [Vu baigė ir diplomus įsigijo a. Vana-
gienė ir V. sunklodienė]. – iliustr. // spalio vėliava. 1972, liep. 13, p. 3.

Jodeikienė Z. Prie Lėvens: [rajono bibliotekininkai seminare Ku-
piškyje] // Spalio vėliava. 1972, liep. 13, p. 3.

Jodeikienė Z. Kaip dirba rokiškiečiai: [apie Rokiškio rajoninės 
bibliotekos metodinį darbą] // Bibliotekų darbas. 1972, Nr. 8, p. 23.

Zibolis A. Knygos šeimininkų šventėje: [ketvirtoji bibliotekininko 
diena]. – iliustr. // spalio vėliava. 1972, spal. 17, p. 3.

Jodeikienė Z. Knygų propagavimui: [jaunimo knygos savaitė bi-
bliotekoje] // Spalio vėliava. 1972, spal. 28, p. 3.

Daugėla S. bibliotekininkų konferencija: [teorinė-praktinė konfe-
rencija „Jaunimas ir knyga“] // spalio vėliava. 1972, lapkr. 7, p. 4.

Jodeikienė Z. „Knygos šventė“: [rajoninė tradicinė knygos šven-
tė] // Spalio vėliava. 1972, lapkr. 16, p. 3.

Zibolis A. tradicinėje knygos šventėje: [susitikimai su rašytojais, 
leidyklų darbuotojais] // spalio vėliava. 1972, lapkr. 21, p. 1.

Zibolis A. bibliotekininkų šventė [Rokiškyje] // bibliotekų dar-
bas. 1972, nr. 12, p. 4.

Pranckūnas V. seminaras panevėžyje: [apie techninės informa-
cijos inžinierių ir bibliotekininkų seminarą] // spalio vėliava. 1972, 
gruod. 9, p. 1.

Jodeikienė Z. Rokiškio bibliotekininkai Utenoje: [Rokiškio kultū-
ros dienos Utenoje] // Spalio vėliava. 1972, gruod. 9, p. 3.

Pranckūnas V. bibliotekininkų darbo klausimais: [mokslinėje 
praktinėje konferencijoje „Komunistinis vaikų auklėjimas ir bibliote-
kų uždaviniai“ Vilniuje dalyvavo rajoninės vaikų bibliotekos vedėja 
J. navikaitė] // spalio vėliava. 1972, gruod. 12, p. 3.

1973
Jodeikienė Z. Rajoninės bibliotekos kraštotyros darbas: Medžiaga 

3-ajai respublikinei konferencijai bibliografijos ir kraštotyros klausi-
mais. – Vilnius: LTSR VRB, 1973, 14 p. 

Zibolis A. Jaunimas ir knyga: [Rokiškio rajono bibliotekininkų te-
orinė-praktinė konferencija] // bibliotekų darbas. 1973, nr. 1, p. 40.

Zibolis A. Knygos bičiulių šventė: [dalyvavo poetai a. baltakis, 
V. Reimeris, a. Žukauskas, z. Mažeikienė ir kiti] // bibliotekų darbas. 
1973, nr. 1, p. 8.

Daukša S. „Knyga – visiems“: [apie rajoninės bibliotekos išleistą 
biuletenį] // spalio vėliava. 1973, saus. 6, p. 2.

Dumčius S. susumuoti lentyniavimo rezultatai: [kultūros įstaigo-
se] // spalio vėliava. 1973, vas. 17, p. 3. 

Jodeikienė Z. Plačiau sklinda knygos šviesa: [rajono bibliotekų 
veikla Tarptautiniais knygos metais] // Spalio vėliava. 1973, saus. 20, 
p. 3.

Zibolis A. susitikimas: [rajoninėje bibliotekoje surengtas a. povi-
lavičiaus knygos „Laukė tėviškės berželiai“ aptarimas, kuriame daly-
vavo autorius] // bibliotekų darbas. 1973, nr. 2, p. 7.

Jodeikienė Z., Mažeikis J. Pasikeiskime vietomis, pirmininke!: 
[apie Obelių apylinkės bibliotekų patalpas] // Spalio vėliava. 1973, 
vas. 1, p. 3.

Jodeikienė Z. Auksinį jubiliejų švenčiant: Rokiškio rajoninei bib- 
liotekai – 50 metų // Spalio vėliava. 1973, vas. 24, p. 3.
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Kavaliauskas S. su knygomis nenuobodu: [apie rajoninės bib- 
liotekos darbuotoją K. Galvelienę]. – iliustr. // spalio vėliava. 1973, 
vas. 24, p. 3.

Nuotrauka: Rajoninės bibliotekos darbuotoja s. Kalpokaitė. – 
iliustr. s. daugėlos // spalio vėliava. 1973, vas. 24, p. 3.

Pažymėtas bibliotekos jubiliejus: [rajoninės bibliotekos 50-mečio 
iškilmės] // spalio vėliava. 1973, vas. 27, p. 3. 

Mažeikis J. atidarytos jekabpiliečių parodos: [paroda rajono bi-
bliotekoje „bibliotekų darbas Jekabpilio rajone“] // spalio vėliava. 
1973, kovo 17, p. 1.

Vanagienė A. Susitiko bibliotekininkai: [Utenos rajono biblioteki-
ninkų viešnagė Rokiškyje] // Spalio vėliava. 1973, kovo 22, p. 1.

Navikaitė J. Svečiuose bibliotekininkai: [rajoninėje bibliotekoje 
lankėsi Latvijos Jekabpilio rajono bibliotekininkų grupė] // Spalio vė-
liava. 1973, kovo 24, p. 1.

Kunskaitė A. Kvalifikuotai ir kūrybingai: [Rokiškio rajono vai-
kų bibliotekos ir didsodės kaimo bibliotekos patyrimas] // bibliotekų 
darbas. 1973, nr. 4, p. 20–21.

Navikaitė I. Knygos bičiulių sąskrydis: [vaikų biblioteka surengė 
jau II-ąjį rajoninį jaunųjų knygos bičiulių sąskrydį] // Spalio vėliava. 
1973, bal. 10, p. 3.

Jodeikienė Z. Parodėlės apie tarybas: [rajono bibliotekoje] // 
Spalio vėliava. 1973, bal. 28, p. 1.  

Vedaitė J. praeitis, dabartis, perspektyvos: [Rokiškio rajoninės bi-
bliotekos veikla] // bibliotekų darbas. 1973, nr. 5, p. 2.

Zibolis A. draugų viešnagė: [Jekabpilio rajono kultūros dienos 
Rokiškio rajone] // bibliotekų darbas. 1973, nr. 5, p. 2.

Jodeikienė Z. Kultūros darbuotojų seminaras: [aptarti I ketvirčio 
rezultatai] // Spalio vėliava. 1973, geg. 9, p. 2.

Jodeikienė Z. Įdomi paroda: [skaitytojų konferencijai „Ištikimi 
tėvynės sūnūs“] // Spalio vėliava. 1973, geg. 15, p. 3.

Vanagienė A. Visasąjunginei skaitytojų konferencijai: [rajono bi-
bliotekų veikla skaitytojų konferencijai „Ištikimi tėvynės sūnūs“] // 
Spalio vėliava. 1973, birž. 5, p. 2.

Vaitkutė O. parodėlės bibliotekoje: [rajoninėje bibliotekoje li-
teratūros parodėlės artėjantiems rinkimams] // spalio vėliava. 1973, 
birž. 12, p. 3.

Navikaitė J. Vasaros atostogos bibliotekoje: [apie laikiną pionie-
rių būrį „Spindulėlis“, veikiantį prie rajoninės vaikų bibliotekos] // 
Spalio vėliava, 1973, rugpj. 28, p. 3.

Apdovanoti darbo pirmūnai: [Rokiškio rajoninės bibliotekos ve-
dėja z. Jodeikienė apdovanota ženkleliu „už puikų darbą“] // biblio-
tekų darbas. 1973, nr. 10, p. 16.

Jodeikienė Z. Bibliotekininkų tradicinė: [apie tradicinę rajono bi-
bliotekininko dieną] // Spalio vėliava. 1973, spal. 6, p. 1.

Penktojoje tradicinėje: [bibliotekininko dienoje] // spalio vėliava. 
1973, spal. 9, p. 1.

Navikaitė J. Jaunajam skaitytojui: [moksleivių skaitymas rajono 
bibliotekose] // Spalio vėliava. 1973, spal. 23, p. 3.

Jodeikienė Z. [Visasąjunginės skaitytojų konferencijos „Ištikimi 
tėvynės sūnūs“ eiga Rokiškyje] // Bibliotekų darbas. 1973, Nr. 12, 
p. 27.

Zibolis A. penktoji tradicinė: [bibliotekininko diena Rokiškyje] // 
bibliotekų darbas. 1973, nr. 12, p. 4.

Kalpokaitė S. Jaunimas ir biblioteka: [darbas su jaunimu rajono 
bibliotekose] // Spalio vėliava. 1973, gruod. 4, p. 2.

1974
Jodeikienė Z. Kraštotyra bibliotekoje // Bibliotekų darbas. 1974, 

Nr. 1, p. 34–35.
Pupkova N. Jau galima padaryti išvadas: [ekonominių žinių sklai-

da; minima ir Rokiškio rajoninė biblioteka] // bibliotekų darbas. 1974, 
nr. 1, p. 9–10.

Jodeikienė Z. Bibliotekos kviečia skaitytojus: [1973 metų rajono 
bibliotekų darbo rezultatai] // Spalio vėliava. 1974, saus. 31, p. 3.

Zibolis A. pas būsimuosius specialistus: [rajoninėje bibliotekoje 
praktiką atlieka studentės iš Vilniaus universiteto]. – iliustr. // spalio 
vėliava. 1974, kovo 21, p. 2.
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Zibolis A. autobiblioteka: [rajoninės bibliotekos autobibliotekos 
funkcijos]. – iliustr. // spalio vėliava. 1974, kovo 30, p. 3.

Augulis Z. atvažiavo autobiblioteka: [rajoninės bibliotekos dar-
buotoja L. barabanovienė išduoda skaitytojams knygas] // bibliotekų 
darbas. 1974, nr. 4, p. 21.

Kalpokaitė S. Knygos bičiuliai: [apie bibliotekos darbą] // Spalio 
vėliava. 1974, liep. 6, p. 2.

Navikaitė J. „Svajonė apie ateitį“: [rajoninės vaikų bibliotekos 
vedėjos mintys apie profesinį orientavimą] // Spalio vėliava. 1974, 
spalio 8, p. 3.

Varneckas S. šeštoji tradicinė: [bibliotekininko diena] // spalio 
vėliava. 1974, spal. 24, p. 3.

Kalpokaitė S. Bibliotekininkų renginiai: [respublikinei skaitytojų 
konferencijai] // Spalio vėliava. 1974, lapkr. 26, p. 3.

Zibolis A. tradicinė šventė: [6-oji profesinė bibliotekininko diena 
Rokiškyje] // bibliotekų darbas. 1974, nr. 12, p. 12.

Apdovanoti garbės raštais: [rajoninės bibliotekos bibliotekininkė 
s. Kalpokaitė] // spalio vėliava. 1974, gruod. 28, p. 1.

Jodeikienė Z. Ateities perspektyva – centralizacija // Spalio vėlia-
va. 1974, gruod. 28, p. 2.

Kultūros darbuotojų konferencija // spalio vėliava. 1974, gruod. 
31, p. 1.

1975
Jodeikienė Z. Laimėjimai skatina: [rajono bibliotekų veikla] // 

Spalio vėliava. 1975, vas. 1, p. 3.
Jodeikienė Z. Mūsų Sevutė: [apie rajoninės bibliotekos darbuoto-

ją K. Galvelienę]. – Iliustr. // Spalio vėliava. 1975, vas. 8, p. 3.
Galvelienė K. Mūsų bičiuliai: [Rokiškio rajoninės bibliotekos 

skaitytojai J. ir P. Pladžiai] // Bibliotekų darbas. 1975, Nr. 3, p. 37.
Jodeikienė Z. Tokią ją pažįstame: [apie rajoninės bibliotekos dar-

buotoją K. Galvelienę]. – Portr. // Bibliotekų darbas. 1975, Nr. 4, p. 25.
Kalpokaitė S. Mano pašaukimas: [rajoninės bibliotekos skaityklos 

vedėja apie save] // Spalio vėliava. 1975, geg. 27, p. 3.

Galvelienė K. Reikalaujame stropumo: [apie rajoninės bibliotekos 
skaitytojus] // Spalio vėliava. 1975, liepos 5, p. 3.

Galvelienė K. Dalijanti šviesą: [apie rajoninės bibliotekos vedėją 
Z. Jodeikienę] // Spalio vėliava. 1975, rugpj. 7, p. 3.

Burnickas J. Jums esu dėkingas: [skaitytojo padėka bibliotekinin-
kėms] // spalio vėliava. 1975, lapkr. 15, p. 3.

Naprienė K. bibliotekos objektyviu žvilgsniu: [rajoninės bibliote-
kos darbo problemos, pasirengimas centralizacijai] // spalio vėliava. 
1975, lapkr. 15, p. 3, 4.

Skaičiai ir faktai: [rajono bibliotekų fondai] // spalio vėliava. 
1975, lapkr. 15, p. 3. 

Septintoji, tradicinė: [bibliotekininko diena] // spalio vėliava. 
1975, lapkr. 18, p. 1.

Barasienė I. Rokiškiečiai konkurse: [biblioteka, geriausiai propa-
guojanti visuomeninę-politinę literatūrą] // bibliotekų darbas. 1975, 
nr. 12, p. 4-5.

Zibolis A. tradicinė šventė: [pažymėta 7-oji profesinė biblioteki-
ninko diena] // bibliotekų darbas. 1975, nr. 12, p. 21.

1976
Jonaitytė J. draugijos aktyvo seminaras: [rajono sKbd aktyvo 

seminare dalyvavo ir z. Jodeikienė] // spalio vėliava. 1976, saus. 20, 
p. 3.

Jodeikienė Z. Įsteigtas knygos bičiulių klubas: [Rokiškio knygos 
bičiulių klubo tarybos pirmininkės straipsnis] // Spalio vėliava. 1976, 
saus. 20, p. 3.

Galvelienė K. Jei reikalinga knyga...: [TBA paslaugos rajoninėje 
bibliotekoje] // Spalio vėliava. 1976, saus. 22, p. 3.

Jodeikienė Z. Vasaris – skaitytojų telkimo mėnuo // Spalio vėliava. 
1976, vas. 17, p. 3.

Jodeikienė Z. Pažvelgus į netolimą praeitį: [rajono bibliotekų pa-
siekimai] // Spalio vėliava. 1976, vas. 26, p. 2.

Vilutis J. bibliotekininkų pasitarimas: [ketvirtinis seminaras cb] //  
spalio vėliava. 1976, vas. 28, p. 4.
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Puščius S. pagarba knygai – pagarba žmogui: [skaitytojo atsiliepi-
mai apie cb] // spalio vėliava. 1976, kovo 6, p. 3.

Rimkaitė K. suvažiavimo dienomis: [apie cb direktorės pava-
duotoją a. Vanagienę] // spalio vėliava. 1976, kovo 6, p. 2.

Pranckūnas J. biblioteka – kultūros židinys: [rajono bibliotekų ma-
terialinės sąlygos, darbuotojai] // spalio vėliava. 1976, kovo 18, p. 3.

Jodeikienė Z. Centralizavimo keliu: [apie rajono bibliotekų cen-
tralizaciją] // Spalio vėliava. 1976, kovo 23, p. 3.

TSRS aukščiausiosios tarybos prezidiume: [medaliu „už darbo 
šaunumą“ apdovanota cb direktorė z. Jodeikienė] // spalio vėliava. 
1976, bal. 15, p. 3.

Kalpokaitė S. Turiningų renginių savaitė: [knygos šventė vaikams] 
// Spalio vėliava. 1976, bal. 27, p. 3.

Rokiškio inteligentai buriasi kultūros darbui: [tarp pasisakančių 
Rokiškio cb direktorė z. Jodeikienė] // Kultūros barai. 1976, nr. 5, 
p. 18–23.

Kalpokaitė S. Visuomeninės-politinės literatūros propaganda Cen-
trinėje bibliotekoje // Spalio vėliava. 1976, geg. 11, p. 3.

Jodeikienė Z. Susitiksime su rašytojais: [J. Lapašinsku, V. Petke-
vičiumi, V. Misevičiumi Rokiškyje ir Laibgaliuose] // Spalio vėliava. 
1976, geg. 20, p. 1.

Meilutytė P. Rajoninis seminaras: [klubinių įstaigų ir bibliotekų 
darbuotojų] // spalio vėliava. 1976, rugs. 25, p. 3.

Vanagienė A. Vėliava adresato nepakeitė: [CB 1976 metų rezulta-
tų suvedimas] // Spalio vėliava. 1976, rugs. 30, p. 3.

Stasiukaitienė E. apie žmogų darbas kalba: [apie Rokiškio cb 
direktorę z. Jodeikienę] // bibliotekų darbas. 1976, nr. 11, p. 7-9.

Jodeikienė Z. Knygai atvertos durys: [interviu su CB direktore 
Z. Jodeikiene] / užrašė S. Varneckas // Spalio vėliava. 1976, lapkr. 
18, p. 3.

Garbės raštai bibliotekininkėms: [cb direktorės pavaduotojai  
V. a. Vanagienei, Knygų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vy-
resn. bibliotekininkei J. Kavaliauskaitei] // spalio vėliava. 1976,  
lapkr. 18, p. 1.

Zibolis A. bibliotekos įkurtuvės: [8-oji bibliotekininko diena] // 
spalio vėliava. 1976, lapkr. 25, p. 2.

Varneckas S. susitikimai anykščių žemėje: [utenos ir Rokiškio 
rajonų bibliotekininkai dalyvavo tarptautinėje knygos šventėje anykš-
čiuose] // spalio vėliava. 1976, gruod. 2, p. 3.

Morkvėnaitė D. Čia įmenamos religijos mįslės: [renginiai CB Vai-
kų literatūros skyriuje] // Spalio vėliava. 1976, gruod. 9, p. 2.

Zibolis A. dovana knygos bičiuliams: [fotoreportažas iš cb įkur-
tuvių naujose patalpose ir tradicinės bibliotekininko dienos] // spalio 
vėliava. 1976, gruod. 25, p. 3.

Veitenis J. Viešnios iš anykščių: [apie anykščių ir Rokiškio cb 
bendradarbiavimą] // spalio vėliava. 1976, gruod. 28, p. 1.

Kalpokaitė S. Parodos, ekskursijos: [J. Pladžio darbų ir S. Kra-
sausko graviūrų parodos CB] // Spalio vėliava. 1976, gruod. 30, p. 1.

1977
Rimša V. Knygos šventė aukštaitijoje: [anykščių, Rokiškio ir 

utenos rajonų bibliotekininkų knygos šventė anykščiuose] // biblio-
tekų darbas. 1977, nr. 1, p. 21.

Kalpokaitė S. Beribė jos jėga: [apie knygos sklaidą jaunimo tar-
pe] // Spalio vėliava. 1977, saus. 4, p. 3.

Nuotrauka: pedagogas J. pladis prie savo darbų parodos centrinėje 
bibliotekoje. – iliustr. s. Varnecko // spalio vėliava. 1977, saus. 20, p. 3.

Bušmienė S. dovana knygos draugams: [naujų cb patalpų atida-
rymas]. – iliustr. // bibliotekų darbas. 1977, nr. 2, p. 3.

Kalpokaitė S. Jei ateisite į biblioteką...: [apie CB teikiamas pas-
laugas] // Spalio vėliava. 1977, vas. 3, p. 3.

Jodeikienė Z. Bibliotekininkų rūpesčiai: [rajono bibliotekų vei-
kla] // Spalio vėliava. 1977, vas. 8, p. 2.

Bražėnas S. bibliotekos laukia skaitytojų: [rajono bibliotekų vei-
kla] // spalio vėliava. 1977, vas. 10, p. 4.

Staikūnienė B. Masinių bibliotekų 1976 metų socialistinio lenk-
tyniavimo rezultatai: [minima ir Rokiškio cb] // bibliotekų darbas. 
1977, nr. 3, p. 5–7.
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Staikūnienė B., Goldas M. bibliografinių žinių propagandos 
mėnesio respublikinės organizacinės komisijos nutarimas: [Rokiš-
kio cb bibliografiniam informaciniam skyriui paskirta ii vieta res-
publikoje] // bibliotekų darbas. 1977, nr. 3, p. 31–32.

Galvelienė K. Tokią ją pažįstu: [apie buvusią bibliotekininkę  
A. Babenskają] // Spalio vėliava. 1977, kovo 8, p. 2.

Vanagienė A. Darbui tobulinti: [apie ketvirtinį bibliotekininkų se-
minarą CB] // Spalio vėliava. 1977, kovo 26, p. 3.

Vanagienė A. Seminarų dienos: [bibliotekininkų ketvirtinis semi-
naras Rokiškyje] // Bibliotekų darbas. 1977, Nr. 4, p. 21.

Ataskaitinis renginys: [rajoniniai kultūros namai ir cb surengė 
ataskaitinį susirinkimą-koncertą visuomenei] // spalio vėliava. 1977, 
bal. 9, p. 3.

Zibolis A. biblioteka: metodinis darbas: [cb metodikos sky-
riaus, kuris respublikoje metodinių kampelių apžiūroje užėmė i vietą,  
veikla]. – iliustr. // spalio vėliava. 1977, bal. 16, p. 2.

Zibolis A. patyrimo aruodas: [Rokiškio cb metodinis skyrius res-
publikos metodinių kampelių apžiūroje-konkurse užėmė pirmąją vie-
tą] // bibliotekų darbas. 1977, nr. 5, p. 37.

Kalpokaitė S. Vaikystę lydi knyga: [Rokiškio CB Vaikų literatūros 
skyriaus renginiai] // Bibliotekų darbas. 1977, Nr. 6, p. 4.

Raišys J. pasidalino patyrimu: [cb viešėjo anykščių rajono ateis-
tinio auklėjimo metodikos rajoninės mokyklos klausytojai] // spalio 
vėliava. 1977, birž. 4, p. 2.

Vilutis J. bibliografų pasitarimas: [respublikinis seminaras cb] // 
spalio vėliava. 1977, liep. 2, p. 3.

Kalpokaitė S. Moksleiviai ir knyga: [tradicinė vaikų knygos savai-
tė CB] // Spalio vėliava. 1977, liep. 5, p. 4.

Bibliografų pasitarime: [respublikinis seminaras cb bibliografi-
jos, kraštotyros klausimais] // spalio vėliava. 1977, liep. 19, p. 3.

Tervilytė G. Kviečia parodos: [lenkų knygų ir dokumentų paroda 
cb] // spalio vėliava. 1977, liep. 21, p. 1.

Respublikos bibliografų forumas: [vyko Rokiškio cb] // bibliote-
kų darbas. 1977, nr. 8, p. 36.

Zibolis A. Knygos bičiulių pokalbis: [rokiškiečių susitikimas su 
rašytojais, muzikais, „Vagos“ leidyklos darbuotojais, kalbėjo cb me-
todistė J. staigienė] // bibliotekų darbas. 1977, nr. 8, p. 28.

Galvelienė K. Iš gyvenimo išbraukti metai: [bibliotekoje gautų 
knygų prieš alkoholizmą apžvalga] // Spalio vėliava. 1977, rugpj. 2, 
p. 4.

Staigienė J. Bibliotekininkų indėlis: [1977 metų pirmojo pusmečio 
rezultatai] // Spalio vėliava. 1977, rugpj. 4, p. 3.

Kalpokaitė S. Bibliotekininkų pareiga: [CBS veikla, knygos reikš-
mė žmogaus gyvenime] // Spalio vėliava. 1977, rugs. 17, p. 2.

Juodelytė V. Jaunimo auklėjimas – visų reikalas: [pokalbis Rokiš-
kio cb „Jaunimas, kultūra, dorovė“] // spalio vėliava. 1977, rugs. 29, 
p. 3; bibliotekų darbas. 1977, nr. 10, p. 27.

Vanagienė A. Rokiškis: [rajono bibliotekininkų socialistiniai įsi-
pareigojimai] // Bibliotekų darbas. 1977, Nr. 10, p. 35.

Tautkus J. naudingas seminaras: [kultūros darbuotojų seminaras 
rajoniniuose kultūros namuose] // spalio vėliava. 1977, spal. 8, p. 4.

Jodeikienė Z. Meilė savo profesijai: [Bibliotekininko dienos proga 
apžvelgiama CB ir jos filialų veikla] // Spalio vėliava. 1977, lapkr. 19, 
p. 4.

Su apdovanojimu: [apdovanotos cb darbuotojos J. Klimkienė – 
bibliografijos skyriaus vyresn. bibliografė, J. pučinskienė – Knygų 
saugojimo ir mainų rezervinio fondo skyriaus vedėja] // spalio vėlia-
va. 1977, lapkr. 19, p. 1.

Giriūnas J. „per gėrį – į grožį“: [knygų bičiulio rokiškiečio J. pla-
džio albumų personalinė paroda] // spalio vėliava. 1977, lapkr. 22, p. 3.

Bibliotekininkų šventėje: [9-oji tradicinė rajono bibliotekininkų 
diena] // spalio vėliava. 1977, lapkr. 24, p. 1.

Nuotrauka: Rokiškio centrinės bibliotekos direktorės pavaduo-
toja aldona Vanagienė. – iliustr. s. Varnecko // spalio vėliava. 1977, 
gruod. 17, p. 1.

Stakėnas E. apie praeitį ir dabartį: [cb renginys „praūžusios ko-
vos ir graži šiandiena“ rajoniniuose kultūros namuose]. – iliustr. // 
spalio vėliava. 1977, gruod. 20, p. 2.
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1978
Zibolis A. tradicinė šventė: [bibliotekininko diena Rokiškyje] // 

bibliotekų darbas. 1978, nr. 1, p. 30.
Kalpokaitė S. Jubiliejinių renginių pynė: [parodų ciklas CB] // 

Bibliotekų darbas. 1978, Nr. 1, p. 6.
Morkvėnaitė D. Susitikimas su darbininku: [moksleivių susitiki-

mas su Rokiškio žemės ūkio mašinų gamyklos tekintoju L. Tallat-Kelp-
ša CB] // Spalio vėliava. 1978, saus. 12, p. 3.

Vasaris L. pagerbti bibliotekininkai: [rajono bibliotekininkų tradi-
cinė šventė] // tiesa. 1978, saus. 17, p. 2.

Kalpokaitė S. Estetika ir knyga: [apie bibliotekų renginius] // Spa-
lio vėliava. 1978, saus. 19, p. 3.

Petronis J. Knyga laivo bibliotekoje: [apie rokiškėnų pasiuntinių 
atvežtą biblioteką gamybiniam refrižeratoriui „Kazys Giedrys“] // 
tiesa. 1978, saus. 28, p. 4.

Rimša V. apžiūrai įpusėjus: [apžiūroje „biblioteka – liaudies ūkio 
specialistams“ Rokiškio cb užėmė ii-ąją vietą zonoje] // bibliotekų 
darbas. 1978, nr. 2, p. 18-19.

Senkus A., pučinskaitė a. dviejų rajonų bibliotekinis aptarnavi-
mas: [Rokiškio ir Kupiškio cb skyrių veikla] // bibliotekų darbas. 
1978, nr. 3, p. 11–12.

Daugėla S. „šaltinis“ atveria duris: [knygos bičiulių klubo, kuriam 
vadovauja cb direktorė z. Jodeikienė, veikla] // spalio vėliava. 1978, 
kovo 2, p. 2.

Mažeikis J. sklinda grožio šviesa: [cb ir kultūros namų ataskaiti-
nė konferencija] // spalio vėliava. 1978, bal. 11, p. 4.

Turiningas renginys: [susitikimas cb su „Vagos“ leidyklos direk-
toriumi a. pekeliūnu, rašytoju J. Mikelinsku, poetu p. Raščiumi ir kt.] // 
spalio vėliava. 1978, bal. 11, p. 3.

Barabanovienė L. Kultūrinei pažangai: [Konstitucijos svarstymas 
CB] // Spalio vėliava. 1978, bal. 18, p. 1.

Staponkus A. atsiliepk, pašauktas vardu: [apie Rokiškio 
cb ir jos direktorę z. Jodeikienę] // Kultūros barai. 1978, nr. 6,  
p. 16–18.

Nuotrauka: elvyra ir skirmantas petraičiai prie centrinėje biblio- 
tekoje sumontuoto pano. – iliustr. a. zibolio // spalio vėliava. 1978, 
liep. 22, p. 3.

Galvelienė K. Mūsų knygų lentynoms: [apie 1979 m. numatomus 
išleisti leidinius] // Spalio vėliava. 1978, rugp. 17, p. 3.

Zibolis A. bibliotekos puošmena: [keramikos pano Rokiškio cb 
laiptinėje] // bibliotekų darbas. 1978, nr. 9, p. 15.

Nuotrauka: elvyra ir skirmantas petraičiai prie centrinėje biblio-
tekoje sumontuoto pano. – iliustr. a. zibolio // Laikas ir įvykiai. 1978, 
nr. 17 (rugs.), p. 15.

Varneckas S. taip reiškiama pagarba: [L. tolstojaus kūrybos pa-
klausa rajono bibliotekose] // spalio vėliava. 1978, rugs. 9, p. 3.

Galvelienė K. Konkursas tęsiasi ir įpareigoja: [apžiūra „Visuome-
nės mokslų literatūros komplektavimas, panaudojimas ir propagan-
da“ rajono bibliotekose] // Spalio vėliava. 1978, rugs. 12, p. 2.

Kalpokaitė S. Apie leidinius, reikalingus visiems: [skaitytojų kon-
ferencija „Apie laiką ir save“ CB] // Spalio vėliava. 1978, rugs. 19, 
p. 3.

Kepalaitė V. Jaunasis bibliotekininkas: [apie žuvusį panemunėlio 
bibliotekininką a. Žigulį] // spalio vėliava. 1978, spal. 21, p. 2.

Kalpokaitė S. Jaunimo knygos savaitė: [renginiai CB] // Spalio 
vėliava. 1978, spal. 31, p. 3.

Povilavičiūtė V. skaitytojų konferencija: [cb] // spalio vėliava. 
1978, lapkr. 2, p. 3.

Zibolis A. Geriausi literatūros propaguotojai: [knygos bičiulių ap-
dovanojimai, tarp jų cb direktorė z. Jodeikienė]. – iliustr. // spalio 
vėliava. 1978, lapkr. 14, p. 3.

Jodeikienė Z. Jų darbas – knyga: [bibliotekininko diena, darbo 
rodikliai] // Spalio vėliava. 1978, lapkr. 18, p. 1.

Kalpokaitė S. Tėvynė – žmogus – kūryba: [knygos bičiulio J. Pla- 
džio personalinė paroda CB] // Spalio vėliava. 1978, lapkr. 23,  
p. 3.

Varneckas S. tradicinėje, dešimtojoje: [rajono bibliotekininkų 
šventė]. – iliustr. // spalio vėliava. 1978, gruod. 16, p. 3.
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1979
Kalpokaitė S. Jaunimas penkmečio baruose: mylėkime knygą – ži-

nių šaltinį!: [jaunimo skaitytojų konferencija] // Spalio vėliava. 1979, 
saus. 9, p. 3.

Vanagienė A. Agitpunktas dirba: [CB agitpunkto veikla]. – Iliustr. //  
Spalio vėliava. 1979, saus. 30, p. 1. 

Kalpokaitė S. Knygos bičiulių renginiai: [knygos bičiulių klubo 
„Šaltinis“ veikla] // Bibliotekų darbas. 1979, Nr. 2, p. 33.

Zibolis A. agitpunktas bibliotekoje: [apie Rokiškio cb veikiantį 
agitpunktą] // bibliotekų darbas. 1979, nr. 2, p. 17. 

Juodelytė V. tapybos darbų paroda: [p. Roščino darbų paroda cb] //  
spalio vėliava. 1979, vas. 10, p. 3.

Kalpokaitė S. Atviras jaunimo pokalbis: [disputas CB „Saugok 
garbę, kol jaunas“] // Bibliotekų darbas. 1979, Nr. 4, p. 4.

Nuotrauka: centrinės bibliotekos direktorės pavaduotoja a. Va-
nagienė kalbasi su rinkėjais. – iliustr. a. zibolio // Laikas ir įvykiai. 
1979, nr. 4, ii virš. p.

Jaunius M. Vakaras-koncertas: [kultūros įstaigų ataskaitinė kon-
ferencija] // spalio vėliava. 1979, bal. 14, p. 2.

Knygos bičiulių konferencija: [savanoriškos knygos bičiulių draugi-
jos rajono skyriaus konferencija] // spalio vėliava. 1979, bal. 14, p. 2.

Kalpokaitė S. Tradicinė šventė: [renginiai CB Tarptautiniams vai-
kų metams] // Spalio vėliava. 1979, birž. 2, p. 3.

Galvelienė K. Politinė knyga – visiems: [respublikinis konkursas 
„Visuomenės mokslų literatūros komplektavimas, panaudojimas ir 
propaganda“] // Spalio vėliava. 1979, birž. 7, p. 3.

Paškevičius A. Knygos kelias į Rokiškio žemę // naujos knygos. 
1979, nr. 7, p. 12.

Staigienė J. Knyga – mažiesiems: [apie pasiruošimą Tarptauti-
niams vaikų metams CB vaikų literatūros skyriuje ir filialuose] // Spa-
lio vėliava, 1979, rugpj. 11, p. 3.

Jodeikienė Z. Konkursui pasibaigus: [CB vyko respublikinė apžiū-
ra „Visuomenės mokslų literatūros komplektavimas, panaudojimas ir 
propaganda“] // Spalio vėliava. 1979, rugs. 8, p. 2.

Jodeikienė Z. Vyksta apžiūra: [vaizdinės agitacijos ir vidaus tvar-
kos apžiūra CB ir filialuose] // Spalio vėliava. 1979, spal. 18, p. 3.

Morkvėnaitė D. Viskas vaikams: [apie jaunimo patriotinį-interna-
cionalinį auklėjimą] // Spalio vėliava, 1979, spal. 27, p. 3.

Nuotrauka: Rokiškio centrinės bibliotekos Metodikos skyriaus 
vedėja Violeta Kviliūnienė. – iliustr. a. zibolio // spalio vėliava. 
1979, spal. 27, p. 1.

Kalpokaitė S. Jaunimas ir knyga: [darbas su jaunimo grupės skai-
tytojais rajone] // Spalio vėliava. 1979, spal. 27, p. 3.

Jodeikienė Z. Su švente, brangios draugės: [sveikinimas profesi-
nės Bibliotekininko dienos proga] // Spalio vėliava. 1979, spal. 27, 
p. 3.

Šaltinytė J., povilaitis J. tradicinė vienuoliktoji: [bibliotekininko 
diena] // spalio vėliava. 1979, lapkr. 6, p. 1.

Kalpokaitė S. Knygą mylėsi – dvasia praturtėsi: [J. Pladžio perso-
nalinė albumų paroda CB] // Spalio vėliava. 1979, lapkr. 17, p. 1.

Zibolis A. Įdomus vakaras: [su rašytoju a. baltrūnu cb]. – iliustr. 
// spalio vėliava. 1979, lapkr. 22, p. 3.

Zibolis A. Jaunoji specialistė: [Rokiškio cb metodikos skyriaus 
vedėja V. Kviliūnienė]. – iliustr. // bibliotekų darbas. 1979, nr. 12, 
p. 15.

Zibolis A. poeto kūrybos vakaras: [susitikimas su e. selelioniu 
cb] // spalio vėliava. 1979, gruod. 4, p. 1.

Kalpokaitė S. „Gamta – visų namai“: [apie A. Babenskajos su-
kauptos literatūros gamtos tema parodą CB] // Spalio vėliava. 1979, 
gruod. 13, p. 2.

Zibolis A. eduardo selelionio kūrybos vakaras: [cb; fotoreporta-
žas]. – iliustr. // spalio vėliava. 1979, gruod. 15, p. 3.

Giriūnas J. pradžia padaryta: [apie cb veikiantį rinkėjų klubą] // 
spalio vėliava. 1979, gruod. 22, p. 1.

Кубилас А. Декоративное искусство в интерьере библиотеки: 
[kерамический пано в Рокишкской Центральной библиотеке] // 
Библиотекарь. 1979, Но. 9, с. 55. 
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1980
Jodeikienė Z. Kraštotyra bibliotekose: [rajono bibliotekų krašto-

tyrinė veikla] // Bibliotekų darbas. 1980, Nr. 1, p. 9.
Kalpokaitė S. Vakarai, susitikimai: [Rokiškio CB ir knygos bičiu-

lių klubo „Šaltinis“ vakaras literatams rokiškėnams] // Bibliotekų 
darbas. 1980, Nr. 1, p. 19.

Apžiūros nugalėtojai: [Rokiškio cb užėmė ii vietą] // bibliotekų 
darbas. 1980, nr. 3, p. 27.

Galvelienė K. Rokiškis: [masiniai renginiai Rokiškio CB] // Bib- 
liotekų darbas. 1980, Nr. 3, p. 33.

Staigienė J. Jo vardas amžiams gyvas: [CB ir jos filialų renginiai Leni-
no gimimo 110-osioms metinėms] // Spalio vėliava. 1980, kovo 11, p. 2.

Zibolis A. skirta liaudies poetui: [paroda a. strazdo 220-osioms 
gimimo metinėms cb] // spalio vėliava. 1980, kovo 11, p. 2.

Vaitkevičius J. skirta baudžiauninkų dainiui: [paroda cb poetui 
a. strazdui] // tiesa. 1980, kovo 16. 

Literatūros propaguotojas: [cb bibliotekininkė a. sesickienė ir 
mokytojas J. pladis ruošia albumų parodą]. – iliustr. // spalio vėliava. 
1980, kovo 18, p. 3.

Nuotrauka: iškilmingame lietuvių liaudies poeto a. strazdo  
220-jų gimimo metinių parodos atidaryme cb. – iliustr. R. Vaičiūno //  
spalio vėliava. 1980, kovo 25, p. 2.

Kalpokaitė S. Sąjunginė konferencija: [apie jaunųjų skaitytojų 
konferenciją] // Spalio vėliava. 1980, kovo 29, p. 2.

Staigienė J. V. Lenino jubiliejui: [renginiai CB] // Bibliotekų dar-
bas. 1980, Nr. 4, p. 15.

Zibolis A. bibliotekos bičiulis: [Jonas pladis] // bibliotekų darbas. 
1980, nr. 4, p. 8.

Zibolis A. Vytauto petkevičiaus kūrybos vakaras [cb]. – iliustr. // 
spalio vėliava. 1980, geg. 6, p. 2.

Povilaitis J. Komunistiniam auklėjimui: [susitikimas cb su rašy-
toju V. petkevičiumi, literatūros kritiku J. Linkevičiumi ir grožinės 
literatūros biuro direktoriumi V. Jakubausku]. – iliustr. // spalio vėlia-
va. 1980, geg. 15, p. 3.

Bušmienė S. tyrimų objektas – žemės ūkio specialistai: [tyrimo 
bazėmis atrinkti Rokiškio ir kiti rajonai] // bibliotekų darbas. 1980, 
nr. 6, p. 12–13. 

Kviliūnienė V. Renginiai jubiliejui: [rajono bibliotekose] // Spalio 
vėliava. 1980, birž. 12, p. 2.

Staigienė J. Apžiūros įpareigoja: [rajono bibliotekų veikla] // Spa-
lio vėliava. 1980, birž. 21, p. 2.

Musteikis J. albumų paroda: [J. pladžio paroda cb] // spalio vė-
liava. 1980, birž. 28, p. 3.

Jodeikienė Z. Vyksta sociologiniai tyrimai: [apie žemės ūkio spe-
cialistų skaitymo tyrimus] // Spalio vėliava. 1980, birž. 28, p. 4.

Kviliūnienė V. Rokiškis: [rajono bibliotekų renginiai] // Bibliotekų 
darbas. 1980, Nr. 7, p. 9.

Staigienė J. Mokėsi kultūros darbuotojai: [rajono kultūros dar-
buotojų seminaras] // Spalio vėliava. 1980, liep. 1, p. 1.

Staigienė J. Seminarų dienos // Bibliotekų darbas. 1980, Nr. 8, 
p. 36.

Kalpokaitė S. Biblioteka – jaunimui: [jaunųjų skaitytojų konfe-
rencija „Gyventi, dirbti, mokytis leniniškai“] // Spalio vėliava. 1980, 
rugpj. 7, p. 3.

Jodeikienė Z. Knyga – kelrodė žvaigždė: [CB ir jos filialų veikla] // 
Spalio vėliava. 1980, rugs. 23, p. 2.

Bušmienė S., Vaitkevičius K. eksperimentas planuojant tyrimą: 
[žemės ūkio specialistų skaitymo rezultatai Rokiškio ir kituose rajo-
nuose] // bibliotekų darbas. 1980, nr. 10, p. 6–9.

Daugėla S. pasidalino patyrimu: [Latvijos Jekabpilio rajono kul-
tūros darbuotojų delegacija viešėjo ir cb] // spalio vėliava. 1980, 
spal. 2, p. 3.

Valius J. „Menas – dvasios penas“: [J. pladžio albumų paroda 
cb] // spalio vėliava. 1980, spal. 18, p. 3.

Šidlauskaitė A. Bibliotekininkų darbai: [bibliografinių žinių pro-
pagandos mėnuo] // Spalio vėliava. 1980, spal. 23, p. 3.

Daukša S. tradicinė, dvyliktoji: [bibliotekininko diena] // spalio 
vėliava. 1980, spal. 30, p. 2.
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Sesickienė A. Ugdyti skaitytoją: [skaitymo kultūros ugdymas 
CB] // Spalio vėliava. 1980, spal. 30, p. 3.

Nuotrauka: cb moterų vokalinis ansamblis. – iliustr. s. Varnecko // 
spalio vėliava. 1980, lapkr. 29, p. 3.

Nepamirštamas susitikimas: [su rašytojais J. baltušiu ir V. siri-
jos-Gira cb] // spalio vėliava. 1980, gruod. 20, p. 1.

1981
Mackevičienė O. Mūsų veiklos gairės: [cb tapo bibliotekų darbo 

vadovavimo centru] // spalio vėliava. 1981, saus. 5, p. 2.
Vanagienė A. Gali būti ir geriau: [apie rajono bibliotekų veiklą, 

materialinę bazę] // Spalio vėliava. 1981, saus. 31, p. 2.
Varneckas S. nepamirštamos susitikimų akimirkos: [susitikimas 

su rašytojais J. baltušiu ir V. sirijos-Gira cb]. – iliustr. // spalio vė-
liava. 1981, vas. 14, p. 3.

Staigienė J. Mūsų siekiai: [apie rajono bibliotekininkų darbą] // 
Spalio vėliava. 1981, vas. 28, p. 1.

Jodeikienė Z. Kviečiame į knygos šventę: [Knygos šventės rengi-
niai rajone] // Spalio vėliava. 1981, bal. 11, p. 2.

Juodelytė V. Knygos propagandai: [apie knygos šventės rengi-
nius] // spalio vėliava. 1981, bal. 21, p. 2.

Levickas J. poeto gimtinėje: [knygos šventė rajone, susitikimas su 
J. Lapašinsku]. – iliustr. // spalio vėliava. 1981, geg. 21, p. 3.

Sesickienė A. Prisiminimai apie Paulių Širvį: [apie CB bibliogra-
fų renkamą medžiagą] // Spalio vėliava. 1981, geg. 23, p. 3.

Jakutytė D. Jei myli knygą: [apie bibliotekininko specialybę] // 
spalio vėliava. 1981, geg. 30, p. 3.

Jodeikienė Z. Seminaras Rokiškyje: [LiLaEst seminaro dalyviai 
Rokiškio CB] // Spalio vėliava. 1981, birž. 18, p. 1.

Masiulis J. aptartas romanas: [cb surengė J. baltušio romano „sa-
kmė apie Juzą“ aptarimą pandėlyje] // spalio vėliava. 1981, liep. 2, p. 3.

Zibolis A. svečiuose – Lilaest: [apie švenčionių r. vykusio pa-
baltijo respublikų bibliotekininkų tradicinio seminaro Lilaest dalyvių 
išvyką į Rokiškio r.]. – iliustr. // spalio vėliava. 1981, liep. 23, p. 3.

Jodeikienė Z. Sėkmę lemia kadrai: [kadrų parinkimas ir paskirsty-
mas rajono bibliotekose] // Bibliotekų darbas. 1981, Nr. 8, p. 7–8.

Sidarienė I. savaitė, dovanojusi bendravimo džiaugsmą: [apie 
pabaltijo valstybinių respublikinių bibliotekų stovyklos-semi-
naro LiLaest išvyką į Rokiškį] // bibliotekų darbas. 1981, nr. 8,  
p. 22–23.

Staigienė J. Skaitytojams – apie partijos planus: [apie Rokiškio 
CB renginius] // Bibliotekų darbas. 1981, Nr. 9, p. 3

Staigienė J. Visada su knyga: [apie tryliktąją tradicinę Biblioteki-
ninko dieną] // Spalio vėliava. 1981, spal. 24, p. 1, 3.

Kairys L. tryliktoji, tradicinė: [bibliotekininko diena] // spalio 
vėliava. 1981, spal. 29, p. 2. 

Galvelienė K. Rokiškis: [apie rajono kultūros darbuotojų ketvirčio 
seminarą] // Bibliotekų darbas. 1981, Nr. 11, p. 35.

Mikelinskaitė P. Respublikinis bibliografų seminaras: [seminare 
telšiuose kraštotyros darbo patirtimi pasidalijo Rokiškio cb direktorė 
z. Jodeikienė] // bibliotekų darbas. 1981, nr. 11, p. 16–17.

Levickas J. čia ieškosim tavo bruožų: [apie Rokiškio cb]. – 
iliustr. // švyturys. 1981, nr. 21 (lapkr.), p. 22.

Aušrėnas R. Kultūros darbuotojų ataskaita: [rajono kultūros dar-
buotojų profsąjungos, vadovaujamos cb direktorės pavaduotojos  
a. Vanagienės, ataskaitinė-rinkiminė konferencija] // spalio vėliava. 
1981, lapkr. 24, p. 1.

Jonušas L. darbo draugų būryje: [apie Rokiškio rajono biblioteki-
ninkų surengtą tryliktąją profesinę šventę] // bibliotekų darbas. 1981, 
nr. 12, p. 16.

Vanagienė V., Bušmienė S. Rokiškio rajono žemės ūkio specialistų 
skaitymo ypatybės // Žemės ūkio specialistų ir žemdirbių informacinio 
aprūpinimo problemos: Mokslinės konferencijos pranešimų tezės. – 
Vilnius, 1981, p. 36–39.

1982
Galvelienė K. Bibliotekoje – konkursas: [geriausiam bibliotekos 

masiniam renginiui] // Spalio vėliava. 1982, saus. 7, p. 1.
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Staigienė J. Bibliotekininkų rezultatai // Spalio vėliava. 1982, 
saus. 21, p. 1.

Galvelienė K. Rokiškiečių svečiai: [susitikimas su rašytoju V. Bu-
bniu Rokiškio CB] // Bibliotekų darbas. 1982, Nr. 2, p. 15.

Sesickienė A. Buities kultūra: [paroda CB] // Spalio vėliava. 1982, 
vas. 20, p. 3.

Adomavičius D. po septynerių metų: [vyksta iV-oji kultūros dar-
buotojų konferencija] // spalio vėliava. 1982, kovo 25, p. 1.

Kviliūnienė V. „Gyvenam, dirbam, svajojam“: [paroda apie rajo-
no bibliotekininkus CB] // Spalio vėliava. 1982, kovo 25, p. 2.

Vanagienė A. Prasmingas laikotarpis: [CBS veikla nuo trečiosios 
iki ketvirtosios kultūros darbuotojų konferencijos] // Spalio vėliava. 
1982, kovo 25, p. 3.

Apdovanota garbės raštu: [cb direktorės pavaduotoja a. Vana-
gienė] // spalio vėliava. 1982, kovo 27, p. 1.

Kultūros darbuotojų konferencija // spalio vėliava. 1982, kovo 
27, p. 1.

Galvelienė K. Vieningo spaudinių fondo naudojimas: [Rokiškio 
rajone] // Bibliotekų darbas.1982, Nr. 4, p. 9.

Zibolis A. čia įdomu: [agitpunkto veikla cb] // spalio vėliava. 
1982, geg. 1, p. 2. 

Vanagienė V. Skaitytojų poreikiams: [rajono bibliotekų darbas] // 
Spalio vėliava. 1982, liep. 22, p. 2.

Bušmienė S. Žemės ūkio specialistas ir knyga: [tyrimų rezultatai ir 
išvados] // bibliotekų darbas. 1982, nr. 8, p. 11–13.

Levickas J. dvidešimtmetis: apybraiža: [apie Rokiškio cb di-
rektorės pavaduotoją a. Vanagienę] // spalio vėliava. 1982, rugp. 21,  
p. 3, 4.

Staigienė J. Jubiliejinių metų renginiai // Bibliotekų darbas. 1982, 
Nr. 10, p. 2.

Staigienė J. Svajonei išsipildžius: [apie Rokiškio CB darbuotoją 
K. Galvelienę] // Bibliotekų darbas. 1982, Nr. 10, p. 20.

Galvelienė K. Bibliotekų darbuotojų seminaras: [organizuotas 
Panevėžio viešosios bibliotekos] // Spalio vėliava. 1982, spal. 2, p. 3.

Jonušas L. seminarų dienos: [panevėžio zonos bibliotekininkų 
seminaras Rokiškyje jaunimo skaitytojų aptarnavimo klausimais] // 
bibliotekų darbas. 1982, nr. 11, p. 36.

Levickas J. Laiminga diena: [apie Rokiškio cb skaitytojų aptar-
navimo skyriaus vedėją L. barabanovienę]. – iliustr. // spalio vėliava. 
1982, lapkr. 20, p. 3.

Nuotrauka: Mažiesiems – 17 tūkstančių knygų: [apie cb vaikų 
literatūros skyrių, jo vedėją R. Markevičiūtę]. – nuotr. p. prascie-
niaus // spalio vėliava. 1982, gruod. 4, p. 3.

Jodeikienė Z. Pagarba iš mokyklos suolo: [apie rajono SKBD pir-
mines organizacijas] // Spalio vėliava. 1982, gruod. 21, p. 2.

Staigienė J. Prie knygos atviri keliai: [apie 14-ąją tradicinę Bib- 
liotekininko dieną] // Spalio vėliava. 1982, gruod. 25, p. 3.

1983
Sinkevičius K. tarybų bibliotekų kadrai 1940–1941 metais: [mi-

nima, kad Rokiškio bibliotekų kadrų klausimai buvo svarstyti LKp 
apskrities komiteto susirinkimuose, paminėti mokytojas bibliotekinin-
kas p. serva ir pandėlio bibliotekininkas a. Žigulis] // Knygotyra 9 
(16). sąs. 1. – Vilnius, 1983, p. 13–23.

Rimša V. iš darbininkų skaitymo tyrimų istorijos: [minima Rokiš-
kio rajono bibliotekininkė b. Kliaugienė] // bibliotekų darbas. 1983, 
nr. 1, p. 6–8. 

Daugėla S. bibliotekininkų tradicinė: [apie 14-ąją profesinę šven-
tę] // spalio vėliava. 1983, saus. 4, p. 1.

Vyliaudas J. Rokiškėnai – kultūros darbuotojų suvažiavime: 
[cb direktorei z. Jodeikienei suteiktas LtsR nusipelniusio kultūros 
švietimo darbuotojo garbės vardas]. – iliustr. // spalio vėliava. 1983, 
saus. 29, p. 1.

Galvelienė K. Seminarų dienos: [ketvirtinis bibliotekininkų semi-
naras Rokiškio CB] // Bibliotekų darbas. 1983, Nr. 2, p. 34.

Staigienė J. Geriausi knygos propaguotojai: [apie geriausių re-
zultatų pasiekusius bibliotekininkus] // Spalio vėliava. 1983, vas. 1, 
p. 1.
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Jodeikienė Z. Dorovės klausimais: [apie liaudies universiteto 
komunistinės dorovės fakultetą] // Spalio vėliava. 1983, vas. 19, 
p. 2.

Įteikti valstybiniai apdovanojimai: [Lietuvos tsR nusipelniusio 
kultūros švietimo darbuotojo garbės vardas suteiktas Rokiškio cb di-
rektorei z. Jodeikienei] // bibliotekų darbas. 1983, nr. 3, p. 4.

Mažeikis J. formuoja materialistinę pasaulėžiūrą: [knygų aptari-
mai cb ir filialuose] // spalio vėliava. 1983, kovo 1, p. 2.

Sesickienė A. Bendras tikslas: [apie CB veikiančias parodas] // 
Spalio vėliava. 1983, kovo 3, p. 3.

Krikščiūnaitė N. Kraštotyrininkė entuziastė: [apie cb direktorę 
z. Jodeikienę] // spalio vėliava. 1983, kovo 8, p. 3, 4.

Galvelienė K. Bibliotekininkų seminare // Spalio vėliava. 1983, 
kovo 10, p. 3.

Giriūnas J. iš pirmų dienų: [cb veikia agitpunktas] // spalio vė-
liava. 1983, kovo 12, p. 1.

Galvelienė K. Seminaro dienos: [Rokiškio rajono kultūros darbuo-
tojų ketvirtinis seminaras] // Bibliotekų darbas. 1983, Nr. 4, p. 27.

Giriūnas J. Įdomūs renginiai: [knygų aptarimai cb] // spalio vė-
liava. 1983, bal. 19, p. 1.

Kareiva L. pažintis su J. baltušio kūryba: [knygos „sakmė apie 
Juzą“ aptarime susivienijime „Žemūktechnika“ dalyvavo cb darbuo-
tojos] // spalio vėliava. 1983, bal. 21, p. 2.

Gasiūnas V. darbšti ir aktyvi: [apie cb darbuotoją s. bliūdžiūtę]. – 
iliustr. // spalio vėliava. 1983, bal. 26, p. 2.

Varneckas S. pasisemti gyvenimo druskos: [susitikimas su rašyto-
ju V. petkevičium cb] // spalio vėliava. 1983, bal. 26, p. 1.

Varnas J. prasmingo gyvenimo puslapiai: [apie buvusią rajono 
bibliotekos skaityklos vedėją a. babenskają] // spalio vėliava. 1983, 
geg. 9, p. 3; geg. 12, p. 3.

Levickas J. šypsena tėviškei: [R. dovydėno karikatūrų paroda 
cb] // spalio vėliava. 1983, liep. 12, p. 3.

Staigienė J. Susumavus rezultatus: [CB ir filialuose] // Spalio vė-
liava. 1983, liep. 23, p. 3.

Galvelienė K. Skaitytojų konferencija: [V. Bubnio kūrybai aptarti 
CB] // Bibliotekų darbas. 1983, Nr. 8, p. 5.

Zabulienė I. Įdomi paroda: [pandėliečio a. Gaškos kraštotyros 
darbų paroda cb] // spalio vėliava. 1983, rugpj. 23, p. 3.

Levickas J. Žemdirbio kūryba: [a. Kliaugos tapybos darbų paroda 
cb] // spalio vėliava. 1983, rugp. 23, p. 3.

Jegorova Z. Paroda skaitykloje: [literatūros paroda CB] // Spalio 
vėliava. 1983, rugp. 25, p. 3.

Nuotrauka: centrinės bibliotekos fonotekos vyr. bibliotekininkė 
R. Korenkienė. – iliustr. V. Gasiūno // spalio vėliava. 1983, rugp. 30, 
p. 3.

Burbulas P. Žemdirbio paveikslai: [dailininko a. Kliaugos darbų 
paroda cb] // Valstiečių laikraštis. 1983, rugs. 13, p. 3.

Nuotrauka: cb bibliografijos-informacijos skyriuje veikia paroda 
apie lakūną J. smuškevičių. – iliustr. V. Gasiūno // spalio vėliava. 
1983, rugs. 13, p. 4.

Kviliūnienė V. Raktas į literatūros lobynus: [apie Rokiškio CB 
bibliografijos-informacijos skyriaus darbą] // Spalio vėliava. 1983, 
rugs. 29, p. 3.

Pirmūnų gretose: [iii vieta – Rokiškio rajono centrinei bibliotekai 
(direktorė z. Jodeikienė, fonoteką tvarko R. Korenkienė)] // bibliote-
kų darbas. 1983, nr. 10, p. 6.

Mažeikis J. norėčiau gauti knygą…: [cb masiniai renginiai, kny-
gų aptarimai] // Laikas ir įvykiai. 1983, nr. 10, p. 10.

Staigienė J. Pasidalijo patyrimu: [CB ir filialų darbuotojai buvo 
nuvykę į Širvintų r.] // Spalio vėliava. 1983, spal. 13, p. 1.

Baltakytė Z. iš istorijos puslapių: [cb istorija] // spalio vėliava. 
1983, spal. 22, p. 3.

Nuotrauka: Rokiškėnas a. Kliauga centrinės bibliotekos meno 
skaitykloje ir cb darbuotoja s. bliūdžiūtė. – nuotrauka p. Medzelo // 
spalio vėliava. 1983, spal. 22, p. 3.

Jodeikienė Z. Darbštaus kolektyvo šventė: Rokiškio centrinei bi-
bliotekai – 60 // Spalio vėliava. 1983, spal. 22, p. 3.
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Gasiūnas V. bibliotekininkų šventėje: [kultūros namuose vyko 
cb 60-mečio ir tradicinės bibliotekininko dienos minėjimas] // spalio 
vėliava. 1983, spal. 27, p. 3.

Pirmūnų gretose: [iii vieta – Rokiškio rajono centrinei bibliotekai 
(direktorė z. Jodeikienė, fonoteką tvarko R. Korenkienė)] // bibliote-
kų darbas. 1983, nr. 10, p. 6.

Lietuvos tsR Kultūros ministerijoje: [svarstyta Rokiškio rajono 
bibliotekų veikla] // bibliotekų darbas. 1983, nr. 11, p. 10.

Nuotrauka: centrinės bibliotekos 60 metų jubiliejaus iškilmėse. – 
nuotrauka V. Gasiūno // spalio vėliava. 1983, lapkr. 19, p. 4.

Jodeikienė Z. Rokiškio rajono Centrinei bibliotekai šešiasdešimt. – 
Iliustr. // Bibliotekų darbas. 1983, Nr. 12, p. 8–9.

Gasiūnas V. Moko ir mokosi: [rajono bibliotekininkų ir klubinin-
kų seminaras cb] // spalio vėliava. 1983, gruod. 15, p. 3.

Mackevičienė O. problemų daug: [apie kultūros darbuotojus  
z. Jodeikienę, L. Jočienę, kultūros įstaigų materialinę bazę] // spalio 
vėliava. 1983, gruod. 22, p. 4.

Rokiškio centrinė biblioteka: Bibliotekos 60-mečiui. Bukletas. – 
Iliustr. / paruošė A. Vanagienė. – Rokiškis, 1983. 

 
1984

Vanagienė A. Bibliotekos agitpunkte: [literatūros paroda „Rinki-
mams artėjant“] // Spalio vėliava. 1984, saus. 5, p. 1.

Gasiūnas V. Garbingas jubiliejus: [mokytojo J. pladžio 75 metų 
minėjimas cb]. – iliustr. // spalio vėliava. 1984, saus. 5, p. 3.

Zibolis A. pas kaimynus: [cb direktorė z. Jodeikienė ir pavaduo-
toja a. Vanagienė lankėsi zarasų cb 60-mečio šventėje] // spalio vė-
liava. 1984, saus. 10, p. 3.

Povilaitis J. agitatoriai apie civilinę gynybą: [paroda cb] // spa-
lio vėliava. 1984, saus. 12, p. 1.

Grigiškis V. Kuo tikėjo žmonės senovėje: [paroda cb] // spalio 
vėliava. 1984, saus. 12, p. 2.

Levickas J. pakartoti Žemaitę: [drožėjo K. Venskavičiaus darbų 
paroda cb] // spalio vėliava. 1984, saus. 12, p. 3.

Grigiškis V. domisi civiline gynyba: [paroda cb] // spalio vėlia-
va. 1984, saus. 17, p. 1.

Grigiškis V. t. tilvyčiui – 80: [paroda rašytojui cb] // spalio vė-
liava. 1984, saus. 26, p. 2.

Galvelienė K. Džiaugiamės darbo rezultatais: [rajono bibliotekų 
veikla] // Spalio vėliava. 1984, sausio 31, p. 2.

Gasiūnas V. paroda apie G. dimitrovą: [paroda apie bulgarą  
G. dimitrovą cb] // spalio vėliava. 1984, vas. 7, p. 3. 

Gražiausios bibliotekos: [LtsR Kultūros ministerijos įsakyme dėl 
rajono miestų centrinių bibliotekų filialų vaizdinės agitacijos priemo-
nių, jų interjero bei materialinės bazės gerinimo apžiūros rezultatai, 
tame tarpe Rokiškio cb Kriaunų filialas (ved. d. Vainauskienė), me-
daliu apdovanota z. Jodeikienė – Rokiškio rajono cb direktorė] // 
bibliotekų darbas. 1984, nr. 3, p. 14.

Galvelienė K. Aptarti svarbūs klausimai: [Rokiškio CB seminare 
svarstytas projektas „Bendro lavinimo ir profesinių mokyklų reformos 
pagrindinės kryptys“] // Bibliotekų darbas. 1984, Nr. 3, p. 13.

Nuotrauka: Virginija – tūkstantoji skaitytoja: [cb skaitytojų ap-
tarnavimo skyriaus vedėja L. barabanovienė įteikia V. Rudokaitei 
tūkstantojo skaitytojo atminimo dovanėlę]. – iliustr. // spalio vėliava. 
1984, kovo 8, p. 3.

Jasinevičius P. Kalvio ignoto krašto literatūros šventovė: [apie cb 
veiklą, išskirtinį dėmesį darbui su jaunimu] // spalio vėliava. 1984, 
bal. 5, p. 3.

Grigiškis V. skaitytojų konferencija: [apie ataskaitinę skaitytojų 
konferenciją cb] // spalio vėliava. 1984, bal. 7, p. 3.

Jodeikienė Z. Į knygos šventę: [CB renginys] // Spalio vėliava. 
1984, bal. 14, p. 3.

Šilinis J. susitikimas su leidėjais: [„Vagos“ leidykloje, dalyvavo 
cb direktorė z. Jodeikienė] // spalio vėliava. 1984, bal. 24, p. 3.

Staigienė J. Susumuoti rezultatai: [CBS pirmojo pusmečio rezul-
tatai] // Spalio vėliava. 1984, liepos 21, p. 2.

Nuotrauka: centrinės bibliotekos direktorės pavaduotoja Vanda 
Vanagienė. – nuotr. V. Gasiūno // spalio vėliava. 1984, rugs. 22, p. 3.
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Staigienė J. Mes – jaunoji darbininkų klasė: [sąjunginė jaunimo 
skaitytojų konferencija] // Spalio vėliava. 1984, spal. 2, p. 3.

Staigienė J. Vaizdinė agitacija kaimo bibliotekose // Bibliotekų 
darbas. 1984, Nr. 12, p. 12.

Apdovanoti garbės raštais: Rokiškio centrinės bibliotekos biblio-
tekininkės Laimutė Kazimiera barabanovienė ir Janina Klimkienė // 
spalio vėliava. 1984, gruod. 1, p. 2.

Gasiūnas V. bibliotekos darbuotojų šventė: [tradicinė šešioliktoji 
bibliotekininko diena] // spalio vėliava. 1984, gruod. 4, p. 3.

Jodeikienė Z. Domėkimės politine literatūra: [gruodis – visuo-
meninės politinės literatūros propagandos mėnuo] // Spalio vėliava. 
1984, gruod. 8, p. 1.

Vanagienė V. Kviečia agitpunktas: [CB] // Spalio vėliava. 1984, 
gruod. 22, p. 1.

Gasiūnas V. bibliotekininkų šventėje: [apie tradicinę biblioteki-
ninko dieną] // spalio vėliava. 1984, gruod. 27, p. 3.

1985
Panevėžio zonos centrinių bibliotekų ideologinė ir kultūrinė 

veikla: [minima Rokiškio cb] // bibliotekų darbas. 1985, nr. 1, 
p. 2–3.

Staigienė J. Seminarų dienos: [Rokiškio rajono bibliotekininkų 
ketvirčio seminaras CB] // Bibliotekų darbas. 1985, Nr. 1, p. 36.

Sausaitis A. po darbų atėjo šventė: [Rokiškio bibliotekininkai 
šventė tradicinę profesinę 16-ąją bibliotekininko dieną] // bibliotekų 
darbas. 1985, nr. 1, p. 12.

Jodeikienė Z. Bibliotekininkų uždaviniai ir funkcijos: [nauji bib- 
liotekininkystės nuostatai] // Spalio vėliava. 1985, vas. 21, p. 3.

Jodeikienė Z. Ateistinio darbo kryptys // Bibliotekų darbas. 1985, 
Nr. 3, p. 7–8.

Kvedaravičius I. niekas nepamiršta: [Rokiškio rajono bibliotekų 
veikla] // bibliotekų darbas. 1985, nr. 4, p. 4–5.

Galvelienė K. Ateistinio darbo konkursas // Bibliotekų darbas. 
1985, Nr. 4, p. 32.

Gasiūnas V. apie savo žemietį: [medžiaga cb bibliografijos- 
informacijos skyriuje apie poetą p. širvį]. – iliustr. // spalio vėliava. 
1985, bal. 6, p. 3.

Staigienė J. Skaitovų konkursas: [CB vyko IV–V kl. moksleivių 
skaitovų konkursas] // Spalio vėliava. 1985, bal. 9, p. 3.

Staigienė J. Skaitymo kultūros konkursas: [Rokiškio CB vyko 
IV–V kl. moksleivių skaitymo kultūros ugdymo konkursas] // Bibliote-
kų darbas. 1985, Nr. 5, p. 11.

Galvelienė K. Seminarų dienos: [Rokiškio rajono bibliotekininkų 
ketvirčio seminaras] // Bibliotekų darbas. 1985, Nr. 5, p. 20.

Galvelienė K. Bibliotekininkų darbai: [renginiai, knygų aptarimai, 
parodos] // Spalio vėliava. 1985, geg. 5, p. 3.

Kviliūnienė V. Kelias vedė į pergalę: [paroda CB apie Žemaitės 
partizanų junginio kovotojus ir sudegintus Miliūnų, Šlapeikių, Lau-
ciūnų kaimus] // Spalio vėliava. 1985, geg. 9, p. 3.

Nuotrauka: Lankytojai apžiūri parodą rajoniniuose kultūros na-
muose: [cb parengė knygų parodą pergalės 40-mečiui]. – iliustr. V. 
Gasiūno // spalio vėliava. 1985, geg. 18, p. 3.

Irmaitė G. naudingas susitikimas: [knygyno ir bibliotekų dar-
buotojai susitiko su „Vagos“ leidyklos darbuotojais] // spalio vėliava. 
1985, birž. 11, p. 1. 

Nuotrauka: Rokiškio cb direktorė zita Jodeikienė, Rokiškio 
3-iosios vid. mokyklos direktorės pavaduotoja Janina paškevičienė ir 
rašytojas ignas pikturna [susitikime su žvejais Klaipėdoje] // spalio 
vėliava. 1985, liep. 23, p. 2.

Gasiūnas V. svarbi veikla – jaunimo auklėjimas: [cb komunistų atas-
kaitinis-rinkiminis susirinkimas] // spalio vėliava. 1985, rugp. 22, p. 2.

Bliūdžiūtė S. Skaitome „Prarają“: Alkoholis – tavo priešas: [rengi-
niai priešalkoholine tema CB] // Spalio vėliava. 1985, rugs. 12, p. 3. 

Galvelienė S. Knygų fondus – kontrpropagandai: [apie CB gautas 
knygas] // Spalio vėliava. 1985, rugs. 19, p. 2.

Grigiškis V. dalyvaus šventėje: Ruošiamės respublikinei vaikų 
knygų šventei: [apie rajone vykstančią vaikų knygos šventę] // spalio 
vėliava. 1985, rugs. 19, p. 3.
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Kubilas A. dekoratyvinis menas bibliotekose: [apie respublikos bib- 
liotekas, papuoštas vitražais, pano, minima ir nuotraukoje keramikos pano 
Rokiškio cb laiptinėje] // bibliotekų darbas. 1985, nr. 10, p.18–20.

Stanevičius A. o spalvotoji knygele…: [Viii respublikinė vaikų 
knygos šventė Rokiškio rajone]. – iliustr. // Literatūra ir menas. 1985, 
spal. 19, p. 5.

Barabanovienė L. Skaitome susidomėję: [partijos programos na-
grinėjimas CB] // Spalio vėliava. 1985, lapkr. 2, p. 1.

Gasiūnas V. propaguoja ateistinę literatūrą: [Rokiškio cb ir filia-
lai] // spalio vėliava. 1985, lapkr. 26, p. 3.

Jodeikienė Z. Mūsų darbo rezultatai: [rajono bibliotekų veikla, 
rezultatai] // Spalio vėliava. 1985, lapkr. 30, p. 3.

Krivickas H. Vaikų knygos šventė: [VIII respublikinės vaikų kny-
gos šventės renginiai rajono CB]. – Iliustr. // Bibliotekų darbas. 1985, 
Nr. 12, p. 12.

Gasiūnas V. bibliotekininkų šventė: [apie tradicinę 17-ąją biblio-
tekininko dieną] // spalio vėliava. 1985, gruod. 5, p. 3.

Jodeikienė Z. Laiko pulsas: [literatūrinis vakaras-susitikimas su 
rašytojais CB] // Spalio vėliava. 1985, gruod. 7, p. 4.

1986
Matekūnaitė A. ir panaši, ir kitokia: [minima abiturientų litera-

tūros pamoka, skirta p. širviui Rokiškio cb] // naujos knygos. 1986, 
nr. 1, p. 6.

Staigienė J. Bibliotekininkai svarsto partijos dokumentus // Bib- 
liotekų darbas. 1986, Nr. 1, p. 3.

Gasiūnas V. partijos forumo garbei: [rajono bibliotekininkų rezul-
tatai] // spalio vėliava. 1986, saus. 11, p. 1.

Gasiūnas V. Veikli taryba: [cb jaunųjų specialistų tarybos veikla]. – 
iliustr. // spalio vėliava. 1986, vas. 1, p. 3.

Bliūdžiūtė S. Biblioteka – žinių šventovė: [apie CB fondus, naudo-
jimosi jais taisykles] // Spalio vėliava. 1986, vas. 11, p. 3.

Bušmienė S. Žmogaus pusėje: [apie Rokiškio cb direktorę z. Jo-
deikienę] // bibliotekų darbas. 1986, nr. 3, p. 23–24.

Grigiškis V. susitikimas su ekslibrisų kūrėja: [s. Medyte cb] // 
spalio vėliava. 1986, kovo 6.

Nuotrauka: Rokiškėnas poetas J. Lapašinskas ir aktorė i. M. Le-
onavičiūtė p. širvio 65-ųjų gimimo metinių minėjime Rokiškio cen-
trinėje bibliotekoje. – iliustr. V. Gasiūno // spalio vėliava. 1986, kovo 
11, p. 3.

Gasiūnas V. ataskaitinis vakaras: [apie rajono centrinių kultūros 
įstaigų renginį] // spalio vėliava. 1986, kovo 11, p. 3.

Gasiūnas V. naudingas seminaras: [apie rajono klubinių įstaigų 
darbuotojų seminarą] // spalio vėliava. 1986, bal. 3, p. 3.

Grigiškis V. aktyvistė: [apie cb direktorę z. Jodeikienę] // spalio 
vėliava. 1986, bal. 3, p. 3.

Korenkienė R. Skaitymo kultūros konkursas: [mokyklų septintokų 
skaitovų konkursas CB] //Spalio vėliava. 1986, bal. 8, p. 3.

Galvelienė K. Literatūros parodos: [CB antialkoholine tema] // 
Spalio vėliava. 1986, bal. 22, p. 3.

Irmaitė G. aptarimuose: [apie cb rengiamus knygų aptarimus] // 
spalio vėliava. 1986, bal. 22, p. 3.

Nuotrauka: iš susitikimo su dailininke s. Medyte, įvykusio cb. – 
iliustr. V. Gasiūno // spalio vėliava. 1986, bal. 22, p. 3.

Galvelienė K. Aktualūs renginiai // Bibliotekų darbas. 1986, Nr. 5, 
p. 34.

Apie taurių jausmų žmogų: [poeto p. širvio minėjimas cb]. – 
iliustr. // spalio vėliava. 1986, geg. 13, p. 3.

Dulkė V. ar tuo keliu einame?: [rajono bibliotekų problemos] // 
spalio vėliava. 1986, geg. 17, p. 3.

Šavelis V. Iš pamario sugrįžus: [bibliotekininkų H. Krivicko ir 
V. Šavelio įspūdžiai iš literatūros kūrybos šventės Gargžduose] // 
Spalio vėliava. 1986, geg. 29, p. 3.

Staigienė J. Skaitytojai pamėgo klubus: [apie skaitytojų klubus 
prie Rokiškio centrinės ir kaimų bibliotekų] // Bibliotekų darbas. 
1986, Nr. 6, p. 7.

Gasiūnas V. svarbus darbo baras: [apie rajono bibliotekų skaity-
klas] // spalio vėliava. 1986, birž. 12, p. 2.
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Gasiūnas V. Kario prisiminimai: [susitikimas su bibliotekininku 
H. Krivicku cb] // spalio vėliava. 1986, birž. 19, p. 3.

Gasiūnas V. Kokia aplinka?: [kultūros įstaigų aplinkos apžiūros 
rezultatai] // spalio vėliava. 1986, liep. 3, p. 3.

Suvaizdytė D. „tūkstantis ir vienas kelias“: [paroda profesinio 
orientavimo klausimais cb] // spalio vėliava. 1986, liep. 10, p. 3.

Grigiškis V. bibliotekininkų darbo rezultatai // spalio vėliava. 
1986, liep. 26, p. 1.

Jodeikienė Z. Auga specialistų gretos: [apie Rokiškio kultūros mo-
kyklos buvusius moksleivius, dabar esamus CB ir filialų specialistus] // 
Bibliotekų darbas. 1986, Nr. 8, p. 13.

Matiukienė A. Renginiai pionieriams: [rajono bibliotekose] // 
Spalio vėliava. 1986, rugpj. 23, p. 3.

Matiukienė A. Revoliucijos žingsniu // Bibliotekų darbas. 1986, 
Nr. 9, p. 35.

Staigienė J. Informacijos diena: [CB] // Bibliotekų darbas. 1986, 
Nr. 9, p. 35.

Gasiūnas V. seminaras pasaulėžiūros tema: [rajono kultūros įstai-
gų seminaras] // spalio vėliava. 1986, spal. 10, p. 4.

Povilaitis J. sveikinimas veteranams. darbo veteranų pagerbi-
mas Rokiškio centrinėje bibliotekoje // spalio vėliava. 1986, spal. 15,  
p. 5.

Matiukienė A. Seminaro dienomis: [rajono bibliotekininkų semi-
naras CB] // Spalio vėliava. 1986, spal. 17, p. 5.

Bilotaitė D. atsisukime veidu: [apie rajono bibliotekas] // spalio 
vėliava. 1986, spal. 22, p. 3. 

Galvelienė K. Renginiai antialkoholine tema: [knygų aptarimai 
CB] // Spalio vėliava. 1986, lapkr. 14, p. 4.

Gasiūnas V. Reikia dirbti geriau: [kultūros darbuotojų profesinės 
sąjungos ataskaitinėje konferencijoje kalbėta apie cbs darbą] // spa-
lio vėliava. 1986, lapkr. 14, p. 3.

Laurinavičius J. savas poetas: [paminklų apsaugos ir kraštotyros 
draugijos darbų parodoje eksponuotas cb bibliotekininkių parengtas 
aplankas apie p. širvį] // spalio vėliava. 1986, lapkr. 14, p. 4.

Gasiūnas V. Literatų klube: [cb rinkosi rajono literatai, klubo 
prezidente išrinkta V. papaurėlienė] // spalio vėliava. 1986, lapkr. 21, 
p. 5.

Matiukienė A. Tarėsi bibliotekininkai: [rajono visų žinybų biblio-
tekininkų ketvirtojo ketvirčio seminaras CB] // Spalio vėliava. 1986, 
gruod. 26, p. 1.

1987
Kavoliūnas J. turiningas renginys: [rajono kultūros darbuotojo 

diena]. – iliustr. // spalio vėliava. 1987, saus. 30, p. 6.
Galvelienė K. Naujos knygos, gautos rajono centralizuotoje bib- 

liotekų sistemoje // Spalio vėliava. 1987, vas. 6.
Dzūkaitė I. Jaunoji bibliotekininkė: [apie cb skaitytojų aptarna-

vimo skyriaus bibliotekininkę s. Kubiliūtę – geriausią 1986 metų jau-
nąją bibliotekininkę] // spalio vėliava. 1987, vas. 13, p. 1.

Liaudies daina ir literatų žodis: [literatų klubo „Vaivorykštė“ va-
karonė cb] // spalio vėliava. 1987, vas. 13, p. 5.

Puteikienė A. Gyvenimas – muzikai: [paroda kompozitoriaus S. Šim-
kaus 100-osioms gimimo metinėms CB] // Spalio vėliava. 1987, vas. 13, 
p. 5.

Lietuvos tsR kultūros ministerijoje: [apsvarstė Rokiškio rajono 
bibliotekų vieningo spaudinių fondo formavimo būklę] // bibliotekų 
darbas. 1987, nr. 3, p. 13.

Grigiškis V. Literatų vakaronė: [rajono literatų klubo „Vaivorykš-
tė“] // spalio vėliava. 1987, kovo 20, p. 2.

Grigiškis V. Knygos aptarimas: [cb surengtas knygos „praraja“ 
aptarimas] // spalio vėliava. 1987, kovo 25, p. 4.

Grigiškis V. Moksleivių popietė: [cb] // spalio vėliava. 1987, 
kovo 25, p. 4.

Samanis A. Klubų vakaronė: [Rokiškio cb vyko knygos bičiulių 
klubo „šaltinis“, literatų klubo „Vaivorykštė“ ir folklorinio ansamblio 
dainininkų vakaronė] // bibliotekų darbas. 1987, nr. 4, p. 36.

Grigiškis V. popietės, parodos: [cb parengtos literatūros parodos, 
knygų aptarimai] // spalio vėliava. 1987, bal. 15, p. 2.



404 405

Krivickas H. ar žėrės „Vaivorykštė“: [cb literatų klubo veikla] // 
spalio vėliava. 1987, bal. 17, p. 6.

Samanis A. skleidžia ateistinę literatūrą: [apie Rokiškio cb rengi-
nius] // bibliotekų darbas. 1987, nr. 6, p. 27.

Galvelienė K. Naujų knygų parodos: [CB] // Spalio vėliava. 1987, 
birž. 16, p. 2.

Gasiūnas V. svečiuose – jaunieji poetai: [rajono literatų klubo 
„Vaivorykštė“ narių susitikimas cb su Vu studentais]. – iliustr. // 
spalio vėliava. 1987, liepos 25, p. 3.

Paroda apie partizanus: [„pasiklausykim gyvos kovos, šventos 
tiesos aidų“] // spalio vėliava. 1987, rugpj. 20, p. 3.

Staigienė J. Literatūros savaitė: [Rokiškio CB surengta literatūros 
savaitė] // Bibliotekų darbas. 1987, Nr. 9, p. 4.

Barabanovienė L. Jėga – tautų draugystėje: [apie demonstraciją 
Vilniuje rugs. 23 d. prie A. Mickevičiaus paminklo] // Spalio vėliava. 
1987, rugs. 5, p. 2.

Dzūkaitė I. „smogiamosios“ brigados principu: [apie cb direkto-
rės pavaduotoją a. Vanagienę, švenčiančią darbo 25-metį]. – iliustr. // 
spalio vėliava. 1987, rugs. 24, p. 3.

Puteikienė A. Bibliotekoje – paroda: [„Didysis Spalis Rokiškyje“] // 
Spalio vėliava. 1987, lapkr. 12, p. 3.

Gasiūnas V. „Vaivorykštė“ atsiskaitė: [rajono literatų ataskaitinis 
susirinkimas cb]. – iliustr. // spalio vėliava. 1987, lapkr. 19, p. 2.

Jodeikienė Z. Ne tik puošmena: [apie rajono bibliotekų veiklą bei 
materialinę bazę] // Spalio vėliava. 1987, lapkr. 26, p. 1.

Jodeikienė Z. Laukiame svečių: [susitikimai su rašytojais] // Spa-
lio vėliava. 1987, gruod. 12, p. 2.

Krivickas H. Literatų susitikimas: [utenos ir Rokiškio literatų su-
sitikimas cb]. – iliustr. // spalio vėliava. 1987, gruod. 26, p. 3.

1988
Jodeikienė Zita: [apie Rokiškio CB direktorės kraštotyrinę veik- 

lą] // Bibliotekininkai kraštotyros baruose: Bibliografinė rodyklė. – 
Vilnius, 1988, p. 14. 

Kviliūnienė Violeta Valerijono: [Rokiškio CB Bibliografijos sky-
riaus vedėjos kraštotyrinė veikla] // Bibliotekininkai kraštotyros ba-
ruose: Bibliografinė rodyklė. – Vilnius, 1988. – P. 20.

Gasiūnas V. Mūsų svečiai – rašytojai: [rašytojų viešnagė Rokišky-
je ir cb]. – iliustr. // spalio vėliava. 1988, saus. 14, p. 3.

Irmaitė G. Respublikinėje parodoje: [rajono kraštotyros darbai 
parodoje, tame tarpe ir cb darbuotojų] // spalio vėliava. 1988, saus. 28,  
p. 3. 

Vanagienė A. Bibliotekininkų atestacija: [CB ir rajono filialų dar-
buotojų] // Spalio vėliava. 1988, vas. 6, p. 3.

Puteikienė A. „Tiesa, kurią reikia žinoti“: [paroda apie Lietuvos 
valstybingumą CB] // Spalio vėliava. 1988, vas. 16, p. 2.

Krivickas H. naudinga stažuotė: [cb stažavosi Jonavos, Molėtų, 
šakių, Vilkaviškio ir ukmergės rajonų centrinių bibliotekų direkto-
rės]. – iliustr. // spalio vėliava. 1988, kovo 15, p. 3.

Puteikienė A. Ruošiamės skaitytojų konferencijai: [CB vyko atas-
kaitinė skaitytojų konferencija] // Spalio vėliava. 1988, kovo 22, p. 3.

Irmaitė G. aptarti lenktyniavimo rezultatai: [rajono kultūros įstai-
gų rezultatai] // spalio vėliava. 1988, kovo 29, p. 1.

Krivickas H. atsiskaitė bibliotekos darbuotojai: [ataskaitinė kon-
ferencija] // spalio vėliava. 1988, bal. 19, p. 2.

Krivickas H. stažuotė Rokiškyje: [Rokiškio cb savaitę stažavosi 
Jonavos, Molėtų, šakių, Vilkaviškio ir ukmergės rajonų cb direkto-
riai] // bibliotekų darbas. 1988, nr. 5, p. 22.

Barabanovienė L. Šeima – į biblioteką: [popietė CB skaitykloje] // 
Spalio vėliava. 1988, geg. 14, p. 3.

Jodeikienė Z. Rytoj – į literatūrinį vakarą: [skirtą A. Gudaičio-
Guzevičiaus 80-mečiui] // Spalio vėliava. 1988, geg. 31, p. 2.

Taluntytė O. Respublikos valstybinių masinių bibliotekų fondai: 
[minimas Kultūros ministerijos 1986 12 16 nutarimas „dėl vieningo 
spaudinių fondo formavimo Rokiškio rajone“] // bibliotekų darbas. 
1988, nr. 6, p. 2.

Kubiliūtė S. Toms, kurios myli knygą: [apie bibliotekininko profe-
siją]. – Iliustr. // Spalio vėliava. 1988, birž. 14, p. 3.
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Pagalba jaunesniesiems: [cb Metodikos skyriaus vedėja J. stai- 
gienė pataria kolegoms neakivaizdininkams]. – iliustr. // spalio vėlia-
va. 1988, birž. 25, p. 3.

„Paklausykim gyvos kovos, šventos tiesos aidų...“: [sKbd ir cb 
rengia knygos estafetę Rokiškis – Miliūnai]. – iliustr. // spalio vėliava. 
1988, liep. 23, p. 2.

Staigienė J. Ar visi skaitome knygas?: [moksleivių skaitymo ir 
skaitytojų telkimo tyrimai rajone] // Spalio vėliava. 1988, rugpj. 4, 
p. 3.

Krivickas H. pamilusi profesiją: [apie cb metodikos skyriaus ve-
dėją J. staigienę]. – iliustr. // spalio vėliava. 1988, rugp. 20, p. 2.

Patriotinė tradicija: [sKbd ir cb organizavo knygos estafetę 
„paklausykim gyvos kovos, šventos tiesos aidų“]. – iliustr. // spalio 
vėliava. 1988, rugpj. 23, p. 3.

Grigiškis V. prabėgę dešimtmečiai: [cb paminėta bibliotekininkių 
b. šapranauskienės ir G. Kuzmickienės 60 m. jubiliejai]. – iliustr. // 
spalio vėliava. 1988, spal. 13, p. 3.

Barabanovienė L. Pažvelkime į praeitį: [CB veikia ikitarybinių 
spaudinių paroda] // Spalio vėliava. 1988, lapkr. 7, p. 2.

Kavoliūnas J. Rytoj – poezijos šventė: [rajono poezijos šventė 
„su pauliaus žvaigžde“] // spalio vėliava. 1988, lapkr. 12, p. 2.

Jodeikienė Z. Laukiame konkrečios paramos: [bibliotekininkų 
uždaviniai visuotinio persitvarkymo, tautos atgimimo laikotarpiu] // 
Spalio vėliava. 1988, lapkr. 17, p. 2.

Mikalkėnas A. „sugrįžimo“ šventė: [apie atvykstančius kraštie-
čius – rašytojus, poetus, literatūros tyrinėtojus, žurnalistus, leidėjus] // 
spalio vėliava. 1988, lapkr. 22, p. 1.

Krivickas H. Literato 80-metis: [susitikimas su rajono literatų kny-
gos bičiuliu J. pladžiu centrinės bibliotekos skaitykloje]. – iliustr. // 
spalio vėliava. 1988, gruod. 10, p. 3.

Krivickas H. sugrįžimo šventėje: [lankėsi kraštiečiai Vu profe-
sorius V. areška, „Vagos“ leidyklos direktorius a. pekeliūnas, poetai 
R. Graibus, J. Lapašinskas ir kiti]. – iliustr. // spalio vėliava. 1988, 
gruod. 20, p. 2.

Krivickas H. džiaugsmo ir grožio kūrėjai: [rajono kultūros dar-
buotojo diena]. – iliustr. // spalio vėliava. 1988, gruod. 22, p. 3. 

Baltakis A. „šaukimas perniek tenežūva“: [vakaras skirtas V. Ku- 
dirkos 130-osioms gimimo ir jo redaguoto „Varpo“ 100-osioms 
metinėms, parengta cb paroda] // spalio vėliava. 1988, gruod. 22,  
p. 3.

1989
Kanapeckaitė R. „nekolekcionuokime“ skolininkų: [apie rajono 

įstaigų finansinius pažeidimus, minimi ir rajono bibliotekininkai] // 
spalio vėliava. 1989, saus. 17, p. 2, 4. 

Paroda bibliotekoje: [„Vasario 16-oji – tautinė šventė“] // spalio 
vėliava. 1989, vas. 14, p. 1.

Viskaitienė R. Į pagalbą skaitytojui: [CB bibliografijos ir informa-
cijos skyriaus veikla] // Spalio vėliava. 1989, kovo 14, p. 3.

Vasiliauskienė V. Kviečiame į Kalbos šventę: [rengia Lietuvių kal-
bos draugijos Rokiškio skyrius ir cb] // spalio vėliava. 1989, bal. 20, 
p. 1.

Matiukas A. ar sugrįš Liudas dovydėnas?: [apie išeivijos rašyto-
jo kūrybos sklaidą] // spalio vėliava. 1989, bal. 29, p. 3.

Staigienė J. Praktikuojami dalykiniai žaidimai: [Rokiškio CB se-
minaro metu pravestas dalykinis žaidimas kraštotyros klausimais] // 
Bibliotekų darbas. 1989, Nr. 5, p. 12.

Jodeikienė Z. Antanui Busilui – 100 metų: [apie kraštietį pedago-
gą, vertėją, poetą, vadovėlių autorių] // Spalio vėliava. 1989, geg. 7, 
p. 2.

Viskaitienė R. Paroda: [CB paroda „Gimtoji kalba – tautos dva-
sia“] // Spalio vėliava. 1989, geg. 11, p. 2.

Jodeikienė Z. Ar „Šviesoje“ šviesu?: [apie bibliotekų renginius] // 
Spalio vėliava. 1989, geg. 13, p. 2, 3.

Jodeikienė Z. Poezijos paukštė Rokiškyje: [tradicinis poezijos pa-
vasaris] // Spalio vėliava. 1989, geg. 25, p. 1.

Mitrikaitė D. Degti, o ne rusenti: [paroda CB poeto R. Graibaus 
50-mečiui] // Spalio vėliava. 1989, geg. 30, p. 3.
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Viskaitienė R. Apie šiurpią praeitį: [paroda CB Gedulo ir vilties 
dienai] // Spalio vėliava. 1989, birž. 17, p. 3.

Krivickas H. Rimgaudo Graibaus jubiliejus: [50-mečio minėji-
mas]. – iliustr. // spalio vėliava. 1989, birž. 17, p. 3.

Jaskonienė D. bibliotekų renginiai – kultūros gyvenimo dalis: 
[minima, kad Knygnešių dienas surengė ir Rokiškio cb] // bibliotekų 
darbas. 1989, nr. 8, p. 3.

Stasiūnienė Z. Kongresą pasitinkant: [mintimis apie bibliotekos 
darbą dalijasi cb direktorė z. Jodeikienė ir filialų darbuotojos] // spa-
lio vėliava. 1989, rugpj. 22, p. 3.

Jodeikienė Z. Vakaras, skirtas Vaižgantui: [120-osioms gimimo 
metinėms] // Spalio vėliava. 1989, rugs. 28, p. 1.

Jodeikienė Z. Dirbti, kaip iki šiol, nebegalima: [Rokiškio CB di-
rektorės pasisakymas Nidos kultūros darbuotojų seminare] // Biblio-
tekų darbas. 1989, Nr. 10, p. 15–16.

Viskaitienė R. Literatūros vakaras: [CB vyks M. Grigonio 100-
mečio paminėjimas] // Spalio vėliava. 1989, spal. 14, p. 3.

Nuotrauka: Rokiškio centrinės bibliotekos direktorė z. Jodeikie-
nė su obelių internato mažaisiais. – nuotr. J. Vaitkevičiaus // spalio 
vėliava. 1989, spal. 14, p. 3.

Jodeikienė Z. „Be tėviškės negaliu“: [tautodailininko J. Bugai-
liškio paroda CB]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 1989, gruod. 26, 
p. 3.

Krivickas H. bibliotekininkų diena // Gimtasis Rokiškis. 1989, 
gruod. 28, p. 2.  

1990
Krivickas H. profesija: [apie bibliotekininko profesiją] // Gimta-

sis Rokiškis. 1990, saus. 4, p. 3.
Nuotrauka: centrinėje bibliotekoje veikia pandėliečio prano 

Kliaugos tapybos darbų paroda. – iliustr. K. bagdono // Gimtasis Ro-
kiškis. 1990, vas. 13, p. 4.

Jodeikienė Z. Visų reikalas: [apie kultūros problemas] // Gimtasis 
Rokiškis. 1990, kovo 13, p. 2.

Stasiūnienė Z. Kultūra – ne tik meno saviveikla: [rajono kultūros 
darbuotojų konferencijoje dalyvavo ir bibliotekininkai]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 1990, kovo 24, p. 3.

Byčkovskaja D. Vilčių ir nerimo metas: [gamybinis pasitarimas 
cb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 1990, bal. 24, p. 2.

Paroda: [paroda „paulius širvys. Gyvenimas ir kūryba“ cb poeto 
70-mečiui] // Gimtasis Rokiškis. 1990, rugs. 4, p. 1.

Jodeikienė Z. Biblioteka ir skaitytojas: [apie bibliotekų telkimą į 
vienas rankas] // Gimtasis Rokiškis. 1990, rugs. 13, p. 3.

Byčkovskaja D. senųjų leidinių paroda: [cb veikia paroda „iš 
praeities į dabartį“] // Gimtasis Rokiškis. 1990, spal. 16, p. 3.

Vilkickienė D. Kūčios ir Kalėdos – senovinės lietuvių šei-
mos šventės: [paroda CB] // Gimtasis Rokiškis. 1990, gruod. 15,  
p. 1.

1991
Byčkovskaja D. Jaunoji bibliotekininkė nadiežda [ivanova] // 

Gimtasis Rokiškis. 1991, saus. 5, p. 1.
Jodeikienė Z. Nusipelnęs Rokiškiui: [literatas ir vertėjas S. Na-

ginskas]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 1991, vas. 13, p. 3.
Stasiūnienė Z. Vasario 16-ąją: [cb vyko „atgaivos“ redakcijos 

suorganizuotas raiškiojo skaitymo konkursas „Mano mūza – Lietu-
va“] // Gimtasis Rokiškis. 1991, vas. 23, p. 2.

Audros kaimo sūnus: apie knygnešį ir pedagogą J. petrulį: [115-ųjų 
gimimo metinių minėjimas, surengtas bibliotekininkų]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 1991, kovo 27, p. 3.

Byčkovskaja D. spaudos apžvalgininkė: [apie cb skaityklos vyr. 
bibliotekininkės d. Vilkickienės rengiamas spaudos apžvalgas]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 1991, bal. 6, p. 1.

[Paroda]: [paroda „Gyvenimas scenoje“ apie kraštietę o. Kurmy-
tę cb] // Gimtasis Rokiškis. 1991, bal. 13, p. 1.

Stasiūnienė Z. Mūsų krašto dukra: [L. didžiulienė-Žmona, jos 
135-ųjų gimimo metinių minėjimas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
1991, geg. 18, p. 3.
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Vilkickienė D. Panemunėlio šviesuolis: [kunigo J. Katelės 160-ųjų 
metinių paminėjimas] // Gimtasis Rokiškis. 1991, geg. 29, p. 1.

Poezija ir muzika: [cb valandėlė bibliotekininkėms, supažindino 
su poeto V. Mačernio kūryba ir Lukštų kunigo L. tamošausko muzi-
kos abėcėle] // Gimtasis Rokiškis. 1991, birž. 26, p. 1.

Vilkickienė D. Buvome Griežionėlėse: [L. Didžiulienė-Žmonos 
135-ųjų gimimo metinių minėjimas] // Tarp knygų. 1991, Nr. 7,  
p. 34.

Talka dačiūnų vienkiemyje: [dalyvavo ir centrinės bibliotekos 
darbuotojos]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 1991, liep. 5, p. 2.

Matiukienė A. Bibliotekininkų diskusija: [disputas CB] // Gimta-
sis Rokiškis. 1991, rugp. 16, p. 2.

Vilkickienė D. Šiandienos ir ateinančioms kartoms: [kultūros 
namuose per rajono pedagogų konferenciją veikė CB bibliografijos 
skyriaus darbuotojų parengta paroda „Prie užmiršto gaivaus šaltinio 
ateiki pasisemti meilės žodžio ir tiesos ir išdalink po lašą būsimoms 
kartoms“] // Gimtasis Rokiškis. 1991, rugs. 13, p. 2.

Tarp knygų: [cb darbuotoja J. pučinskienė]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 1991, rugs. 20, p. 1.

Vajega V. anapolio ąžuolas: [150-ųjų poeto a. Vienažindžio gi-
mimo metinių minėjimas cb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 1991, 
rugs. 25, p. 1, 2.

Poeto jubiliejui: [paroda cb a. Vienažindžio 150-osioms gimimo 
metinėms] // Gimtasis Rokiškis. 1991, spal. 4, p. 3.
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klubo pirmininkė apie klubo veiklą] // Prie Nemunėlio. 2006, Nr. 1 
(17), p. 42–43.

2006 metais išleistos rokiškėnų knygos / sudarė A. Tupalskienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2006, Nr. 1 (17), p. 50–52.

Matiukienė A. Pratarmė: [Rokiškio VB direktorė, J. ir A. Keliuo-
čių palikimo studijų centro pirmininkė, žurnalo atsakingoji redaktorė 
apie įgyvendinamą projektą krašto kultūriniam paveldui puoselėti, 
pratęsiant 1989–1997 m. leisto laikraščio „Prie Nemunėlio“ veiklą]. –  
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2006, Nr. 1, p. 2.

Viskaitienė R. Pirmieji „Prie Nemunėlio“ redaktoriai: [apie 
1989–1997 metais Lietuvos kultūros fondo Rokiškio rajono visuome-
ninės tarybos iniciatyva leistą laikraštį „Prie Nemunėlio“, redaktorius 
pedagogus A. Keliuotį, E. Vajegienę, A. Rakūnienę] // Prie Nemunėlio. 
2006, Nr. 1, p. 3–4.

Zibolienė D. skaitytojams magnetinės kortelės: [Vb vaikų litera-
tūros skyriuje nuo sausio 1 d. pradėjo veikti kompiuterizuota skaityto-
jų aptarnavimo sistema] // Gimtasis Rokiškis. 2006, saus. 3, p. 2. 

Milaknienė R. Konkursas: [piešinių konkursas „Vaikai piešia lais-
vę“ sausio 13-ajai paminėti Vb Vaikų literatūros skyriuje] // Gimtasis 
Rokiškis. 2006, saus. 5, p. 6. 

Griškevičienė R. ukmergės vyrų gėlės – Rokiškio moterims: 
[ukmergės V. šlaito Vb direktorė apie draugystę su Rokiškio bibliote-
kininkais, dalyvavimą tradicinėje bibliotekininkų dienoje]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2007, saus. 16, p. 6.

Girdzijauskas V. nuo slapto klubo iki viešojo festivalio: apie 
tai, kaip Juozas Keliuotis švęsdavo savo vardadienį, sklinda įvairios, 
kartais neįtikėtinos istorijos. pasakoja garsiųjų Juozinių dalyvis ra-
šytojas Vytautas Girdzijauskas: [apie Rokiškio Vb vykusią diskusiją 
„Į europą – su savo rakandais?“] // naujoji Romuva. 2006, nr. 2,  
p. 79–81.

Milaknienė R. prie algų 50 proc. priedai: [Rokiškio kultūros įs-
taigų vadovams, tarp jų ir Vb, skirti priedai prie tarnybinio atlygini-
mo] // Gimtasis Rokiškis. 2006, vas. 14, p. 2.

Zibolienė D. dvidešimtmečio proga naujas almanachas: [Vb pri-
statytas literatų klubo „Vaivorykštė“ antrasis rajono literatų kūrybos 
almanachas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, vas. 18, p. 1, 5.

Nauji įkainiai ir paslaugos: [Rokiškio rajono taryba patvirtino Vb 
teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius] // Gimtasis Rokiškis. 
2006, vas. 28, p. 2.

Varžysis lėlininkai: [dėl galimybės dalyvauti panevėžio apskrities 
lėlių teatrų varžytuvėse rungsis duokiškio „duokiškiukų“ ir Vb Vai-
kų literatūros skyriaus „padaužiukų“ lėlių teatrai] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2006, kovo 16, p. 6.

Milaknienė R. apdovanoti geriausieji skaitytojai: [tarptautinė 
vaikų knygos diena Vb Vaikų literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2006, kovo 30, p. 6.

Neterminuotos darbo sutartys: [biudžetinių įstaigų vadovams] // 
Gimtasis Rokiškis. 2006, bal. 5, p. 2.

Milaknienė R. Velykoms – kompiuterinis atvirukas: [konkursas 
„svajonių margutis“ Vb Vaikų literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2006, bal. 6, p. 6.

Zibolienė D. pripažinimas: aukštaičiai – lėlių teatrų mylėtojai: 
[Rokiškio kultūros rūmuose „Molinuko teatro“ aukštaitijos regiono 
neprofesionalių lėlių teatrų festivalyje dalyvauja Vb Vaikų literatūros 
skyriaus teatras „padaužiukai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, 
bal. 11, p. 4.

Milaknienė R. diskusijos apie valdžią sulaukė dėmesio: [Vb vyko 
diskusija „pilietis ir valdžia“, kurioje dalyvavo atsargos generolas  
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J. Kronkaitis ir LnK laidos „savaitės panorama“ vedėjas V. Valentina-
vičius]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, bal. 12, p. 1.

Makšimienė D. Rokiškyje kuriamas unikalus pelėdų muziejus: 
[Rokiškio Vb Vaikų literatūros skyriuje kuriamas pelėdų muziejus]. –  
iliustr. // panevėžio rytas. 2006, bal. 27, p. 7.

Bibliotekos įvertinimas: [spaudos atgavimo, kalbos ir knygos die-
nos proga Kauno apskrities diplomas už dalyvavimą knygos įprasmi-
nimo konkurse „biblioteka: darbai ir žmonės“ įteiktas Rokiškio Vb, 
įteikta XXVii knygos mėgėjų draugijos padėka už savo krašto istori-
jos puoselėjimą] // Gimtasis Rokiškis. 2006, geg. 10, p. 4.

Milaknienė R. eilių skaitymo ypatumai Rokiškio krašte: [rajone 
rengiami Vb ir netradicinis dailininko R. pupelio obeliuose „poezijos 
pavasaris“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, geg. 13, p. 4.

Zibolienė D. atvirukas su saldainiais: kompiuterinius žaidimus 
keičia rimti projektai: [apie Vb Vaikų literatūros skyriaus konkurso 
kompiuteriu sukurti elektroninį velykinį atviruką „svajonių mar-
gutis“ nugalėtojus]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, geg. 18, 
p. 6.

Milaknienė R. poezijos pavasarį lydėjo lietus: [Vb organizavo 
respublikinį „poezijos pavasarį“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, 
geg. 30, p. 4.

Milaknienė R. atgiję lėlės: [Vb Vaikų literatūros skyriuje vyko 
10-oji aukštaitijos regiono bibliotekų lėlių teatrų šventė „Kai atgyja 
lėlės“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, birž. 8, p. 1, 6.

Viešnagė Rokiškyje: [Rokiškio Vb vyko 8 aukštaitijos rajonų 
bibliotekų vadovų seminaras] // ukmergės žinios. 2006, birž. 8,  
p. 2.

Zdanevičienė R. bibliotekos kieme atgijo lėlės: [Rokiškio Vb 
Vaikų literatūros skyriuje vyko tradicinė 10-oji aukštaitijos regiono 
bibliotekų lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“]. – iliustr. // panevėžio 
rytas. 2006, birž. 9, p. 9.

Priedas bibliotekos direktorei: [rajono taryba nusprendė nustatyti 
Rokiškio Vb direktorei a. Matiukienei 60 procentų tarnybinio atlygi-
nimo priedą] // Gimtasis Rokiškis. 2006, liep. 5, p. 2.

Istorija apie pasiutėlį… : [Vb pristatyta a. Krasausko knyga „is-
torija apie pasiutėlį tauriuką“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, 
liep. 18, p. 4.

Butėnaitė D. Knygos mylėtojai kosminėje kelionėje: [Vb Vaikų 
literatūros skyrius surengė dviejų dienų kelionę po anykščių literatū-
rines vietoves ir Molėtų observatoriją]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2006, liep. 20, p. 6.

Zibolienė D. Verslininko dovana – knygos apie finansinę sėkmę: 
[uab „zirzilė“ vadovas s. Gintautas Vb dovanojo knygų]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2006, rugpj. 1, p. 1–2.

Milaknienė R. bibliotekai remontų ir įkurtuvių vasara: [Vb eu-
ropos sąjungos informacijos ir užsienio kalbų skaitykla bei miesto 
filialas persikėlė į buvusios muitinės patalpas]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2006, rugpj. 8, p. 4.

Žiobiškietė – geriausia apskrityje: [Vb Žiobiškio filialo darbuoto-
ja L. Kirstukienė Kultūros ministerijoje apdovanota kaip aktyviausia 
viešosios interneto prieigos centrų darbuotoja panevėžio apskrityje] // 
Gimtasis Rokiškis. 2006, rugpj. 12, p. 5.

Ivanova N. Aukštaitijos bibliotekų mėgėjiškų lėlių teatrų šventė: 
[„Kai atgyja lėlės“ Rokiškyje]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2006, Nr. 9, 
p. 39–40.

Ivanova N. Vaikų vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukas“: [Rokiš-
kio VB Vaikų literatūros skyrius surengė turistinę-literatūrinę vaikų 
vasaros poilsio stovyklą „Pelėdžiukas“]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2006, 
Nr. 9, p. 40.

Kalpokaitė S. Atsisveikinimas su vasara: [renginiai Rokiškio VB 
Vaikų literatūros skyriuje] // Tarp knygų. 2006, Nr. 9, p. 40–41.

Suvaizdytė-Makšimienė D. problemiškame kvartale duris atvėrė 
kultūros oazė: [Rokiškyje atidarytas Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyrius]. – iliustr. // panevėžio rytas. 2006, rugs. 1, p. 10.

Zibolienė D. daugiabučių kvartale įsikūrė bibliotekos miesto fili-
alas: [buvusiose muitinės patalpose įsikūrė Vb europos sąjungos in-
formacijos ir užsienio kalbų skaitykla bei Rokiškio miesto filialas]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, rugs. 5, p. 2.
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Zibolienė D. Mokytojos puokščių kompozicijos tradicinėje pa- 
rodoje: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia senamiesčio 
pradinės mokyklos mokytojos s. Kazinavičienės floristinių kompozi-
cijų paroda]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, rugs. 5, p. 4.

Kalpokaitė S. Biblioteka kviečia gyventi įdomiai: [naujovės Rokiš-
kio VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Dialogas. 2006, rugs. 
8, p. 14.

Pelėdų ir pelėdžiukų muziejus: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje steigiamas pelėdų ir pelėdžiukų muziejus] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2006, rugs. 14, p. 6.

Milaknienė R. Rokiškio gimtadienis ir apskrities meno šventė 
šurmuliavo kartu: [per Rokiškio miesto 507 metų gimtadienį Vb vyko 
kraštiečių susitikimas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, rugs. 26, 
p. 1, 4–5.

Knygų vaikams jubiliejaus šventė: [Vb Vaikų ir jaunimo literatū-
ros skyrius kviečia švęsti pamėgtų knygelių ir personažų jubiliejinius 
gimtadienius] // Gimtasis Rokiškis. 2006, rugs. 28, p. 6. 

Kalpokaitė S. Įkurtuvės: [atskirose patalpose įsikūrė 3 Rokiškio 
VB skyriai] // Tarp knygų. 2006, Nr. 10, p. 40–41.

Kalpokaitė S. Baigėsi Europos kalbų savaitė: [renginiai VB Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, 
spal. 3, p. 6.

Išmintis ir pastovumas: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 
įgyvendina informacinių technologijų gebėjimų ugdymo edukacinį 
projektą „pelėda – išminties ir pastovumo simbolis“] // Gimtasis Ro-
kiškis. 2006, spal. 17, p. 4, spal. 19, p. 6. 

Zdanevičienė R. Vaikų biblioteką okupuos pelėdos: [Rokiškio Vb 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje kuriamas pelėdų muziejus]. –  
iliustr. // panevėžio rytas. 2006, spal. 21, p. 7.

Zibolienė D. poetas pristatė knygą kraštiečiams: [Vb R. V. Grai-
bus pristatė 16-ąją poezijos knygą „Žaibo parašas“]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2006, spal. 28, p. 5.

Kalpokaitė S. Europos kalbų savaitė Rokiškyje: [Rokiškio VB 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje įgyvendintas jaunimo projektas 

„Europos kalbos atveria duris“] // Dialogas. 2006, spal. 13, p. 12; 
Tarp knygų. 2006, Nr. 11, p. 39–40.

Zibolienė D. nori taikos – ruoškis karui: [renginys Vb Lietuvos 
kariuomenės dienai paminėti]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2006, 
lapkr. 25, p. 4.

Perduoti kompiuteriai: [savivaldybės gauti kompiuteriai ir spaus-
dintuvas pagal Vyriausybės įgyvendinamą bibliotekų renovavimo ir 
modernizavimo 2003–2013 metų programą perduoti Vb] // Gimtasis 
Rokiškis. 2006, lapkr. 28, p. 3.

Bataitienė Z. ukmergės džentelmenų rožės Rokiškio biblioteki-
ninkėms: [Rokiškyje vyko tradicinė bibliotekininkų diena, kurioje 
dalyvavo ukmergės V. šlaito Vb darbuotojai]. – iliustr. // ukmergės 
žinios. 2006, lapkr. 30, p. 3. 

Griškevičius K. draugystės pynėn įpintas dar vienas žiedas: 
[Rokiškyje vykusioje tradicinėje bibliotekininkų dienoje dalyvavo 
ukmergės V. šlaito Vb darbuotojai]. – iliustr. // Gimtoji žemė. 2006, 
lapkr. 30, p. 4. 

Kiselytė R. iš širdies gelmių apie gimtinę: [paroda poetės e. Mez-
ginaitės 65-osioms gimimo metinėms Rokiškio Vb] // tėviškės žibu-
riai. 2006, gruod. 12, p. 13.

Žilinskaitė R. su nauja rokiškėno poeto knyga vieni pirmųjų su-
sipažino neįgalieji: [Rokiškio Vb ir neįgaliųjų žmonių dienos centre 
pristatyta d. Kairio poezijos knyga „Vėjas alėjoj“]. – iliustr. // bičiu-
lystė. 2006, gruod. 21, p. 8.

2007
Rokiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka: konkursui pateik-

tų darbų katalogas: [Lietuvos bibliotekų kraštotyros, knygų ir elektro-
ninių išteklių konkursui, vykusiam 2006 ir 2007 m. knygos šventėse, 
Rokiškio viešoji biblioteka pateikė 7 bibliotekos 2003–2006 m. pa-
rengtus ir išleistus leidinius] // biblioteka: darbai ir žmonės. – Kaunas: 
naujasis lankas, 2007, p. 23–24.

Gyvenimas su knygomis: [apie 2006 metais Lietuvoje pasirodžiu-
sias knygas ir kultūrinius leidinius; minimas ir 1-asis Rokiškio krašto 
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kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ numeris, leidėjas – Rokiškio Vb 
įsikūręs J. ir a. Keliuočių palikimo studijų centras]. – iliustr. // naujoji 
Romuva. 2007, nr. 1, p. 1, 82–83. 

Griškevičienė R. Vlado šlaito poezijos atlaidai: [renginyje poeto 
V. šlaito atminimui Žemaitkiemyje dalyvavo Rokiškio Vb direktorė 
a. Matiukienė] // tarp knygų. 2007, nr. 1, p. 42.

Direktorių atlyginimai didės: [Rokiškio rajono savivaldybės tary-
ba padidino kultūros ir sporto įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos 
dydžio koeficientus; Vb direktorei nustatytas koeficientas 18] // Gim-
tasis Rokiškis. 2007, saus. 10, p. 6. 

Griškevičienė R. ukmergės vyrų gėlės – Rokiškio moterims: 
[ukmergės V. šlaito Vb bibliotekininkai dalyvavo Rokiškio krašto 
muziejuje vykusioje tradicinėje bibliotekininkų dienoje]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2007, saus. 16, p. 6.

Biblioteka plečia interneto prieigą: [Vb dalyvauja projektuose 
„bibliotekos pažangai“ ir „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plė-
tra“, pagal kuriuos nemokamai skaitytojai naudojasi kompiuteriais ir 
internetu VVb ir filialuose, numatoma įrengti interneto prieigas dar 5 
filialuose] // Gimtasis Rokiškis. 2007, saus. 17, p. 5. 

Penktadienio skaitymai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
vyksta penktadieniniai literatūriniai skaitymai iš ciklo „Metų knygos 
rinkimai“] // Gimtasis Rokiškis. 2007, saus. 25, p. 6. 

Rokiškis: [Rokiškio Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia 
paroda „bernardui brazdžioniui – 100 metų“ ir vyksta penktadieniniai 
literatūriniai skaitymai] // panevėžio rytas. 2007, saus. 26, p. 10. 

Rokiškis: [Rokiškio Vb vyks susitikimas su europarlamentare 
M. starkevičiūte, žurnalo „prie nemunėlio“ ir kompaktinio disko 
„Rokiškio krašto garbės piliečiai“ pristatymai] // panevėžio rytas. 
2007, saus. 26, p. 10. 

Rudytė G. „Liktorėlių“ šviesoje – žmogiškųjų vertybių kūryba: 
[Vb pristatyta poeto K. Jakučio iš Molėtų knyga „apeiginė liepa“]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2007, saus. 31, p. 6. 

Kalpokaitė S. Neišsenkanti kūrybos versmė: [literatūros ir krašto-
tyros sklaida Rokiškio VB] // Tarp knygų. 2007, Nr. 2, p. 42. 

Naujosios Romuvos Juozinės: [„naujosios Romuvos“ kultūros 
ir meno festivalis Juozinės, skirtos žurnalo įkūrėjui J. Keliuočiui pa-
gerbti]. – iliustr. // naujoji Romuva. 2007, nr. 2, p. 55–56. 

Milaknienė R. Kultūra – žurnale, garbės piliečiai – cd: [Vb 
pristatyti bibliotekininkų parengti Rokiškio krašto kultūros žurnalas 
„prie nemunėlio“ ir kompaktinis diskas „Rokiškio krašto garbės pi-
liečiai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2007, vas. 3, p. 1, 4.

Kiselytė R. norėdamas muštis…: [minima Vb pristatyti biblio-
tekininkų parengti kompaktinis diskas „Rokiškio krašto garbės pi-
liečiai“ ir kultūros žurnalas „prie nemunėlio“]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2007, vas. 6, p. 4.  

Meninio skaitymo konkursas: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje bus paminėtas b. brazdžionio šimtmetis] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2007, vas. 13, p. 8. 

Kalpokaitė S. Vasario grimasos: [yra apie vaikų bei jaunimo skai-
tymą]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2007, vas. 20, p. 4. 

Patvirtino priedus: [rajono taryba patvirtino biudžetinių įstaigų 
vadovų algų priedus, Vb direktorei a. Matiukienei bus mokamas 40 
proc. priedas] // Gimtasis Rokiškis. 2007, vas. 20, p. 3. 

Kalpokaitė S. Meninio skaitymo konkursas, skirtas B. Brazdžio-
niui: [Rokiškio VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Tarp kny-
gų. 2007, Nr. 3, p. 37–38. 

Kalpokaitė S. Geriausios metų knygos rinkimai: [renginiai Rokiš-
kio VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Tarp knygų. 
2007, Nr. 3, p. 38. 

Vilkickienė D. Rokiškio rajono SVB leidiniai savo kraštui: [apie 
VB darbuotojų parengtus leidinius bibliografinę rodyklę „Elena Mez-
ginaitė. 1941–2005“, kompaktinį diską „Rokiškio krašto garbės pi-
liečiai“, kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“]. – Iliustr. // Tarp knygų. 
2007, Nr. 3, p. 16–17. 

Vilkickienė D. Sugrįžimas namo…: [Rokiškio VB vyko bibliogra-
fijos rodyklės „Elena Mezginaitė“ ir E. Mezginaitės kūrybos rinkti-
nės „Mano senas drauge“ pristatymai] // Tarp knygų. 2007, Nr. 3, 
p. 38. 
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Matiukienė A. Prie Nemunėlio: nauji leidiniai. – Iliustr. // Kultū-
ros aktualijos. 2007, Nr. 3, p. 26.

Kalpokaitė S. Geriausios knygos rinkimai Rokiškyje: [Rokiškio VB 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Dialogas. 2007, kovo 3, p. 12.

Rokiškis: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje pristatyta pir-
moji rokiškėno a. šeinausko fotografijų paroda „atspindžiai“] // pa-
nevėžio rytas. 2007, kovo 7, p. 8. 

Zdanevičienė R. Laisvės šauklį paminėjo skaitydami eiles: [Ro-
kiškio Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko meninio skaity-
mo konkursas b. brazdžioniui paminėti]. – iliustr. // panevėžio rytas. 
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Zibolienė D. fotografijos renesansas: [Vb Vaikų ir jaunimo lite-
ratūros skyriuje veikia rokiškėno a. šeinausko fotoparoda „atspin-
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bai ir žmonės“ nugalėtoja, jai įteikti padėkos raštai bei diplomas už 
2006 metų bibliotekos leidinius: bibliografijos rodyklę apie kraštietę 
e. Mezginaitę, kultūros žurnalą „prie nemunėlio“, kompaktinę plokš-
telę „Rokiškio krašto garbės piliečiai“] // Gimtasis Rokiškis. 2007, 
geg. 10, p. 1.

Rokiškis: [spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Rokiškio 
Vb tapo respublikinio konkurso „biblioteka: darbai ir žmonės“ nuga-
lėtoja] // panevėžio rytas. 2007, geg. 11, p. 8.

Rokiškis: [Rokiškio Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks 
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tekoje veikia J. ir a. Keliuočių palikimo studijų centras]. – iliustr. // 
amerikos lietuvis. 2007, spal. 20, p. 17, 31.



490 491

Pakėnas A. naujoji Romuva, 2007/3: [apžvelgiamas naujas žur-
nalo „naujoji Romuva“ numeris, minima J. Keliuočio vardo suteiki-
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kų savaitės renginiuose] // Gimtasis Rokiškis. 2007, lapkr. 10, p. 4. 

Zibolienė D. pas Karlsoną ir pepę ilgakojinę ragauti freken bok 
bandelių: [renginiai a. Lindgren 100-osioms gimimo metinėms pa-
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teisinę pagalbą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2007, lapkr. 17, p. 4. 

Zdanevičienė R. bibliotekoje atgijo a. Lindgren dvasia: [Rokiškio 
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akcija Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 
2008, saus. 15, p. 2.
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įgyvendinant projektą „Gerumą ir grožį kuriame patys“] // Gimtasis 
Rokiškis. 2008, vas. 23, p. 4.

Vilkickienė D. „Einu į Lietuvą“: [Rokiškio VB vyko popietė Va-
sario 16-ajai ir poeto V. Šavelio 80-osioms gimimo metinėms pami-
nėti]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2008, Nr. 3, p. 41–42.

Skaitymai: [minint 380-ąsias prancūzų pasakininko gimimo meti-
nes, Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko teatralizuoti garsiniai 
š. pero kūrinių skaitymai] // Gimtasis Rokiškis. 2008, kovo 6, p. 6.

Pakėnas A. „prie nemunėlio“ 2007: [Vb ir J. ir a. Keliuočių pa-
likimo studijų centro leidžiamas kultūros žurnalas]. – iliustr. // nemu-
nas. 2008, kovo 13–19 (nr. 10), p. 14.

Pristatyta nauja knyga: [Vb pristatyta pandėlietės J. G. degte-
renkienės poezijos knyga „Kur srūva apaščia“]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2008, kovo 18, p. 4.

Zibolienė D. skaitymo metai: konkursų lavina: [Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2008, kovo 27, p. 8.

Rokiškis: [Rokiškio Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vei-
kia parodos: rajono tautodailininkų, mokytojos R. Repšienės ir moki-
nių darbų parodos bei spaudinių paroda „Lietuviškos knygos kelias“] // 
panevėžio rytas. 2008, kovo 28, p. 11.

Kalpokaitė S. „Metų knygos rinkimų 2007“ akcija. – Iliustr. // Tarp 
knygų. 2008, Nr. 4, p. 39–40.

Sielos stebuklai: [Vb vaikų ir jaunimo literatūros skyrius kviečia 
vaikus gaminti knygeles konkursui] // Gimtasis Rokiškis. 2008, bal. 3, 
p. 6.

Nauja knyga „Metai su pauliumi: atsiminimai apie paulių širvį“: 
[pristatyta Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, bal. 8, p. 4.

Zdanevičienė R. Vaikai knygeles kūrė iš medžio, lino ir džio-
vintų lapų: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vaikų knygos 
šventėje pristatytos ir pačių vaikų pagamintos knygelės konkursui 
„Mažieji sielos stebuklai“]. – iliustr. // panevėžio rytas. 2008, bal. 12,  
p. 13.

Diskusija apie vaikų teises: [Vb vaikų apsaugos teisių kontrolierė, 
pilietinės visuomenės instituto lektorė R. šalaševičiūtė skaitė paskai-
tą „Laimingi vaikai: kaip visuomenė gali efektyviai kovoti su vaikų 
teisės apsaugos problemomis“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, 
bal. 16, p. 2.

Vartotojams: [Vb vyks Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tar-
nybos panevėžio apskrities skyriaus, Valstybinės ne maisto produktų 
inspekcijos panevėžio skyriaus rengiamas seminaras „ar žinome savo, 
kaip vartotojo, teises?“] // Gimtasis Rokiškis. 2008, bal. 23, p. 1.

Zibolienė D. Jaunieji skaitytojai patys kūrė knygas: [Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje parodoje „Mažieji sielos stebuklai“ pri-
statytos vaikų sukurtos knygos]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, 
bal. 24, p. 1, 6.

Rokiškis: [Rokiškio rajono taryba įgaliojo merą R. Velykį pasira-
šyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nacionaline M. Mažvydo 
biblioteka dėl projekto „bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo] // pa-
nevėžio rytas. 2008, bal. 30, p. 6.

Skaitovams: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks ra-
joninis meninio skaitymo konkursas „Mūs šventas lietuviškas žodi“ 
spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai] // Gimtasis Rokiškis. 
2008, bal. 30, p. 1.

Kamajų gimnazistų paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros sky-
riuje eksponuojami Kamajų a. strazdo gimnazijos moksleivių kūrybi-
niai darbai, padaryti, vykdant pilietinio ir tautinio ugdymo programos 
projektą „Kas sudėta kraičio skrynion“] // Gimtasis Rokiškis. 2008, 
bal. 30, p. 2.

Kalpokaitė S. Pasakininkui Šarliui Pero – 380: [pasakų skaity-
mai Rokiškio VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Tarp knygų. 
2008, Nr. 5, p. 41–42.
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Lingytė V. Europos dieną leisti balionai: [VB vaikų ir jaunimo li-
teratūros skyriuje vyko renginys Europos dienai paminėti] // Gimtasis 
Rokiškis. 2008, geg. 14, p. 6.

Rokiškis: [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos periodikos 
skaitykloje vyks seminaras „Lietuvos – Latvijos bibliotekų veiklos 
aktualijos tarptautiniame kontekste“ Rokiškio, zarasų, panevėžio bei 
Latvijos cėsių miesto bibliotekininkams] // panevėžio rytas. 2008, 
geg. 15, p. 6.

„Oazė“: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius kviečia biblio-
tekininkus, kultūros darbuotojus, pedagogus į kūrybinę studiją „bi-
blioteka – vaikų vaizdinės ir žodinės saviraiškos oazė“] // Gimtasis 
Rokiškis. 2008, geg. 20, p. 1.

Bibliotekininkai suvienijo kūrėjus: [Vb Vaikų ir jaunimo litera-
tūros skyriuje vyko renginys, kuriame dalyvavo literatai, dainuoja-
mosios poezijos atlikėjai, dailininkai bei jaunieji kūrėjai] // Gimtasis 
Rokiškis. 2008, geg. 22, p. 6.

Susitikimas: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks susi-
tikimas su Kauno kamerinio teatro aktore K. Kazakevičiūte skaitymo 
metams skirtoje popietėje „atversiu knygelės lapus ir raidelės pabus“] //  
Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 3, p. 1.

Jagaitė R. Kas atveria širdis: [apie festivalio „poezijos pavasaris 
2008“, kurį surengė Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka, renginį 
šetekšnos kaimo J. ir a. tunaičių etnografinėje sodyboje]. – iliustr. // 
Ūkininko patarėjas. 2008, birž. 3, p. 15.

Puteikytė A. poezija po atviru dangum…: [apie Rokiškyje įvyku-
sį 44-ąjį tarptautinį festivalį „poezijos pavasaris“, kuris prasidėjo Vb 
pandėlio filiale, vėliau persikėlė į J. ir a. tunaičių muziejų šetekšnų 
kaime]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 3, p. 1, 4.

Zibolienė D. sąjūdis su pakilimais ir atoslūgiais: [Vb vyko sąjū-
džio 20-mečio minėjimas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 3,  
p. 1, 3.

Kiselytė R. Mažuos miesteliuos žmonės dideli…: [yra apie  
J. ir a. tunaičių muziejuje vykusį „poezijos pavasario“ festivalį]. –  
iliustr. – akcentai // Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 4, p. 6.

Puteikytė A. aukštaitijos lėlės suvažiavo į Rokiškį: [Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje vyko Xii aukštaitijos regiono lėlių teatrų 
šventė „Kai atgyja lėlės]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 7, 
p. 2.

Žukienė V. „pipirai čia turėtų būti kvepiantieji“: [apie regioni-
nę spaudą, regioninei kultūrai skirtus žurnalus, minimas ir Rokiškio  
J. Keliuočio viešosios bibliotekos bei J. ir a. Keliuočių palikimo stu-
dijų centro leidinys „prie nemunėlio“] // Literatūra ir menas. 2008, 
birž. 13, p. 3–5.

Kalpokaitė S. Paparčio žiedo beieškant…: [vasaros aktualijos]. – 
Iliustr. – Akcentai // Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 18, p. 6.

Skvarnavičius A. panevėžio apskrities valstybinės mokesčių ins-
pekcijos padėka: [už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą, skati-
nant elektroninį gyventojų pajamų mokesčio deklaravimą viešosios 
interneto prieigos taškuose Rokiškio Vb direktorei a. Matiukienei bei 
darbuotojoms] // Gimtasis Rokiškis. 2008, birž. 21, p. 2.

Septintoji stovykla: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius or-
ganizavo literatūrinę, etnokultūrinę vaikų vasaros poilsio stovyklą 
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savivaldybės parengtus projektus ES ir kitų fondų paramai gauti]. – 
Iliustr. – Akcentai // Gimtasis Rokiškis. 2008, liep. 30, p. 6.

Milaknienė R. Gražiausios sodybos skęsta medžiuose ir gėlėse: 
[atkreiptas dėmesys į išskirtinai besitvarkančias „sodrą“ ir Vb]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugpj. 20, p. 1, 5.

Milaknienė R. Maloniau dirbti ne tarp varnalėšų: [apie Rokiškio 
miesto įstaigas ar įmones, savo aplinką pasipuošusias gėlėmis, tarp jų 
ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugpj. 27, p. 1, 5.

Pagerbkime mokytojus laišku!: [Vb skelbiamas rajoninis rašinio 
konkursas „Laiškas mokytojui“] // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugs. 4, 
p. 1, 5.
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Milaknienė R. Rašytoją nustebino premija savame krašte: [Vb 
antroji literatūrinė J. Keliuočio vardo premija įteikta rašytojai V. Ju-
knaitei]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugs. 13, p. 1, 6.

Tradicinė europos kalbų savaitė – 2008: [Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyrius, rajono literatų klubas „Vaivorykštė“ kartu su ra-
jono mokinių taryba, panevėžio kolegijos Rokiškio filialu organizuo-
ja tradicinę europos kalbų savaitę „europos kalbos atveria duris“] // 
Gimtasis Rokiškis. 2008, rugs. 16, p. 4.

Zdanevičienė R. Rašytojai gyvenimą paskanino dar vienas sal-
dainis: [literatūrinė J. Keliuočio vardo premija Rokiškio Vb vykusių 
iškilmių metu įteikta kraštietei rašytojai V. Juknaitei]. – iliustr. // pa-
nevėžio rytas. 2008, rugs. 18, p. 6.

Zdanevičienė R. Rokiškio gimtadienis – be garo: [apie Rokiškio 
miesto 509-ajam gimtadieniui skirtus renginius, tarp jų ir Viešojoje 
bibliotekoje vykusius krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ ir al-
bumo apie Rokiškį pristatymus]. – iliustr. // panevėžio rytas. 2008, 
rugs. 23, p. 6.

Minkevičienė A. 509-asis skriejo virš miesto, šurmuliavo gatvėse, 
salėse, parodose…: [minima Vb pristatytas kultūros žurnalas „prie 
nemunėlio“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugs. 23, p. 1, 
4–5.

Kiselytė R. Vogti, sėti, pirkti, ilsėtis…: [„Romuvos“ gimnazijos bi-
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Vb vykusį Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ pristaty-
mą]. – iliustr. – akcentai // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugs. 24, p. 6.

Puteikytė A. šurmuliuoja kalbų savaitės renginiai: [Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje vyko europos kalbų savaitės renginiai]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, rugs. 25, p. 1, 6.

Pakėnas A. „prie nemunėlio“ – 2008: [apie naują Rokiškio krašto 
kultūros žurnalą „prie nemunėlio“ numerį, kurį leidžia J. Keliuočio 
viešoji biblioteka ir J. ir a. Keliuočių palikimo studijų centras]. – 
iliustr. // nemunas. 2008, rugs. 25 (nr. 33), p. 17.

Zdanevičienė R. apie Lietuvą – angliškai ir vokiškai: [apie Ro-
kiškio Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vykusius renginius 

europos kalbų dienai]. – iliustr. // panevėžio rytas. 2008, rugs. 26,  
p. 1, 3.

Mažoji „eurovizija“ Rokiškyje: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje vyko konkursinė muzikinė popietė „su daina po europos są-
jungą“ , skirta europos kalbų savaitei paminėti]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2008, rugs. 30, p. 4.

Kalpokaitė S. „Žodis, kalba ir knyga – visada greta“: [apie Ro-
kiškio VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus literatūrinę-edukacinę 
programą Skaitymo metams, renginius]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2008, 
Nr. 10, p. 38.

Fotografijos primins tragišką lenkų istorijos faktą: [Vb pristatyta 
Lenkijos tautos atminimo instituto parengta fotografijų paroda „Katy-
nė“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, spal. 1, p. 2.

Rastenis M. Rudeninės mintys: [pedagogas apie rudenį, artėjan-
čius rinkimus į seimą, Vb vykusį susitikimą su rašytoja V. Juknaite 
bei naujojo „prie nemunėlio“ numerio pristatymą]. – iliustr. – akcen-
tai // Gimtasis Rokiškis. 2008, spal. 1, p. 6.

Kalpokaitė S. Gyvenimo prasmės beieškant: [apie rajoninį rašinio 
konkursą „Laiškas mokytojui“]. – Iliustr. – Akcentai // Gimtasis Ro-
kiškis. 2008, spal. 8, p. 6.

Kaimyninės šalies žinovai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros sky-
riuje organizuota viktorina 10–12 klasių moksleiviams „Lenkija –  
patraukli visiems“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, spal. 9,  
p. 8.

Laiškai mokytojams pasigedo adresatų: [apie Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus bei rajono savivaldybės švietimo skyriaus organi-
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Gimtasis Rokiškis. 2008, spal. 11, p. 5.

Rokiškis: [Rokiškio Vb veikia paroda bibliotekos 85-erių metų 
jubiliejui paminėti, Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje senamies-
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Maksimaitienė E. Vilniaus rokiškėnų klubo jubiliejus: [apie Vil-
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ryšius su Rokiškio kultūros įstaigomis ir Vb] // Gimtasis Rokiškis. 
2008, spal. 22, p. 6.

„Neregėta Lietuva“ Rokiškio bibliotekose: [albumo autorius 
M. Jovaiša po kelis leidinio egzempliorius dovanojo rajono bibliote-
koms]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, spal. 25, p. 7.

Kiselytė R. Miško medžių strategija: [yra apie Vb pristatytą kraš-
tiečio poeto R. V. Graibaus eilėraščių knygą „Žiūrėjimas į ugnį“]. – 
iliustr. – akcentai // Gimtasis Rokiškis. 2008, spal. 29, p. 6.
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„Margi paukšteliai pasauly skraido“]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
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Eilėraščiai, rašyti naktį: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros sky-
riuje pristatyta V. papaurėlienės poezijos knyga „atnešk paparčių 
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Abipus baltijos jūros: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
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Zdanevičienė R. bibliotekos sieną papuošė pelėda: [Vb Vaikų ir 
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Susitikimas: [Vb vyks susitikimas su rašytoja, žurnaliste, knygų 
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Milaknienė R. biblioteka didžiuojasi nauju vardu ir vargsta dėl 
naujų knygų: [bus pristatyta knyga „Rokiškio J. Keliuočio viešajai bi-
bliotekai – 85“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2008, lapkr. 19, p. 1–2.

Rokiškis: [albumo „neregėta Lietuva“ autorius M. Jovaiša po ke-
lis leidinio egzempliorius dovanojo rajono bibliotekoms] // panevėžio 
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11, p. 6.
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nystės atgarsiai: [susitikimas Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje su 
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Dūdaitė L. susitikime su garsiu ekonomistu papildomų kėdžių ne-
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Matiukienė A. Mielas skaitytojau: [įžanga]. – Iliustr. // Prie Ne-
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Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia 
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mos kodas“] // Gimtasis Rokiškis. 2009, saus. 13, p. 1; saus. 20,  
p. 1.

Rokiškėnų klubas rinks tarybą: [Vilniaus rokiškėnų klubo „pra-
giedruliai“ ataskaitiniame susirinkime dalyvaus ir Vb atstovai] // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, saus. 17, p. 6.

Milaknienė R. „Vaivorykštė“ skelbia konkursą: [literatų klubas 
skelbia literatūrinį konkursą „čia žydi vardas Lietuvos“]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, saus. 24, p. 7.

Knygos rinkimuose – du lyderiai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje vyko garsiniai penkių knygų, pretendenčių į 2008 metų vaikų 
knygų nominaciją, skaitymai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, 
saus. 31, p. 5.

Kiselytė R. Žodžiai, kurių nesinori kartoti…: [Vb viešėjo žurna-
lo „naujoji Romuva“ vyr. redaktorius a. Konickis, pristatęs jaunų, 
anksti mirusių poetų kūrybos antologiją „Lyg įžanga į Reguiem“ ir 
poetas J. balčius su knyga „ir kaip akmens tyla“]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2009, vas. 4, p. 6.

Dainos, paskaitos ir sveikuoliški skanėstai…: [Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje Visuomenės sveikatos biuras organizavo 
sveikatos popietę „Mokausi gyventi sveikai“]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2009, vas. 11, p. 4.

Išrinkti valentiniškiausieji: [renginys Valentino dienai „tegyvuoja 
meilė“ Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 
2009, vas. 19, p. 6.

Pakėnas A. „prie nemunėlio 2008/2“: [Rokiškio krašto kultūros 
žurnalo naujausio numerio apžvalga]. – iliustr. // nemunas. 2009, 
kovo 19–25 (nr. 11), p. 14.

Puteikytė A. Konkursas „čia žydi vardas Lietuvos“: [Vb Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriuje rengiamas literatūrinis konkursas]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, kovo 17, p. 1, 4.

Lėlininkų šventėje – parodos ir ateities planai: [Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje tarptautinę lėlininkų dieną pristatyta pa-
nevėžio kolegijos Rokiškio filialo kultūros vadybos studentų paroda 
„teatrinės širmos ir kaukės“ bei lėlių teatro „čiz“ fotografijų paroda 
„būryje draugų“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, kovo 24, p. 4.

Kiselytė R. auksinės kamanos nepagerina arklio…: [minima, 
kad Knygnešio dieną Vb lankėsi aktorius f. Jakšys, kuris atliko  
K. ostrausko monodramą „Vaižgantas“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2009, bal. 8, p. 6.

Mažieji dailininkai piešė gimtinę: [Vb Vaikų ir jaunimo literatū-
ros skyriuje apdovanoti piešinių parodos „Mano kraštas“ nugalėto-
jai] // Gimtasis Rokiškis. 2009, bal. 9, p. 6.

Dovanų – penkios dėžės knygų: [rajone ir Vb lankėsi leidyklos 
„Versmė“ ir kraštiečių suorganizuoto tūkstantmečio kelio per Lietuvą 
dalyviai ir tūkstantmečio bibliobusas, tarp jų ir Rokiškio krašto gar-
bės pilietis kraštotyrininkas V. Mačiekus]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2009, bal. 21, p. 4.

Milaknienė R. Knyga. ar ji dar reikalinga?: [renginiai naciona-
linę bibliotekų savaitę, Vb direktorė, moksleiviai, skaitytojai apie 
knygas, jų paklausą, knygos gerbėjus]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2009, bal. 25, p. 4.

„Skudurinėje onutėje“ – kūrybinė laboratorija: [bajoruose lėlių 
teatrų šventėje „skudurinė onutė“ pasirodė ir Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus teatras „padaužiukai“]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2009, geg. 2, p. 12.

Europos dienai – viktorina ir koncertas: [renginio „europietiška 
diena mano mieste Rokiškyje“ metu Vb surengė viktoriną apie es]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, geg. 9, p. 12.

Įvertinti bibliotekininkai: [Vb įteiktas konkurso „biblioteka: dar-
bai ir žmonės“ laureato diplomas] // Gimtasis Rokiškis. 2009, geg. 9, 
p. 2.

Milaknienė R. poezijos atlaidai: [Vb surengta poezijos šventė 
„tūkstantis žodžių Lietuvai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, 
geg. 26, p. 1, 4.
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Tautodailininkų paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros sky-
riuje veikia rajono tautodailininkų jubiliatų darbų paroda] // Gimtasis 
Rokiškis. 2009, birž. 16, p. 3.

Mažieji užplūdo lėlių teatro šventę…: [Vb Vaikų ir jaunimo lite-
ratūros skyriuje tryliktą kartą vyko aukštaitijos regiono lėlių teatrų 
šventė „Kai atgyja lėlės 2009“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, 
birž. 16, p. 4.

Puteikytė A. aukštaitijos bibliotekininkų sąskrydis: triumfas, trau-
mos, įtarimai…: [anykščiuose vykusiame sąskrydyje Rokiškio Vb 
tapo nugalėtoja]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, birž. 16, p. 5.

Konkursas: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius miesto jubi-
liejaus proga rengia kompiuterinių darbų konkursinę parodą „Mano 
miesto ateities vizija“] // Gimtasis Rokiškis. 2009, liep. 14, p. 1; liep. 
28, p. 1.

„Pelėdžiukų“ stovykla: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius 
organizavo turistinę literatūrinę-etnokultūrinę vaikų vasaros poilsio 
stovyklą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, liep. 16, p. 8.

Paroda: [obelių vaikų globos namų auklėtinių kūrybinių darbų 
paroda Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 
2009, liep. 25, p. 1.

Kalpokaitė S. Plikystės grimasos: [minima, kad VB Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje koncertavo gitaristas S. Bušma]. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, rugpj. 1, p. 7.

Puteikytė A. Gitaros garsuose ištirpo kasdienybės rūpesčiai: [Vb 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje pirmąjį solinį koncertą gitara su-
rengė s. bušma]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, rugpj. 4, p. 4.

Harį poterį tuoj įveiks raganaitė Lilė: [Vb Vaikų ir jaunimo lite-
ratūros skyriuje vyksta literatūrinis konkursas „čia žydi vardas Lietu-
vos“, kompiuterinių darbų konkursinė paroda „Mano ateities vizija“] //  
Gimtasis Rokiškis. 2009, rugpj. 6, p. 8.

Puteikytė A. bibliotekininkai patirties sėmėsi iš profesionalų…: 
[Vb darbuotojai dalyvavo tarptautiniame Lenkijos, baltarusijos ir 
Lietuvos projekte „Menų fabrikas“ Lenkijoje, Veiherovo mieste]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, rugpj. 18, p. 4.

Miškinienė A. savaitgalis antežeryje: [aukštaitijos bibliotekinin-
kų sąskrydyje dalyvavo ir Rokiškio bibliotekininkai]. – iliustr. // tarp 
knygų. 2009, nr. 9, p. 33–34.

Kalpokaitė S. Į žygį už gimtąją kalbą, knygą…: [apie literatų klu-
bo „Vaivorykštė“ ryšius su kitų rajonų literatais] // Gimtasis Rokiškis. 
2009, rugs. 8, p. 1, 4.

Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia gydy-
tojos d. uldukienės fotografijų ciklo „Vasarą prisiminus“ paroda] // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, rugs. 10, p. 1.

Minkevičienė A. šiugždėjo ponių šilkai, grasinosi svieto lyginto-
jas, kvepėjo paršelis…: [miesto jubiliejui skirti renginiai vyko ir Vb: 
pristatytas kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ jubiliejinis numeris, 
paskelbti literatūrinio konkurso „čia žydi vardas Lietuvos“ laureatai, 
vyko „Literatūrinis vidurdienis“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, 
rugs. 22, p. 4–6.

Zibolienė D. bibliotekų pasiūlytai naujovei bedarbiai nepasirengę: 
[Vb bei jos filialai įsijungė į projekto „bibliotekos pažangai“ akciją 
„ieškau darbo“ ir surengė tiesioginę internetinę transliaciją]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, rugs. 24, p. 1, 4.

Milaknienė R. bibliotekos: algos mažėja, lankytojų daugėja: 
[Vb direktorė apie sumažintas lėšas naujoms knygoms įsigyti, atly-
ginimams, darbo sąlygas, Vilniuje vykusį bibliotekininkų piketą]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, spal. 6, p. 1, 4.

Kompiuteriu ir internetu: [apie Vb įgyvendinamą projektą „bib- 
liotekos pažangai“] // Gimtasis Rokiškis. 2009, spal. 22, p. 1.

Būdas Vaižganto…: [Vb surengė J.tumui-Vaižgantui skirtą kon-
ferenciją]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, spal. 29, p. 1–2.

Įteikta literatūrinė premija: [Vilniuje Rašytojų klube žurnalo 
„naujoji Romuva“ 15-ųjų atkūrimo metinių paminėjime rašytojui  
V. Girdzijauskui įteikta J. Keliuočio literatūrinė premija] // Gimtasis 
Rokiškis. 2009, spal. 31, p. 2.

Kalpokaitė S. Gyvenimo kryžkelėje: [yra apie VB vykusią konfe-
renciją J. Tumo-Vaižganto 140-osioms gimimo metinėms, susitikimą 
su poetu R. Graibumi ir literatūrologu S. Lipskiu, seminarą-kūrybinę 
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studiją „Vaiko auklėjimas šeimoje: lietuvių liaudies papročiai, tradi-
cijos“, edukacinę valandėlę „Jei gerai skaitysiu – ropės nekramty-
siu“]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, spal. 31, p. 7.

Kiselytė R. Vaižgantas ieškojo, kas gera…: [konferencija Vb Vaiž-
ganto 140-osioms gimimo metinėms] // Lietuvos aidas. 2009, spal. 31, 
p. 3; draugas. 2009, spal. 28, p. 10.

Tryliktoji šiaurės šalių bibliotekų savaitė: [renginiai Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2009, lapkr. 3, p. 4.

Nuotrauka: Rokiškio bibliotekos direktorė a. Matiukienė V. Gir-
dzijauskui įteikia Juozo Keliuočio premiją // nemunas. 2009, lapkr. 
12–18 (nr. 40), p. 2, 12.

Puteikytė A. sėmėsi pažadų tesėjimo meno...: [Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje vyko moksleivių ir jaunimo sambūris, kurio 
metu diskutuota apie duotų pažadų tesėjimo svarbą, rajono ateitį 2010-
aisiais metais]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, lapkr. 14, p. 3.

Savukynaitė J. Vaikai Lietuvos bibliotekose 2008 metais: [mini-
mas ir Rokiškio Vb Vaikų literatūros skyrius, vykdantis vaikų vasaros 
užimtumo programą, organizuojantis turistines-literatūrines, etnokul-
tūrines vaikų vasaros poilsio stovyklas „pelėdžiukas“]. – iliustr. // 
tarp knygų. 2009, nr. 12, p. 5–8.

Nuotraukose – užburiantis saulėtekis: [Vb atidaryta kraštietės fo-
tomenininkės G. Rein paroda „pradžia“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2009, gruod. 10, p. 2.

Saulėgrįžos belaukiant…: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriu-
je vyko adventinė popietė] // Gimtasis Rokiškis. 2009, gruod. 19, p. 3.

Bibliotekininko diena 40-ąjį kartą: [Vb šventė profesinę šventę] // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, gruod. 22, p. 4.

Kiselytė R. Kam tos problemos…: [yra apie Vb viešėjusį pro-
zininką, J. Keliuočio premijos laureatą V. Girdzijauską]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2009, gruod. 31, p. 7.

Už bibliotekų pažangos atspindį – pagrindinis prizas: [„Gimtojo 
Rokiškio“ žurnalistei d. zibolienei už straipsnių ciklą apie permainas 
Rokiškio rajono bibliotekose skirtas projekto „bibliotekos pažangai“ 
kūrybinio konkurso „šiuolaikinė biblioteka – visuomenės pažangai“ 

pagrindinis prizas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2009, gruod. 31, 
p. 2.
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Matiukienė A. Mielas Skaitytojau: [pratarmė]. – Portr. // Prie Ne-

munėlio. 2010, Nr. 1 (24), p. 2.
Melvydienė V. Meilė niekuomet nesibaigia: [apie kraštietį vyskupą 

A. Deksnį]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2010, Nr.1 (24), p. 10–15.
Vilkickienė D. Tarp dviejų krantų: [apie pedagogą, rašytoją, vertė-

ją J. Povilonį]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2010, Nr. 1 (24), p. 19–22.
Milaknienė R. bibliotekos ėmėsi peticijų: [Lbd išplatino peticiją 

„už laisvę skaityti“, Vb direktorė a. Matiukienė apie šiems metams 
skirtas lėšas knygoms įsigyti, savivaldybės skirtą biudžetą]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2010, saus. 12, p. 1, 4.

Konkursą „Žiemos pasaka“ laimėjo šeštokė: [paskelbti Vb Vai-
kų ir jaunimo literatūros skyriaus kompiuterinių darbų konkursinės 
parodos „Žiemos pasaka“ nugalėtojai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2010, saus. 16, p. 3.

Rašinio konkursas „Regiu tokią ateities Lietuvą“: [Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyrius bei literatų klubas „Vaivorykštė“ organi-
zuoja rajoninį konkursą] // Gimtasis Rokiškis. 2010, saus. 26, p. 4.

Matiukienė A. Mielas Skaitytojau: [pratarmė]. – Iliustr. // Prie 
Nemunėlio. 2010, Nr. 2 (25), p. 2.

Vilkickienė D. „…mano žemė čia, mano draugai, mano broliai…“: 
[apie kraštietį poetą P. Širvį]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2010, Nr. 2 
(25), p. 29–33.

Vilkickienė D. Juozo Tumo-Vaižganto 140-osioms metinėms: 
[apie Rokiškio VB surengtą konferenciją] // Tarp knygų. 2010, Nr. 2, 
p. 37–38.

2010 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / parengė R. Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2010, Nr. 2 (25), p. 63–68.

Zibolienė D. Konteineris knygoms su stebėjimo kamera: [Vb di-
rektorė a. Matiukienė apie elektronines paslaugas, susijusias su leidinių 
paieška, užsakymu, gavimu] // Gimtasis Rokiškis. 2010, vas. 9, p. 1–2.
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Kviečia dalyvauti rašinių konkurse!: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyrius bei literatų klubas „Vaivorykštė“ organizuoja rajoninį konkursą 
„Regiu tokią ateities Lietuvą“] // Gimtasis Rokiškis. 2010, vas. 18, p. 8.

Kalpokaitė S. Ar vien tik auksas valdo mus?: [apie geriausios 
2009 m. vaikų knygos rinkimus, V. Gasiūno knygos „Literatūriniuose 
arimuose“ pristatymą, rašinio konkursą „Regiu tokią ateities Lietu-
vą“ VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2010, vas. 20, p. 7.

Vilkickienė D. Žurnalo „Prie Nemunėlio“ 2009 m. 2-ojo numerio 
apžvalga // Tarp knygų. 2010, Nr. 3, p. 36–37.

Kiselytė R. amerika tinginio nepraturtina…: [minima, kad švie-
timo įstaigų bibliotekų seminaro metu kultūros žurnalą „prie nemu-
nėlio“ apžvelgė Vb direktorė a. Matiukienė]: akcentai. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, kovo 13, p. 7.

Mokinių svajonės apie gražesnę Lietuvą: [Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje paskelbti rajoninio rašinio konkurso „Regiu tokią 
ateitį“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui, nuga-
lėtojai] // Gimtasis Rokiškis. 2010, kovo 23, p. 4.

Vilkickienė D. Per Juozines prakalbinta kraštietės knyga: [Rokiškio 
VB pristatyta kraštietės rašytojos E. Kurklietytės knyga „Šešėlių verpėja: 
laukinės Todės istorija“]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2010, Nr. 4, p. 34–35.

Justinas Marcinkevičius – vaikams: [Vb Vaikų ir jaunimo litera-
tūros skyriuje vyko J. Marcinkevičiaus skaitymai] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2010, bal. 1, p. 2.

Kalpokaitė S. Biblioteka yra Tavo: [apie tradicinę Nacionalinę 
bibliotekų savaitę rajone]. – Iliustr. – Akcentai // Gimtasis Rokiškis. 
2010, bal. 24, p. 7.

Viktorina „euroekspertas“ 3-iasis turas: [paskelbti viktorinos „eu-
roekspertas“ 1-ojo turo laimėtojai, tarp kurių ir Vb direktorė a. Matiu-
kienė] // Gimtasis Rokiškis. 2010, geg. 27, p. 7.

Zibolienė D. Knygų grąžinimo įrenginys: [prie Vb pastatytas kny-
gų grąžinimo įrenginys, įsigytas europos sąjungos struktūrinių fon-
dų lėšomis, suteikia galimybę grąžinti knygas bibliotekos ne darbo 
metu]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, geg. 27, p. 1, 3.

Zibolienė D. poezijos atlaidai Lietuvos pakrašty…: [rajono poezi-
jos gerbėjai susitiko ažušilių k. a. ir J. Macijauskų sodyboje]. – ilius-
tr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, birž. 1, p. 1–2.

Viktorina „euroekspertas“ 4-asis turas: [4-to turo klausimai ir 
2-ojo turo laimėtoja paskelbta Vb direktorė a. Matiukienė] // Gimta-
sis Rokiškis. 2010, birž. 3, p. 7.

Aukštaitijos lėlininkai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
vyko keturioliktoji aukštaitijos lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, birž. 12, p. 3.

Puteikytė A. Į salas sukvietė aukštaitijos bibliotekininkų sąskry-
dis: [salose vyko Vb surengtas antrasis aukštaitijos bibliotekininkų 
sąskrydis]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, birž. 15, p. 4.

Rašinių konkurso „Regiu tokią ateities Lietuvą“ laureatai: [pateik-
ti Vb skelbto konkurso laureatai ir jų rašiniai]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2010, birž. 19, p. 10.

Kiselytė R. svečiuose kunigas poetas Justas Jasėnas: [Rokiškio 
„Romuvos“ gimnazijoje bei Vb viešėjo J. Jasėnas]. – iliustr. // Lietu-
vos aidas. 2010, birž. 26, priedas „naujausios žinios“, p. 1; draugas. 
2010, birž. 30, p. 10.

Milaknienė R. „Keleivis naktyje“ nepaklydo: [a. Žilinsko poe-
zijos knygelės pristatymas Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, 
birž. 26, p. 5.

Kalpokaitė S. Ar mokame mylėti ir atleisti? – Iliustr. – Akcentai // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, liep. 17, p. 7.

Kiselytė R. pagiriamasis žodis Moterims…: [minimas Vb viešė-
jęs zarasų krašto kunigas, poetas J. Jasėnas]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2010, liep. 31, p. 7.

Paroda: [i. šarkauskaitės fotografijų paroda Vb] // Gimtasis Ro-
kiškis. 2010, rugpj. 24, p. 1.

Kalpokaitė S. Pasitinkant rudens metą: [yra apie vaikų skaitomu-
mą]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, rugs. 11, p. 7.

Milaknienė R. atviras nervas širvys: [yra apie Vb sukauptą litera-
tūrą apie p. širvį, direktorės a. Matiukienės prisiminimai]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, rugs. 11, p. 1, 8–9.
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Zibolienė D. „Gal per tave ir poetu tapau?“: [apie kraštietį poetą 
p. širvį ir jo įkvėpėją a. Žegliūnaitę-Liolienę bei laiškus, kurie tik 
Vb direktorės z. Jodeikienės iniciatyva iškilo viešumon]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, rugs. 11, p. 9.

Puteikytė-Mackuvienė A. norinčiųjų naudotis internetu – dau-
gėja: [Vb direktorė a. Matiukienė ir darbuotoja i. pilipavičiūtė apie 
projekto „bibliotekos pažangai“ akciją „pirmas kartas internete? drą-
siau! pirmyn“... vyresnei kartai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, 
spal. 14, p. 1–2.

Kalpokaitė S. Apie skurdą ir dar kai ką. – Iliustr. – Akcentai // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, spal. 16, p. 7.

Kauniečio dovana Viešajai bibliotekai: [Kauno kolegijos dėstyto-
jo, žurnalisto, bibliofilo R. Venckaus dovanos J. ir a. Keliuočių paliki-
mo studijų centrui] // Gimtasis Rokiškis. 2010, spal. 19, p. 4.

Žolininkė: [Vb lankėsi ekologinio vaistažolių ūkio savininkė, žo-
lininkė J. balvočiūtė] // Gimtasis Rokiškis. 2010, spal. 23, p. 3.

Poezija: [Vb vyko R. Graibaus poezijos knygos „prie laužo dienų 
esu“ pristatymas] // Gimtasis Rokiškis. 2010, spal. 30, p. 3.

Blažys A. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis: [numaty-
tas svarstyti klausimas dėl Vb fondų atnaujinimo 2011–2015 m. pro-
gramos patvirtinimo] // Gimtasis Rokiškis. 2010, lapkr. 20, p. 2.

Kalpokaitė S. Biblioteka – po mistikos skraiste: [Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitės renginiai VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriu-
je]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, lapkr. 20, p. 7.

Unikali medžiaga apie kraštotyrą: [rajono švietimo įstaigų bi-
bliotekininkų seminare „Rokiškio krašto asmenybės pasaulio istori-
joje“ Vb bibliografijos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja 
R.Viskaitienė skaitė pranešimą „alės Rūtos kultūrinė veikla“]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, lapkr. 27, p. 7.

Zibolienė D. naujosios kultūros vedliui – Juozo Keliuočio premi-
ja: [Vb renginio „skristi abiem sparnais“ metu pristatytas naujausias 
žurnalo „naujoji Romuva“ numeris, įteikta ketvirtoji J. Keliuočio li-
teratūrinė premija rašytojui, eseistui, poetui V. dauniui]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, lapkr. 30, p. 1, 4.

Bibliotekose – baterijų dėžutės: [Vb prisijungė prie asociacijos 
„eepa“ iniciatyvos pasirūpinti naudotomis baterijomis, todėl visose 
rajono bibliotekose pastatytos naudotų baterijų surinkimo dėžutės]. // 
Gimtasis Rokiškis. 2010, gruod. 14, p. 4.

Paroda apie popiežių: [Vb veikia Lenkijos instituto paroda „Jonas 
paulius ii“ popiežiaus Jono pauliaus ii apsilankymo Lietuvoje 16-osioms 
metinėms paminėti] // Gimtasis Rokiškis. 2010, gruod. 14, p. 4.

Kalpokaitė S. Žurnalisto, literato Jono Varno atminimui: [VB Vai-
kų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko žurnalisto, literato J. Varno 
knygos „Konfliktas“ pristatymas, skirtas jo mirties metinėms paminė-
ti]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, gruod. 23, p. 7.

Milaknienė R. Knygos – vaistas nuo sudėtingo gyvenimo: [apie 
populiariausias knygas ir skaitomiausius autorius Vb ir knygyne]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2010, gruod. 23, p. 7.

Zibolienė D. Kalėdinė savivaldybės dovana – albumas apie Rokiš-
kio kraštą: [rajono savivaldybė išleido nuotraukų albumą „Rokiškio 
kraštas iš paukščio skrydžio“, įžanginį tekstą šiai knygai parašė Vb 
direktorės pavaduotoja d. Vilkickienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2010, gruod. 30, p. 8.

2011
Viskaitienė R. Iš Jono Katelės bibliografijos // Garsusis Panemu-

nėlis ir kunigo Jono Katelės švietėjiška veikla. – [Rokiškis: Rokiškio 
krašto muziejus, 2011], p. 8–9.

Balašaitienė D. czesławo Miłoszo gyvenimas ir kūryba: [praneši-
mas skaitytas Rokiškio Vb vykusioje konferencijoje „czesłowo Miłos-
zo skaitymai“]. – iliustr. // prie nemunėlio. 2011, nr. 1 (26), p. 11–15.

Grinkevičiūtė K. eseistinė czesławo Miłoszo mintis romane 
„isos slėnis“: [pranešimas iš Rokiškio Vb vykusios konferencijos 
„czesławo Miłoszo skaitymai“]. – iliustr. // prie nemunėlio. 2011, 
nr. 1 (26), p. 22–27.

Jonuškaitė B. czesławas Miłoszas ir Lietuva: [pranešimas iš Vb 
vykusios konferencijos „czesławo Miłoszo skaitymai“]. – iliustr. // 
prie nemunėlio. 2011, nr. 1 (26), p. 16–21.
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Keliuotis A. Liudo dovydėno romano „broliai domeikos“ re-
cenzija: iš Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos rankraš-
tyno. – iliustr. // prie nemunėlio. 2011, nr. 1(26), p. 60–63.

Matiukienė A. Mielas skaitytojau,: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. //  
Prie Nemunėlio. 2011, Nr. 1(26), p. 2.

Viskaitienė R. Jono Katelės bibliografija: Kunigui, švietėjui Jonui 
Katelei – 180. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2011, Nr. 1 (26), p. 88–94.

Žirgulis R. czesławas Miłoszas ir Kėdainių kraštas: [pranešimas 
iš Rokiškio Vb vykusios konferencijos „czesławo Miłoszo skaity-
mai“]. – iliustr. // prie nemunėlio. 2011, nr. 1 (26), p. 28–40.

Rajono literatai žadins net politikų ar virėjų iniciatyvą: [rajono 
literatų klubas „Vaivorykštė“, minintis savo 25-metį, Vb vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje kiekvieną mėnesį rengs pačio pačiausio 
rokiškėno, gimusio po tuo ženklu, rinkimus]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2011, saus. 6, p. 2.

Jasaitytė M. Rokiškio bibliotekų lentynos pasipildė geriausio-
mis lietuvių rašytojų knygomis: [akcijos „Metų knygos rinkimai“ 
partneriu tapęs „Ūkio bankas“ po penkias geriausias vaikų, paauglių 
ir suaugusiųjų knygas dovanojo ir Vb] // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
saus. 22, p. 12.

Kalpokaitė S. Smagu būry žmonių, gimusių po Ožiaragio ženklu: 
[renginys VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Gimta-
sis Rokiškis. 2011, saus. 27, p. 1–2.

Apie Rokiškį Vilniuje su kraštiečiais ir rajono vadovais: [ro-
kiškėnų klubo „pragiedruliai“ metiniame susirinkime dalyvavo ir 
Vb direktorė a. Matiukienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
saus. 29, p. 1, 9.

Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia „Ro-
muvos“ gimnazijos abiturientų piešinių paroda „apšerkšniję mūsų 
žiemos, balta balta – kur dairais…“ ] // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
saus. 29, p. 1.

Tautodailininkas: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje atida-
ryta kavoliškėno tautodailininko p. siniausko darbų paroda] // Gimta-
sis Rokiškis. 2011, saus. 29, p. 3.

Vaikų knyga: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus skaityto-
jai geriausia vaikų knyga išrinko K. Kasparavičiaus knygą „baltasis 
dramblys“] // Gimtasis Rokiškis. 2011, saus. 29, p. 3.

Areška V. Mažinti skausmą ir didinti malonumą, džiaugsmą… : 
[pokalbis su penktuoju J. Keliuočio literatūrinės premijos laureatu, 
literatūros tyrinėtoju, humanitarinių mokslų daktaru V. areška / kal-
bėjosi Reda Kiselytė]. – iliustr. // prie nemunėlio. 2011, nr. 2 (27), 
p. 15–25.

Aukštaitijos žvaigždei: [apie kraštietę poetę e. Mezginaitę, pa-
teiktas poeto V. Kukulo laiškas e. Mezginaitės knygos „Mano senas 
drauge“ pristatymui Rokiškio Vb]. – iliustr. // prie nemunėlio. 2011, 
nr. 2 (27), p. 5–6.

Matiukienė A. Mielas Skaitytojau,: [įžanginis straipsnis]. – Iliustr. // 
Prie Nemunėlio. 2011, Nr. 2(27), p. 2.

Vilkickienė D. „…Nebepaliks Tavęs ir gimtoji Rokiškio žemė…“: 
[E. Mezginaitės atminimui] // Prie Nemunėlio. 2011, Nr. (27), p. 11.

Vilkickienė D. Angelo palytėta…: [apie poetą, kunigą A. Vienažin-
dį]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2011, Nr. 2 (27), p. 28–33.

Kalpokaitė S. Tradicijos laiko sankirtoje: [apie Rokiškio krašto 
tradicijas]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2011, Nr. 2 (27), p. 60–61.

2011 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2011, Nr. 2 (27), p. 67–72.

Kiselytė R. Kas taps tadu blinda Rokiškyje?: [yra apie susitikimą 
su kunigu pranciškonu J. sasnausku Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2011, vas. 5, p. 7.

Pelėda pasirinko laisvę: [rokiškėnai Ž. ir K. Kiškiai, radę savo kie-
me sužeistą pelėdą, atnešė į Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių, 
tačiau ji nepritapo ir buvo paleista į laisvę]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2011, vas. 10, p. 1, 8.

Kalpokaitė S. Konkursas: o jie gimė po Vandenio ženklu: [VB Vai-
kų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko popietė gimusiems po Vandenio 
ženklu]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, kovo 5, p. 3.

Kiselytė R. nakties skaitymai: [anykščiuose tradiciniuose nak-
ties skaitymuose „Kas švyti vasario nakties danguje?“ dalyvavo ir 
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Rokiškio Vb darbuotojai bei literatai] // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
kovo 5, p. 3.

Milaknienė R. „prie nemunėlio“ – apie Kalvarijas, jaunimą, dai-
lę, teatrą: [Vb pristatytas 9-tas žurnalo numeris]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2011, kovo 5, p. 10.

„Šeimų kovos“: [projekto „bibliotekos pažangai“ ir Vb iniciatyva 
Vb interneto taškuose vyks nacionalinė viktorina] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2011, kovo 22, p. 3.

Kalpokaitė S. Apie tuos, kurių žodžiai liejasi upeliais: [renginys 
VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje gimusiems po Žuvų ženklu]. – 
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, bal. 2, p. 11.

Konkursas: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyksta vai-
kų darbų konkursinė paroda „Mano knygelė“] // Gimtasis Rokiškis. 
2011, bal. 7, p. 1.

Byčkovskis N. Žmogus legenda išleido pirmąją knygą: [kraštoty-
rininko f. Mažeikio autobiografinės knygos „Mano gyvenimas“ pri-
statymas Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, bal. 9, p. 2.

Knygos: [KM ir rajono savivaldybė skyrė lėšų Vb Vaikų ir jauni-
mo literatūros skyriui naujoms knygoms] // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
bal. 28, p. 1.

Kalpokaitė S. Varžytuvės „Knygius-2011“: [renginys VB Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje Tarptautinei vaikų knygos dienai paminė-
ti] // Gimtasis Rokiškis. 2011, bal. 30, p. 7.

Kanopa V. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis: [pateik-
tas klausimas ir dėl pritarimo Vb dalyvauti Latvijos–Lietuvos bendra-
darbiavimo per sieną programai teikiamame projekte „Lietuvių ir la-
tvių literatūra – originali pasienio šalių bendradarbiavimo priemonė“ 
partnerio teisėmis] // Gimtasis Rokiškis. 2011, bal. 30, p. 3.

Kalpokaitė S. Apie Avinus – tuos, kuriuos valdo impulsas: [VB 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje rinkosi gimę po Avino ženklu 
skaitytojai]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, geg. 7, p. 6.

Kalpokaitė S. Skaitovų konkurso ypatumas – aukštaitiška tarmė: 
[VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko skaitovų „pasakorių“ 
bei literatų šventė]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, geg. 19, p. 8.

Piešiniai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia o. pau-
rytės ir i. Vingelytės piešinių paroda] // Gimtasis Rokiškis. 2011, geg. 
21, p. 1.

Zdanevičienė R. artojai ir rašytojai – panašūs: [trumpiškių k. 
vyko penktosios tarptautinės artojų varžybos, kurių metu buvo įteikta 
L. dovydėno premija anykštėnui V. papieviui už knygą „eiti“, veikė 
Vb darbuotojų įkurtas literatūros salonėlis]. – iliustr. // panevėžio ry-
tas. 2011, geg. 24, p. 1, 3.

Vainienė R. Rūta Vainienė: „be tarptautinės prekybos mūsų šalis 
skurstų“: [pokalbis su Vb viešėjusia Lietuvos laisvosios rinkos ins-
tituto prezidente Rūta Vainiene / užrašė] Rita briedienė. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2011, geg. 28, p. 1, 6.

Mitaitė D. Įteikta ketvirtoji Liudo dovydėno premija: [rašytojui 
Valdui papieviui už romaną „eiti“] // Metai. 2011, nr. 6 (birž.), p. 
155–156.

Kalpokaitė S. Apie Jaučius – praktiškus realistus ir patikimus bi-
čiulius: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje susirinko rokiškėnai, 
gimę po Jaučio ženklu]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, birž. 4, 
p. 3.

Kalpokaitė S. Lėlių teatras – tarsi eksperimentuojanti knygos re-
klama: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius surengė 15-tą Aukš-
taitijos regiono lėlių teatrų šventę „Kai atgyja lėlės“]. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2011, birž. 11, p. 10.

Zibolienė D. pagulbio atlaidai: poezija ir muzika grąžino į vaikys-
tę: [Molėtų r. pagulbyje vyko poezijos skaitymai kraštiečiui a. Ke-
liuočiui atminti, Vb direktorė a. Matiukienė skaitė pranešimą apie 
poetą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, birž. 14, p. 1, 3.

Matiukienė A. Č. Milošo skaitymai: [apie Rokiškio VB surengtą 
konferenciją „Česlovo Milošo skaitymai“] // XXI amžius. 2011, birž. 
15, p. 6.

Pakėnas A. pagulbio jazminas alfonsui Keliuočiui: [apie septin-
tuosius pagulbio poezijos atlaidus, skirtus kraštiečio poeto a. Keliuo-
čio 100-mečiui paminėti, ir Vb parengtą fotoparodą „aukštaitijos lite-
ratūrinės vietos“] // nemunas. 2011, birž. 16–22 (nr. 23), p. 10.
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Kalpokaitė S. Susitikimas su Dvyniais – tais, kurie labai panašūs 
į vėją: [renginys VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2011, birž. 18, p. 6.

Pakėnas A. Poezijos atlaidai: [Molėtų r. pagulbio vienkiemyje 
vyko šventė, skirta aukštaitijos poeto a. Keliuočio 100-mečiui pami-
nėti]. – iliustr. // XXi amžius. 2011, birž. 23, p. 5.

Svečiai iš Gruzijos: „Mes mokomės iš jūsų, kaip paimti pinigus“: 
[rajone ir Vb viešėjo Gruzijos ozurgečio rajono kultūros srityje dir-
bančių delegacija]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, birž. 30, p. 2.

Vertinga dovana: [kraštietis profesorius V. sirvydis Vb dovanojo 
knygą-albumą „širdis yra graži“ apie profesorių a. Marcinkevičių] // 
Gimtasis Rokiškis. 2011, liep. 2, p. 2.

Byčkovskis N. užvėręs komisariato duris pasineria į drožybos 
pasaulį: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje atidaryta utenos 
tautodailininko a. šileikos prieverpsčių paroda]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2011, liep. 12, p. 1, 3.

Kalpokaitė S. Apie Tėvynės meilę, ir ne tik…: [yra apie į biblio-
tekas grįžtančius moksleivius]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
rugpj. 6, p. 7.

Kalpokaitė S. Pasakorių konkursas: [Rokiškio VB Vaikų ir jauni-
mo literatūros skyriuje vyko skaitovų, pasakorių, literatų šventė „Kal-
bėkim savo protėvių kalba“] // Tarp knygų. 2011, Nr. 9, p. 33–34.

Matiukienė A. Sėlių krašto poetui Alfonsui Keliuočiui – 100. – 
Iliustr. // Tarp knygų. 2011, Nr. 9, p. 22–27.

Kalpokaitė S. Liūtai ir Vėžiai linksminosi popietėje „Vaivorykšte 
apjuosti“: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko popietė rajo-
no literatams ir Vėžio bei Liūto zodiako ženklų atstovams]. – Iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2011, rugs. 6, p. 1, 3.

Milaknienė R. astos tapyba – mažose erdvėse: [Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje veikia dailininkės a. Keraitienės personalinė 
paroda]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, rugs. 10, p. 1, 3.

Zibolienė D. „prie nemunėlio“ – žurnalas, padedantis atskirti 
meną nuo kičo: [Vb paminėtos poeto a. Keliuočio 100-osios gimimo 
metinės ir žurnalo „prie nemunėlio“ 5-metis, J. Keliuočio literatūrinė 

premija įteikta kraštiečiui V. areškai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2011, rugs. 17, p. 1, 9.

Kanopa V. dėl apdovanojimo mero padėkos raštais: Rokiškio 
rajono savivaldybės mero potvarkis: [miesto 512-ųjų metinių pro-
ga apdovanojama ir Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vedėja  
s. Kalpokaitė] // Gimtasis Rokiškis. 2011, rugs. 20, p. 3.

Milaknienė R. biblioteka laukia kūrinių apie… pelėdą: [Vb Vai-
kų ir jaunimo literatūros skyrius skelbia rajoninį kūrybos konkursą 
„pelėda – išminties simbolis“] // Gimtasis Rokiškis. 2011, rugs. 24, 
p. 3.

Byčkovskis N. Jaunimui knyga tebėra svarbi: [minint miesto gim-
tadienį, prie Vb veikė interaktyvi palapinė, supažindinanti su tradi-
cine ir netradicine bibliotekos veikla]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2011, rugs. 27, p. 4.

Mergelės: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks popie-
tė „Gimę po Mergelės ženklu“] // Gimtasis Rokiškis. 2011, rugs. 27,  
p. 1.

Ypatinga bibliotekos palapinė pilna staigmenų: [apie Rokiškio 
gimtadienio šventėje veikusią interaktyvią bibliotekos palapinę]. – 
iliustr. // panevėžio rytas. 2011, rugs. 29, p. 7.

Kalpokaitė S. Lėlių teatrų šventė: [Rokiškio VB Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyrius 15-ąjį kartą surengė Aukštaitijos regiono šventę 
„Kai atgyja lėlės 2011“] // Tarp knygų. 2011, Nr. 10, p. 35.

Poeto portretas: [renginio „Romuvos“ gimnazijoje „pusvalandis 
su poetu, mokytoju alfonsu Keliuočiu“, skirto kraštiečio 100-mečiui 
paminėti, metu pristatytas Vb leidžiamo žurnalo „prie nemunėlio“ 
naujas numeris] // Gimtasis Rokiškis. 2011, spal. 1, p. 2.

Kalpokaitė S. Popietėje kalbėta apie tuos, kurie turi aštrią akį: 
[VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko gimusių po Mergelės 
ženklu skaitytojų susiėjimas]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
spal. 15, p. 11.

Kudirkienė G. Laisvą laiką guvi rokiškėnė greit iškeitė į mielus 
rūpesčius: [apie buvusios Vb direktorės z. Jodeikienės pomėgius]. – 
iliustr. // panevėžio rytas. 2011, spal. 15, p. 8–9.
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Kraštietė įkvėpimo ieškojo… elgetaudama: [Vb s. Malakauskai-
tė-Lindienė pristatė naujas poezijos knygeles]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2011, spal. 20, p. 1–2.

Prisiminti tragiškai žuvę chirurgai: [Vb pristatyta J. V. čiplytės 
knyga „prasmingas medikų gyvenimas“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2011, spal. 22, p. 2.

Šauniausieji: [popietė Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje „Gimę 
po svarstyklių ženklu“] // Gimtasis Rokiškis. 2011, spal. 22, p. 1.

Kudirkienė G. poetė vis sugrįždavo klajoti jaunystės takais: poryt 
mūsų krašto poetei ir žurnalistei elenai Mezginaitei būtų sukakę 70 
metų: [apie kraštietę poetę e. Mezginaitę pasakoja ir Laibgalių biblio- 
tekininkė a. balčiūnienė bei buvusi Vb direktorė z. Jodeikienė]. – 
iliustr. // panevėžio rytas. 2011, spal. 29, p. 1, 3, 5.

Rokiškyje – naujausios poeto Rimgaudo Graibaus eilės: [Vb vie-
šėjęs poetas paliko savo eilėraščių, kurie bus paskelbti žurnale „prie 
nemunėlio“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, spal. 29, p. 3.

Milaknienė R. neeilinė kraštietės poetės stasės Lindienės patirtis: 
[panevėžyje gyvenanti kraštietė Vb pristatė naujausias savo kūrybos 
knygas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, spal. 29, p. 11.

Vilkickienė D. Vėjas išnešios lapus po mano širdį…: [Rokiškio VB 
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Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia kūrybos 
darbų konkursinė paroda „pelėda – išminties simbolis“] // Gimtasis 
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Švietimo savaitė: [Vb dalyvauja suaugusiųjų švietimo savaitėje 
„nuo iii iki XXi amžiaus. Rudens pasirinkimai“] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2011, lapkr. 15, p. 1.

Milaknienė R. tyliai primiršta, bet vis naujai atrandama…: [Vb 
vyko vakaras „balti žirgai per mėlyną gyvenimą…“ kraštietės poetės 
e. Mezginaitės 70-mečiui paminėti]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
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Šauniausieji: [popietė Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje „Gimę 
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Kalpokaitė S. Bibliotekos popietėje – apie gimusius po Svarsty-
klių ženklu: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko gimusiųjų 
po Svarstyklių ženklu sambūris]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, 
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Milaknienė R. akcija: bibliotekos laukia naujų knygų: [akcijoje 
„Knygų Kalėdos“ dalyvauja ir Vb] // Gimtasis Rokiškis. 2011, lapkr. 
26, p. 2.

Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje atidaryta foto-
grafijų paroda „Rokiškio kraštas vaiko akimis“] // Gimtasis Rokiškis. 
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Išrinkti geriausi krašto bibliotekininkai: [„bibliotekininko –  
e. mokytojo“ rinkimuose į geriausių šimtuką išrinkti ir 5 Rokiškio 
bibliotekininkai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2011, gruod. 13,  
p. 1–2.

Šauniausieji: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks ra-
jono gyventojų, gimusių po šaulio ženklu, sambūris, bus pristatyta  
z. Mironienės knyga „eilėraštis – tai širdies balsas“] // Gimtasis Ro-
kiškis. 2011, gruod. 20, p. 1.

Kalpokaitė S. Kūrybos kraitėje: [apie literatų klubo „Vaivorykštė“ 
veiklą] // Gimtasis Rokiškis. 2011, gruod. 22, p. 12.

Padėka už paveldą: [Vilniuje č. Milošo metų baigiamajame ren-
ginyje Vb direktorei a. Matiukienei įteiktas padėkos raštas už reikš-
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plektas]. – [Rokiškis]: Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų 
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Matiukienė A. Mielas Skaitytojau,: [įžanginis žodis] // Prie Nemu-
nėlio. 2012, Nr. 1 (28), p. 2.
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Vilkickienė D. Čia ir dabar… Ir kol skambės skambučiai… : [apie 
aktorę Doloresą Kazragytę]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2012, Nr. 1 
(28), p. 45–52.

2012 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2012, Nr. 2 (29), p. 104–112.

Matiukienė A. Mielas Skaitytojau,: [įžanginis žodis] // Prie Nemu-
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Dovanojo knygų: [skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija 
Vb dovanojo 20 knygų, dalyvavusių Metų knygos rinkimų akcijoje] // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, saus. 7, p. 3.

Kalpokaitė S. Apie Zodiako ženklus ir dar kai ką…: [VB vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje vyko literatūrinė popietė „Gimę po Šau-
lio ženklu“]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, saus. 7, p. 11.

Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai: [Vb veikia spaudinių 
paroda „sausio 13-oji – Lietuvos vilties simbolis“] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2012, saus. 7, p. 13.
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jos „Knygų Kalėdos“ Vb direktorė a. Matiukienė džiaugėsi, kad Ro-
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2012, saus. 10, p. 3.

Premjera: [lietuviško meninio filmo „1000 galimybių“ premjerą 
bus galima žiūrėti ir Vb bei kaimų bibliotekose] // Gimtasis Rokiškis. 
2012, saus. 10, p. 1.

Stankevičius R. auksaplunksnis R. šavelio jubiliejus: [Vilniuje pro-
zininko, kraštiečio R. šavelio 70-ies metų jubiliejiniame vakare dalyva-
vo ir Vb bibliotekininkės]. – iliustr. // Respublika. 2012, saus. 12, p. 11.

Rinkimai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko skaity-
mo gurmanų diena, pristatyta Metų knygos rinkimų akcija] // Gimtasis 
Rokiškis. 2012, saus. 14, p. 2.

Zibolienė D. Rimantas šavelis: „Verčiu skaitytoją kamuotis“: [Vil-
niuje kraštiečio R. šavelio 70-ies metų jubiliejiniame vakare dalyvavo 
ir Vb atstovai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, saus. 14, p. 1, 9.

Konkursas: [Vb dalyvaus „inovacijų bibliotekos“ rinkimuose] // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, saus. 19, p. 1.

Rinkimai: [geriausios 2011 m. knygos rinkimuose dalyvauja ir 
Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius] // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
vas. 4, p. 2.

Savivaldos savaitė: [šalyje ir rajone prasidėjo renginys „savival-
dos savaitė bibliotekose“] // Gimtasis Rokiškis. 2012, vas. 4, p. 3.

Zibolienė D. Rajono bibliotekose – savivaldos savaitė: [Vb akty-
viai įsijungė į akciją „savivaldos savaitė bibliotekose“, numatyti skai-
tytojų susitikimai su savivaldybės bei seniūnijų atstovais] // Gimtasis 
Rokiškis. 2012, vas. 7, p. 2.

Dūdaitė L. „pragiedrulių“ kraštiečių klubo ataskaitinis: Vilniaus 
rokiškėnai telkia jaunimą: [dalyvavo ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2012, vas. 9, p. 2.

Centų piramidė: [prie akcijos „Milijono centų piramidė“ prisi-
jungė ir Vb, rajono bibliotekose stovi specialios akcijos dėžutės cen-
tams] // Gimtasis Rokiškis. 2012, vas. 11, p. 2.

Kalpokaitė S. Keli klausimai intelektualams: [yra apie gyven-
tojų kompiuterinį raštingumą, bibliotekose teikiamas paslaugas]. –  
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, vas. 18, p. 7.

Zibolienė D. bibliotekų renesansas: tradicines paslaugas pagyvi-
no šiuolaikinės technologijos: [apie Vb ir filialų modernizaciją pagal 
projektą „bibliotekos pažangai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
vas. 18, p. 6.

Zibolienė D. Vasario 16-oji: Lietuvos laisvės kūrimo estafetė: 
[šventės metu Vb vyko dailininko R. dichavičiaus knygos „Laisvės 
paženklinti“ pristatymas]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, vas. 
18, p. 1, 8.

„Jei skaitai, pasaulis po tavo kojom“: [Vb Vaikų ir jaunimo li-
teratūros skyrius, literatų klubas „Vaivorykštė“, laikraščio „Gimtasis 
Rokiškis“ redakcija skelbia rašinio konkursą] // Gimtasis Rokiškis. 
2012, vas. 23, p. 8.

Byčkovskis N. Jaunųjų skaitytojų širdis užkariavo pasakojimas 
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kerius metus rengia skaitymo gurmanų ketvirtadienius, skirtus metų 
knygos rinkimams] // Gimtasis Rokiškis. 2012, vas. 25, p. 9.
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Konkursas: [Vb skelbia konkursą „skirtukas mano mėgstamai 
knygai“] // Gimtasis Rokiškis. 2012, vas. 25, p. 2.

„Europrotų“ mūšio tikslas – skatinti susidomėjimą europos są-
junga: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius kviečia dalyvauti inte-
lektualiame komandiniame žaidime „europrotai“] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2012, vas. 28, p. 2.

Viešajai bibliotekai – dvi nominacijos: [suvedus projekto „biblio-
tekos pažangai“ rezultatus, Vb įvertinta dviem apdovanojimais –  
mokslingiausios bibliotekos vardas suteiktas už gyventojų skaitme-
ninės atskirties mažinimą ir jų elektroninio raštingumo ugdymą, no-
minacija „už sėkmingą atstovavimą“ skirta įvertinus bibliotekininkų 
bendradarbiavimą su valdžios, verslo institucijomis, žiniasklaida.]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, kovo 3, p. 2.

Milaknienė R. „Langas į ateitį“ – rajono bibliotekose: [nemokamų 
kompiuterinio raštingumo kursų „Langas į ateitį“ aktyviausi lankyto-
jai buvo rokiškėnai, mokęsi Vb bei jos filialuose] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2012, kovo 8, p. 4.

Zibolienė D. Jaunieji skaitytojai nelaidoja tradicinės popierinės kny-
gos: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus bibliotekininkės apie jau-
nuosius skaitytojus]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, kovo 10, p. 11.

Zibolienė D. skausminga realybė žiūrovų nesužavėjo: [teatrų fes-
tivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ parodytas panevėžio J. Miltinio 
dramos teatro spektaklis „Hanana, kelkis ir eik“, pagal G. Grekovo 
pjesę, yra Vb direktorės a. Matiukienės įvertinimas]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2012, kovo 10, p. 3.

Dovanoti knygą: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius orga-
nizuoja velykinę akciją „padovanok bibliotekai knygą“] // Gimtasis 
Rokiškis. 2012, kovo 13, p. 1.
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kovo 15, p. 1.

Palikimas: [tautodailininkų ir amatininkų parodų seniūnijose Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti eksponatai bus at-
rinkti ekspozicijai Vb vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2012, kovo 17, p. 3.

Per Juozines viešėjo garsus prozininkas: [Vb ir pandėlio bibliote-
koje svečiavosi R. šavelis]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, kovo 
24, p. 3.

Pirmauja kamajiškiai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje 
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paslaugų ir įkainių“, „dėl Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Ke-
liuočio viešosios bibliotekos 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtini-
mo“] // Gimtasis Rokiškis. 2012, kovo 24, p. 3.

Apie daniją: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veikia 
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posėdyje patvirtinti Vb paslaugų įkainiai] // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
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Savaitės be patyčių atgarsiai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyrius įsijungė į savaitę be patyčių „dovanok draugui šypseną“] // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, bal. 5, p. 2.

Vaikiškos knygos šventė: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriu-
je vyko rytmetys „seku, seku pasaką“ tarptautinei vaikiškos knygos 
dienai] // Gimtasis Rokiškis. 2012, bal. 5, p. 3.
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[Kultūros darbuotojo dienos proga savivaldybės administracijos di-
rektoriaus padėka įteikta ir Vb direktorei a. Matiukienei]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, bal. 14, p. 1, 8.

Bibliotekų savaitė: [nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 
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 p. 1.



522 523

Milaknienė R. pirmoji irenos Varnienės kūrybos knygelė: [moky-
tojos, literatės knygos „būties akimirkos“ pristatymas Vb]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, bal. 19, p. 1, 4.

Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje veiks priešmo-
kyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių darbų iš antrinių žaliavų paroda 
„daiktai atgimsta antram gyvenimui“] // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
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nienės ir Rokiškio Vb direktorės a. Matiukienės pasisakymai apie 
kaimo mokyklų bei bibliotekų uždarymus]. – iliustr. // Respublika. 
2012, bal. 25, p. 11.

Kalpokaitė S. „Europrotų“ kovos Rokiškyje: įdomiai ir smagiai 
praleistas laikas: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje surengtas 
intelektualų komandinis žaidimas „Europrotai“]. – Iliustr. // Gimtasis 
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ir jaunimo literatūros skyriaus lėlių teatras „padaužiukai“ dalyvavo 
XiX aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventėje]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2012, geg. 3, p. 5.

Geriausia bibliotekininkė – Liucija Kirstukienė: [„Gimtojo Rokiš-
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kiškis“ rašinių konkurso „Jei skaitai, pasaulis po tavo kojom“ nugalė-
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Zibolienė D. poezijos paukštė nutūpė panemunėlio šventovėje: 
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Matelienė L. susiliejo poezija ir malda: [Vb surengė „poezijos pa-
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Vertelka B. poezijos eilės Maironio pėdsakų beieškant: [Vb 
surengta „poezijos pavasario“ šventė panemunėlyje Rokiškio r.]. – 
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Milaknienė R. bibliotekoje šoko lėlės: [Vb Vaikų ir jaunimo lite-
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Gimtasis Rokiškis. 2012, birž. 21, p. 1–2.



524 525

Zibolienė D. premijos įteikimas priminė „oskarų“ apdovanoji-
mus: [Vb įteikta 5-oji rašytojo L. dovydėno premija V. Kalvaičiui už 
romaną „sustiprinto režimo barakas“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2012, birž. 21, p. 1–2.

Girdzijauskas V. palangos dienoraštis: [renginys Rokiškio Vb, 
kurio metu rašytojui V. Kalvaičiui įteikta literatūrinė L. dovydėno 
premija, pristatyti L. dovydėno rinktinių raštų 8-asis tomas ir Vb pa-
rengta bibliografinė rodyklė „Liudas dovydėnas. 1906–2000“] // ne-
munas. 2012, birž. 28, p. 2.

Gurmanų ketvirtadieniai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros sky-
rius organizuoja akciją „auginkime bibliotekoje savo knygų medį“, 
vyksta garsiniai skaitymai „Gurmanų ketvirtadieniai“] // Gimtasis Ro-
kiškis. 2012, birž. 28, p. 1.

Meškauskaitė A. apie geriausią romaną ir tolimą Lietuvos kraštą: 
[Rokiškio Vb rašytojui V. Kalvaičiui įteikta L. dovydėno premija už 
geriausią naują lietuvišką romaną, pristatyti L. dovydėno raštų 8-asis to-
mas bei Vb parengta bibliografijos rodyklė „Liudas dovydėnas. 1906–
2000“]. – iliustr. // nemunas. 2012, birž. 28–liep.11 (nr. 24/25), p. 2.

Verslininkas dovanos knygų: [uab „ivabaltė“ prisijungs prie 
„Gimtojo Rokiškio“ akcijos ir Vb bei filialams dovanos d. šišlavo 
knygą „traktoriai“] // Gimtasis Rokiškis. 2012, liep. 14, p. 2.

Laimėjo: [Vb tapo nacionalinio projekto „bibliotekos pažangai“ 
respublikinio konkurso „Gyventojų skaitmeninio raštingumo moky-
mo bibliotekose stiprinimo“ laimėtoja] // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
rugpj. 11, p. 2.

Mokymai: [Vb organizuoja anglų kalbos mokymus įvairaus am-
žiaus žmonėms] // Gimtasis Rokiškis. 2012, rugpj. 16, p. 1.

Kalpokaitė S. Atsakomybe grįsta ateitis: Akcentai. – Iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2012, rugs. 8, p. 7.

Bibliotekoje: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje lankė-
si darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ pirmokai] // Gimtasis Rokiškis. 
2012, rugs. 11, p. 1.

Dūdaitė L. skaitmenizacija – vis dar vėžlio žingsniu: [Vb lankė-
si ab „teo“ projektų vadovas e. steponavičius, kuris bibliotekinin-

kes supažindino su skaitmeninės televizijos pranašumais]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, rugs. 20, p. 4.

Vėliava: [Vb miesto gimtadienio proga pasipuošė nauja savo įs-
taigos vėliava]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, rugs. 22, p. 1.

Rokiškio miesto gimtadienis skleidė pasididžiavimo dvasią: [Vb 
įteikta šeštoji J. Keliuočio literatūrinė premija režisieriui G. padegi-
mui už pjesę „JaH“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, rugs. 25, 
p. 4–5.

„Rugsėjo 22 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šojoje bibliotekoje…“: [vyko konferencija J. Keliuočio 110-osioms 
gimimo metinėms, kurios metu režisieriui G. padegimui buvo įteikta 
2012 metų literatūrinė J. Keliuočio premija]: Kronika. – portr. // Lite-
ratūra ir menas. 2012, rugs. 28, p. 7.

Byčkovskis N. Knygos šventėje – užburiantys rašytojos pasako-
jimai: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko vaikų knygos 
šventė su rašytoja V. šukyte-Geniene] // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
rugs. 29, p. 11.

Zibolienė D. Į gimtinę – su „Medžių erotika“: [Vb pristatyta poeto 
R. V. Graibaus knyga]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, spal. 6, 
p. 11.

„Prie nemunėlio“: [Vilniaus karininkų ramovėje vyks susitikimas 
su Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ leidėjais – Vb 
darbuotojais] // Gimtasis Rokiškis. 2012, spal. 9, p. 1.

Zibolienė D. Rokiškiui „auksinė krivūlė“ už kultūros puoselėji-
mą: [Rokiškio savivaldybei įteiktas savivaldybių asociacijos apdova-
nojimas, paminėta ir sėkminga Vb veikla]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2012, spal. 9, p. 1, 3.

Zibolienė D. Vilniaus bibliofilai atskleidė rokiškėnams spausdinto 
žodžio turtus: [Vb viešėjo Vilniaus M. Mažvydo bibliofilų klubo na-
riai d. Kaunas, G. trumponis, Ž. Januška, t. petreikis, čedasų biblio- 
tekai dovanojo klubo ir Vu dėstytojų surinktas knygas]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2012, spal. 13, p. 1, 6.

Parodos: [Vb ir Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis 
Rokiškis. 2012, lapkr. 3, p. 2.
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Bibliotekų savaitė: [renginiai šiaurės šalių bibliotekų savaitės 
metu Vb] // Gimtasis Rokiškis. 2012, lapkr. 8, p. 8.

Metų knygos rinkimai – vaikų bibliotekoje: [popietė Vb Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriuje]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, 
lapkr. 8, p. 8.

Zibolienė D. skolos paralyžiuoja rajono savivaldybės veiklą: [apie 
rajono savivaldybės skolas, minima Vb, atlyginimą už gruodį darbuo-
tojams išmokėsianti tik kitais metais]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2012, lapkr. 8, p. 1, 3.

Bibliotekoje: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks Len-
kijos instituto Vilniuje parodos „česlovas Milošas. poeto šimtmetis“ 
atidarymas] // Gimtasis Rokiškis. 2012, lapkr. 20, p. 1.

Performansas: [obelių meninio lavinimo centre vyks kūrybinis per-
formansas „šalčio faktorius: aids. emigracija. svetimas“, kurį rengia 
ir Vb bei Kriaunų filialas] // Gimtasis Rokiškis. 2012, lapkr. 24, p. 1.

Ivanova N. Šiaurietiškas ruduo su knyga: [Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitės „Įvairialypė Šiaurė“ renginiai VB vaikų ir jaunimo literatū-
ros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2012, gruod. 1, p. 7.

Milaknienė R. Literatai vertino savo veiklą: [literatų klubo „Vai-
vorykštė“ ataskaitinio rinkimų susirinkimo metu prisiminta ir rengi-
niai Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, gruod. 8, p. 6.

Zibolienė D. „ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“: [Vb pristatytas 
nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato d. Kajoko romanas]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, gruod. 8, p. 9.

Zibolienė D. bibliotekininkų profesinėje šventėje – muzikinė ke-
lionė laiku ir apdovanojimai už ištikimybę: [Vb šventė bibliotekinin-
ko dieną]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2012, gruod. 15, p. 4.

Rinkime Metų knygas: [Vb kviečia dalyvauti Metų knygos rinki-
muose ir kurti labiausiai patikusios knygos skirtuką] // Gimtasis Ro-
kiškis. 2012, gruod. 20, p. 2.

2013
Matiukienė A. Mielas Skaitytojau,: [įžanginis žodis] // Prie Nemu-

nėlio. 2013, Nr. 1 (30), p. 2.

Kalpokaitė S. Leonas Ernestas Juozonis – tautodailininkas, kraš-
totyrininkas, visuomenininkas: [biografija]. – Faks., iliustr., portr. – 
Bibliogr.: 9 pavad. // Prie Nemunėlio. 2013, Nr. 1 (30), p. 17–22.

Matiukienė A. Mielas Skaitytojau,: [įžanginis žodis ] // Prie Ne-
munėlio. 2013, Nr. 2 (31), p. 2.

Kalpokaitė S. Literatūros istorikei Reginai Mikšytei atminti: moksli-
ninkės 90-mečiui. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2013, Nr. 2 (31), p. 3–9.

Bučiūtė D. Leiskime kiekvienam turėti savo pasaulį…: [pokalbis 
su filologe, vertėja ir redaktore, J. Keliuočio literatūrinės premijos lau-
reate diana bučiūte / kalbėjosi Reda Kiselytė]. – iliustr. // prie nemu-
nėlio. 2013, nr. 2 (31), p. 16–21.

Vilkickienė D. „Biblioteka – bendruomenei“: Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos 90-mečiui: [apie VB 2013 m. pradėtą vykdyti 
projektą, skirtą Tarmių metams] // Prie Nemunėlio. 2013, Nr. 2 (31), 
p. 22–26.

Vilkickienė D. Aktorystė – pašaukimas ir gyvenimas: žurnalo sve-
čias: [apie aktorių D. Banionį, yra prisiminimai apie J. Keliuotį]. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2013, Nr. 2 (31), p. 68–71.

2013 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2013, Nr. 2 (31), p. 82–88.

Geriausiai knygai – po skirtuką: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyrius kviečia dalyvauti Metų knygos vaikams rinkimuose – kompiu-
terine grafika nupiešti labiausiai patikusios knygos skirtuką]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2013, saus. 5, p. 8.

Atrinko: [pagal LeadeR programą Rokiškio vietos veiklos gru-
pė atrinko du projektus, tarp jų ir Vb projektas „biblioteka – bendruo-
menei“] // Gimtasis Rokiškis. 2013, saus. 22, p. 1.

Milaknienė R. Kultūros fondo pinigai – ir knygoms, ir langinėms: 
[Vb gavo pinigų literatūrinei kūrybinei edukacinei programai „sava 
tarmi rakuoju, dainuoju, kuriu“ ir knygos „devyni bibliotekos dešim-
tmečiai“ Vb 90-mečiui leidybai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, 
saus. 24, p. 8.

Minkevičienė A. Lietuvos medinės architektūros ypatumai: [prie 
„Gimtojo Rokiškio“ redakcijos vykdomo projekto „Medinis Rokiškio 
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krašto paveldas“ prisideda ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, 
vas. 12, p. 5.

Vilys V. dėl apdovanojimo mero padėkos raštais: potvarkis: [Va-
sario 16-osios proga padėkos raštu bus apdovanota ir Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriaus bibliotekininkė bei bajorų kaimo bendruo-
menės narė n. ivanova] // Gimtasis Rokiškis. 2013, vas. 12, p. 3.

Byčkovskis N. šv. Jokūbo kelias kerta Lietuvą: [europos parla-
mento narė L. andrikienė Vb pristatė tris savo autobiografines knygas 
ir išskirtinę knygą „šv. Jokūbo kelio šviesa“]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2013, vas. 23, p. 3.

Dovana: [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vb dovanojo 
naujų lietuvių autorių knygų] // Gimtasis Rokiškis. 2013, vas. 26, p. 1.

Zibolienė D. Knygų mugėje – monografijos „Juodupė. onuškis“ 
sutiktuvės: [dalyvavo ir Vb direktorė a. Matiukienė]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2013, vas. 26, p. 2.

Viešosios bibliotekos laukia permainos: [rajono tarybos posėdyje 
bus svarstomas klausimas dėl pagrindinio Vb pastato nepriklauso-
mybės aikštėje renovacijos ir priestato statymo]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2013, kovo 26, p. 2.

Zibolienė D. taryba pritarė bibliotekos renovacijai: [rajono tary-
bos posėdyje politikai patvirtino ir Vb vadovo praėjusių metų atas-
kaitą bei pritarė Vb centrinio pastato atnaujinimo bei priestato staty-
boms] // Gimtasis Rokiškis. 2013, kovo 30, p. 2.

„Nežinai? pėdink į biblioteką!“: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriaus renginiai nacionalinei bibliotekų savaitei] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2013, bal. 11, p. 8.

Zibolienė D. Kultūros dieną geriausieji pagerbti ženklais „už nuo-
pelnus Rokiškio krašto kultūrai“: [renginyje pagerbta ir Vb, respu-
blikiniame projekte „bibliotekos pažangai“ laimėjusi moksliškiausios 
bibliotekos ir sėkmingo atstovavimo nominacijas]. – iliustr. // Gimta-
sis Rokiškis. 2013, bal. 18, p. 8.

Knyga: [Vb pristatyta atsiminimų knyga „Žmogus laiko taikiny-
je“ apie prezidentą, Rokiškio krašto garbės pilietį a. M. brazauską] // 
Gimtasis Rokiškis. 2013, bal. 27, p. 1.

Bibliotekų savaitė: [nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės 
„nežinai? pėdink į biblioteką!“ renginiai Vb Vaikų ir jaunimo litera-
tūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2013, geg. 4, p. 2.

Tarmės: [Vb vyko tarmiškos kūrybos meninio skaitymo konkurso 
„sava tarmi rakuoju“ rezultatų paskelbimas]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2013, geg. 11, p. 1.

Kalpokaitė S. Europa – jaunimui, jaunimas – Europai: [VB ir jau-
nimo centras organizavo jaunimo mugę „Mūsų Europa, mūsų teisės“ 
ir konferenciją „Jauno žmogaus idėjos Europai“] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2013, geg. 25, p. 7.

Šeštoji Liudo dovydėno premija – rašytojui donaldui Kajokui: 
[Vb rengia premijos įteikimo iškilmes]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2013, geg. 25, p. 8.

Stokienė V. Krašto kultūros ir bibliotekų bičiulystės diena: [Ro-
kiškio Vb diena panevėžio apskrities G. petkevičaitės-bitės Vb]. – 
iliustr. // tarp knygų. 2013, nr. 6, p. 29.

Byčkovskis N. Įsimintina diena knygos mylėtojams: [Vb vyko 
šeštosios L. dovydėno literatūrinės premijos įteikimas rašytojui d. 
Kajokui]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, birž. 8, p. 2.

Byčkovskis N. Kalvarijos: eiti tyzenhauzo ar „parmazonų“ keliu?: 
[Krašto muziejuje vyko konferencija „ar tikslinga atkurti Rokiškio kal-
varijas – Kryžiaus kelią?“, kraštietė pavilnių ir Verkių regioninių parkų 
direktorė V. petiukonienė Vb direktorei a. Matiukienei dovanojo knygą 
„Vilniaus Kalvarijos“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, birž. 8, p. 3.

Laudatum donaldas Kajokas! / nemuniečiai: [apie Rokiškio 
Vb surengtas L. dovydėno premijos už geriausią romaną d. Kajo-
kui teikimo iškilmes Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažny-
čioje]. – iliustr. // nemunas. 2013, birž. 13–19 (nr. 23), p. 5.

Ivanova N. Paprasti dalykai nepaprastai…: [VB Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje pristatyta rokiškėnių J. Černienės, G. Matiukienės 
ir A. Marmokienės kūrybos darbų paroda] // Gimtasis Rokiškis. 2013, 
birž. 29, p. 7.

Konkursai: [Vb skelbia konkursus p. širvio atminimui įamžinti] // 
Gimtasis Rokiškis. 2013, birž. 29, p. 1.
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Viskaitienė R. Donaldas Kajokas – šeštasis Liudo Dovydėno pre-
mijos laureatas: [VB vyko premijos įteikimo iškilmės] // Metai. 2013, 
Nr. 7, p. 154–156.

Vilkickienė D. „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ 99-ių ežerų 
krašte: [rašytojui D. Kajokui už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys 
asmenys“ įteikta L. Dovydėno literatūrinė premija]. – Iliustr. // Tarp 
knygų. 2013, Nr. 7–8, p. 35.

Zibolienė D. Kolegijos absolventams įteikti diplomai: [panevėžio 
kolegijos Rokiškio filialą su pagyrimu baigė ir Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus bibliotekininkė, kultūrinės veiklos vadybos absol-
ventė n. ivanova]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, liep. 2, p. 3.

Kiselytė R. Žemaitiška dvasia liejosi aukštaičio sodyboje: [istori-
ko, literato V. Gasiūno sodyboje vyko septintoji kūrėjų šventė „Gerb-
kime lietuvišką žodį, meną ir tėvynę“, pranešimą skaitė Vb darbuoto-
ja a. Malcienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, liep. 4, p. 8.

Kalpokaitė S. Pelėdžiukas vaikams tapo gidu į knygų pasaulį: [VB 
vaikų ir jaunimo literatūros skyrius organizavo vaikams poilsio sto-
vyklą „Pelėdžiukas“]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, liep. 27, 
p. 7.

„Versmės“ leidyklos ekspedicija po Kamajų kraštą: [ekspedicijos, 
kuriai vadovavo kraštietis V. Mačiekus, dalyviams talkino ir Vb filialų 
darbuotojos]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, liep. 30, p. 3.

Zibolienė D. savivaldybės bibliotekose už periodiką moka… bi-
bliotekininkės: [rajono savivaldybė neskyrė pakankamai lėšų Vb ir 
jos filialų bibliotekoms periodiniams leidiniams užsakyti]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2013, rugpj. 6, p. 1, 2, 3.

Baronienė D. Laikraščiai skaitytojams – iš bibliotekininkių algų: 
[dėl rajono valdžios sprendimo apkarpyti periodikai skiriamas lėšas, 
Rokiškio Vb filialų bibliotekininkės spaudą užsako iš savo lėšų] // 
Lietuvos žinios. 2013, rugpj. 9, p. 4.

Prie nemunėlio: [Vb pristatytas 30-asis kultūros žurnalo numeris] //  
Gimtasis Rokiškis. 2013, rugpj. 17, p. 1.

Zibolienė D. pauliaus širvio kūryba sugrįžo į poeto gimtinę – de-
gučius: [šventė „aš beržas, lietuviškas beržas…“ degučiuose, poeziją 

skaitė Vb direktorės pavaduotoja d. Vilkickienė]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2013, rugpj. 22, p. 1, 8.

Vilkickienė D. „Turime visko, ko reikia mažai bendruomenei“: [li-
teratai lankėsi Utenos r. Rukliuose įsikūrusiame reabilitacijos centre 
„Angelų pieva“, juos lydėjo klubo pirmininkė S. Kalpokaitė ir projek-
to vadovė D. Vilkickienė] // Gimtasis Rokiškis. 2013, rugpj. 31, p. 7.

Ivanova N. Vasaros Pelėdžiukas: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros 
skyriuje surengta 10-oji vasaros poilsio stovykla „Pelėdžiukas“]. – 
Iliustr. // Tarp knygų. 2013, Nr. 9, p. 34.

Kviečia išrinkti nugalėtoją: [pasibaigus eilėraščio konkursui ber-
žo tematika, Vb kviečia savo internetiniame puslapyje susipažinti su 
eilėraščiais ir išrinkti labiausiai patikusį] // Gimtasis Rokiškis. 2013, 
rugs. 5, p. 8.

Vilys V. dėl apdovanojimo mero padėkos raštais: potvarkis: [Ro-
kiškio miesto 514-ųjų metinių proga mero padėkos raštu bus apdova-
nota ir Vb direktorė a. Matiukienė] // Gimtasis Rokiškis. 2013, rugs. 
19, p. 2.

Puteikytė A. Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai – devyniasde-
šimt: [istorija, kasdienybė, šiandiena]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2013, rugs. 21, p. 9.

Rokiškio miestui – 514 metų: [renginių metu Vb 90-ojo jubi-
liejaus proga jaunimą kvietė į XVii aukštaitijos regiono lėlių teatrų 
šventę „Kai atgyja lėlės“ ir į bardų koncertą]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2013, rugs. 24, p. 1, 4–5.

Išrinktas laimėtojas: [Vb internetiniame puslapyje paskelbus bal-
savimą už labiausiai patikusį eilėraštį p. širviui atminti, nugalėtoju 
išrinktas M. Veleckas] // Gimtasis Rokiškis. 2013, rugs. 26, p. 8.

Milaknienė R. Kultūrininkų protestas – tylos koncertas: [Lietuvos 
kultūros darbuotojai skelbia akciją „tylusis koncertas“, prie jo jungia-
si ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, spal. 1, p. 2.

Bučiūtė D. diana bučiūtė: „Vaikystės vasaros prabėgo Velniakal-
nyje“: [pokalbis su J. Keliuočio premijos laimėtoja, kraštiete vertėja 
diana bučiūte / užrašė] Reda Milaknienė. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2013, spal. 3, p. 8.
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Tylos protestas: [Kultūros centro salėje centro, kaimų kultūros dar-
buotojai, muziejininkai ir bibliotekininkai susirinko į protesto akciją 
„tylusis koncertas“ dėl mažų ir nedidėjančių kultūrininkų algų]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, spal. 3, p. 1, 8.

Matiukienė A. Pravertas tradicinis „Langas į širdį“: [apie foto-
grafo, poeto A. Kuliešio iniciatyva Toliūnuose (Ukmergės r.) surengtą 
ketvirtąją tradicinę kūrėjų šventę, kurios metu buvo pristatytas ir Ro-
kiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“]. – Iliustr. // XXI 
amžius. 2013, spal. 4, p. 9.

Augutis A. Lietuva švenčia: [minima Rokiškio miesto gimtadienio 
renginiai, bardų koncertas, skirtas Vb 90-mečiui]: akcentai. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2013, spal. 5, p. 7.

Konferencija: [seime konferencijoje „Lietuvos kultūros politika: 
įžvalgos ir lūkesčiai“ dalyvavo ir Vb direktorė a. Matiukienė] // Gim-
tasis Rokiškis. 2013, spal. 19, p. 2.

Vilkickienė D. „Biblioteka – bendruomenei“: [apie 2013 m. pra-
dėtą vykdyti Rokiškio VB projektą, skirtą Tarmių metams] // Tarp kny-
gų. 2013, Nr. 11, p. 34–35.

Minkevičienė A. prezidentės „Knygų Kalėdų“ karavanas starta-
vo iš antanašės: [prezidentė d. Grybauskaitė antanašės bibliotekoje 
pradėjo akciją „Knygų Kalėdos“, Krašto muziejuje susitiko su rajono 
bibliotekininkų bendruomene]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, 
lapkr. 9, p. 1-2.

Raščiūtė A. ten, kur nereikia mokėti už šildymą, daryti namų 
darbų, kur galima tiesiog… būti: [apie knygų skaitymą, Vb skaityto-
jus, rokiškėnus – skaitančius žmones]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2013, lapkr. 9, p. 6.

Skaito savo malonumui: [paskelbti konkurso Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje daugiausia knygų savo malonumui skaitantiems vai-
kams nugalėtojai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, lapkr. 9, p. 6.

Petrauskienė V. prezidentę sveikino penkios dešimtys dalių: 
[prezidentė d. Grybauskaitė antanašės bibliotekoje pradėjo akciją 
„Knygų Kalėdos“, Krašto muziejuje susitiko su rajono bibliotekinin-
kų bendruomene]. – iliustr. // Lietuvos rytas. 2013, lapkr. 11, p. 3.

Zibolienė D. šalies prezidentė – 50-ies Rokiškio krašto dalių ap-
suptyje: [prezidentė d. Grybauskaitė antanašės bibliotekoje pradėjo 
akciją „Knygų Kalėdos“, Krašto muziejuje susitiko su rajono bib- 
liotekininkų bendruomene bei rajono daliomis]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2013, lapkr. 12, p. 1, 4.

Zibolienė D. aušra Maldeikienė: „testamente vaikams nurodžiau 
palaidoti mane Ragelių kapinėse“: [Vb viešėjo ekonomistė, sociali-
nių mokslų daktarė a. Maldeikienė, kuri su susirinkusiais diskutavo 
apie Lietuvos ekonominį modelį]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013,  
lapkr. 21, p. 1, 4.

Prezidentė apsilankė kaimo bibliotekoje: [prezidentė d. Gry-
bauskaitė antanašės bibliotekoje pradėjo akciją „Knygų Kalėdos“, 
Krašto muziejuje susitiko su rajono bibliotekininkų bendruomene]. –  
iliustr. // XXi amžius. 2013, lapkr. 22, p. 6.

Kalpokaitė S. Kas aš, kas tu, kas mes?: [apie bibliotekas, dar-
buotojus kaip komunikacijos ir informacijos paslaugų specialistus, vi-
suomenėje besikeičiantį bibliotekininko įvaizdį]: Akcentai. – Iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2013, lapkr. 23, p. 7.

Skaitymą keitė snaigių karpymas: [renginiai Vb Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje šiaurės šalių bibliotekų savaitei]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2013, lapkr. 23, p. 3.

Švambarytė-Valužienė J. Regionų kultūros ir istorijos žur-
nalai: [apžvelgiamos ir Rokiškio Vb ir J. ir a. Keliuočių pali-
kimo studijų centro leidžiamo Rokiškio krašto kultūros žurna-
lo „prie nemunėlio“ publikacijos] // Gimtoji kalba. 2013, nr. 12,  
p. 12–21.

Metų vizitas: [prezidentė d. Grybauskaitė antanašės bibliotekoje 
pradėjo akciją „Knygų Kalėdos“, Krašto muziejuje susitiko su rajono 
bibliotekininkų bendruomene]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2013, 
gruod. 28, p. 4.

2014
Matiukienė A. Gerbiamas skaitytojau,: [įžanginis straipsnis] // 

Prie Nemunėlio. 2014, Nr. 1 (32), p. 2.
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Kalpokaitė S. Su knyga rankose: vertėją, redaktorių Joną Stuką 
prisiminus. – Faks., iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Prie Nemunėlio. 
2014, Nr. 1 (32), p. 28–33.

Mikelinskaitė A. Juozo Miltinio palikimo studijų centro istori-
ja, kultūrinė ir mokslo tiriamoji veikla: [pranešimas, skaitytas kul-
tūros forume „nVo patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai“ Rokiškio 
Vb]. – iliustr. – bibliogr.: 8 pavad. // prie nemunėlio. 2014, nr. 1 
(32), p. 38–43.

Augutis A. Rokiškyje gyvenančių dailininkų veikla ir kūryba Lie-
tuvos dailės kontekste: [pranešimas, skaitytas Vb kultūros forume 
„nVo patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai“]. – iliustr. – bibliogr.: 
14 pavad. // prie nemunėlio. 2014, nr. 1 (32), p. 44–51.

Bučius A. „nepatikimų“ knygų kelionė: [atsiminimai apie Rokiš-
kio biblioteką 1942–1949 m., kurios skaitytoju jis buvo]. – iliustr. // 
prie nemunėlio. 2014, nr. 1 (32), p. 57–59.

Matiukienė A. Mieli Skaitytojai, :[įžanginis straipsnis] // Prie Ne-
munėlio. 2014, Nr. 2 (33), p. 2.

Kalpokaitė S. Politikos ir visuomenės veikėjas Konstantinas Sta-
šys: [biografija]. – Faks., iliustr., portr. – Bibliogr.: 11 pavad. // Prie 
Nemunėlio. 2014, Nr. 2 (33), p. 24–40.

Matiukienė A. Kultūrinės veiklos dešimtmetis: [apie Rokiškio VB 
įkurtą J. ir A. Keliuočių palikimo studijų centrą]. – Iliustr. // Prie Ne-
munėlio. 2014, Nr. 2 (33), p. 66–69.

2014 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2014, Nr. 2 (33), p. 105–112.

Kalpokaitė S. Kūryba – procesas be pabaigos: Vaivorykštė // Gim-
tasis Rokiškis. 2014, saus. 4, p. 11.

Kalpokaitė S. Literatų sambūryje – apie tai, kiek kalorijų turi juo-
kas: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2014, saus. 30, p. 2.

Konkursas: [savivaldybių Vb asociacija skelbia bibliotekų ir jų 
filialų metų nominacijos konkursą, Vb gali pretenduoti į originaliau-
sių inovacijų, lietuviškiausios, europietiškiausios bibliotekos nomina-
cijas] // Gimtasis Rokiškis. 2014, vas. 1, p. 1.

Partneriais tapo bibliotekininkai, bendruomenės, savivaldybinin-
kai: [rajono VVG projekto „suk į kaimą“ konferencija, joje pasirašyta 
partnerystės sutartis ir su Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, 
vas. 13, p. 5.

Ivanova N. Bajoriškiai stebina išradingumu: [Bajorų kaimo ben-
druomenės renginys]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, vas. 22, p. 7.

Gimtajame Juozo Keliuočio Rokiškyje: [iliustracijos iš „naujo-
sios Romuvos“ ir Rokiškio renginių Rokiškyje]. – iliustr. // naujoji 
Romuva. 2014, nr. 3, p. 10-11.

Milaknienė R. Ryškūs svečiai nepasididžiavo atidaryti jubiliejinio 
festivalio: [teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidaryme da-
lyvavo seimo pirmininkė kraštietė L. Graužinienė, kultūros ministras 
š. birutis, jie aplankė ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, 
kovo 6, p. 1, 8.

Kalpokaitė S. Prisiminė skaudžią netektį: [„Vaivorykštės“ klubo 
literatai paminėjo literatų klubo nario D. Kairio mirties metines]. – 
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, kovo 15, p. 6.

Vilys V. dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušau-
kimo: potvarkis: [tarybos posėdyje numatyti svarstyti ir Vb direktorės 
a. Matiukienės „dėl pritarimo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės 2013 metų veiklos ataskai-
tai“] // Gimtasis Rokiškis. 2014, kovo 25, p. 5.

Ivanova N. Šaškių turnyre – netradicinės žaidimo lentos ir figūros. –  
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, kovo 29, p. 7.

Melvydienė V. Antanašės kaimo bibliotekininkei įteikta „Lietuvos 
garbės 2014“ statulėlė. – Nuotr. // Tarp knygų. 2014, Nr. 4, p. 23–24.

Kalpokaitė S. Paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena: [rengi-
niai VB Vaikų ir jaunimo literatūros 

skyriuje]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, bal. 5, p. 7.
Zibolienė D. naujos knygos apie laisvės kovotojus sutiktuvės: [Vb 

pristatyta kraštiečio R. Kauniečio rengiamos knygų serijos „aukštai-
tijos, Žemaitijos partizanų ir laisvės partizanų prisiminimai“ aštuntoji 
dalis „Laisvės kovotojų prisiminimai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2014, bal. 10, p. 1, 8.
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Bibliotekoje – kultūros forumas: [Vb surengtas kultūros forumas 
„nVo patirtys, jungtys, iššūkiai ir lūkesčiai“ bei paminėtas J. ir a. Ke-
liuočių palikimo studijų centro dešimtmetis] // Gimtasis Rokiškis. 2014, 
bal.19, p. 5.

Ivanova N. Į knygų pasaulį keliaujama su lėlėmis: [pokalbis su 
VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresniąja bibliotekininke 
N. Ivanova / kalbėjosi] Genė Silickienė. – Iliustr. // Respublika. 2014, 
bal. 25, p. 26.

Padėka: [nacionalinės bibliotekų savaitės metu seime konferen-
cijoje „Viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbia-
vimas“ Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresniajai bibliote-
kininkei s. tvirkutienei įteikta padėka už skaitymo skatinimo inicia-
tyvas] // Gimtasis Rokiškis. 2014, geg. 3, p. 1.

Liudos Elenos Gylienės netekus… (1952 02 12–2014 05 09): 
[nekrologas Vb bibliotekininkei] / rajono bibliotekininkų bendruo-
menė // Gimtasis Rokiškis. 2014, geg. 13, p. 7.

Puteikytė A. „naujosios Romuvos“ tėvo Juozo Keliuočio gimti-
nė – Rokiškio kraštas: [jo veikla įprasminta Vb suteikus J. Keliuočio 
vardą, įsteigus J. ir a. Keliuočių palikimo studijų centrą, atgaivinus 
krašto kultūros žurnalą „prie nemunėlio“, sukūrus dokumentinį filmą, 
rengiamą a. Keliuočio poezijos rinktinę bei J. Keliuočio bibliografinę 
rodyklę, įsteigus kasmetinę literatūrinę premiją, rengiamas Keliuotiš-
kas Juozines]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, geg. 31, p. 10–11.

Septintoji premija – romanui „Miestelio romansas“: [Vb derina 
septintosios L. dovydėno premijos izraelyje gyvenančiam rašytojui 
G. Kanovičiui už romaną „Miestelio romansas“ įteikimo datą] // Gim-
tasis Rokiškis. 2014, geg. 31, p. 2.

Rušėnienė L. degučiuose atrodė, kad paulius širvys – šalia: [Ro-
kiškio Vb ir aleksandravėlės bendruomenė degučiuose pagerbė poeto 
p. širvio atminimą]. – iliustr. // panevėžio rytas. 2014, birž. 7, p. 7–8.

Kalpokaitė S. Bibliotekos vasara prasidėjo lėlių teatrų švente: 
[VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus kieme vyko XVIII Aukštai-
tijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės-2014“]. – Iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2014, birž. 12, p. 8.

Nauja kraštiečio poezijos knyga: [R. V. Graibaus jubiliejiniame 
vakare Vilniuje pristatyta nauja knyga „tyliai vėjas prislinko“, daly-
vavo Vb direktorės pavaduotoja d. Vilkickienė]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2014, birž. 14, p. 2.

Nuotrauka: Gimtajame Juozo Keliuočio Rokiškyje: [iš „naujo-
sios Romuvos“ ir Rokiškio Vb renginių Rokiškyje]. – iliustr. // nau-
joji Romuva. 2014, nr. 3, p. 10–11.

Nuotrauka: naujosios Romuvos atkūrimo 20-mečio proga a. Juo-
zaičiui įteikta J. Keliuočio premija. Laureatą sveikina a. Matiukienė // 
naujoji Romuva. 2014, nr. 3, p. 9.

Ivanova N. Edukacinės programos vaikų skaitymo populiarinimui: 
[VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus darbuotojos organizavo trijų 
dalių edukacinį užsiėmimą „Prakalbink knygos personažą“] // Gimta-
sis Rokiškis. 2014, rugpj. 2, p. 7.

Garsioji dovydėnų genties istorija: [Krašto muziejuje vyko Vb su-
rengtos septintosios L. dovydėno literatūrinės premijos G. Kanovičiui 
už romaną „Miestelio romansas“ įteikimo iškilmės, pristatyta dovydė-
nų genties istorijos knyga „šaknys, atžalos ir likimai“ bei L. dovydėno 
kūrybos kompaktinė plokštelė „Gyvenimo pilnatvė“]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2014, rugpj. 23, p. 3.

„Slaptažodžio“ akcija Rokiškyje: [Vb Vaikų ir jaunimo literatū-
ros skyrius kviečia prisijungti prie akcijos „slaptažodis“ ir padėti ap-
saugoti vaikus] // Gimtasis Rokiškis. 2014, rugpj. 30, p. 3.

Zibolienė D. Rašytojo Liudo dovydėno gyvenimo universitetų 
pradžia ir pabaiga – čedasų pradžios mokykla: [minima ir Vb bei sū-
naus J. dovydėno iniciatyva įsteigta L. dovydėno literatūrinė premija, 
Vb esantis rašytojo archyvas, čedasų bibliotekoje sukaupta medžia-
ga]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, rugpj. 30, p. 10–11.

Poezijos ir artumos vakaras aleksandravėlėje: [renginio „priartė-
jus nutolusiems toliams“ metu tautodailininkė b. Kairienė Vb dova-
nojo p. širvio paveikslą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, rugs. 
16, p. 5.

Rokiškėnų premija – filosofui arvydui Juozaičiui: [LMa, mi-
nint žurnalo „naujoji Romuva“ atkūrimo 20-ąsias metines, rašytojui,  
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filosofui a. Juozaičiui įteikta literatūrinė J. Keliuočio premija] // 
Gimtasis Rokiškis. 2014, rugs. 20, p. 3.

Matiukienė A. Menų šventė po Pegaso sparnais: [apie Toliūnuose 
(Ukmergės r.) vykusią tradicinę poezijos, muzikos ir kitų menų šventę 
„Langas į širdį“]. – Iliustr. // XXI amžius. 2014, rugs. 26, p. 6.

Dūdaitė L. apie Kristijoną donelaitį – kitaip: [Krašto muziejuje 
vyko Vb renginys K. donelaičio metams paminėti]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2014, rugs. 30, p. 5.

Zibolienė D. Klubo „Langas“ dainininkai – respublikinės šven-
tės nugalėtojai: [minima, kad klubo narių kūrybos darbų parodos 
dažnai eksponuojamos rajono bibliotekose] // Gimtasis Rokiškis. 
2014, spal. 9, p. 3.

Varneckas S. „Mane prakalbino lietus“: [Vb pristatyta poetės 
d. tumonytės-Mažeikienės knyga]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2014, spal. 11, p. 6.

Varneckas S. tyliai vėjas prislinko…: [Vb pristatyta 21-oji kraš-
tiečio R. V. Graibaus poezijos knyga]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2014, spal. 11, p. 6.

Milaknienė R. Kūrė, bendravo ir dalinosi: [Rokiškio krašto mu-
ziejuje vyko sociokultūrinio vyksmo „Kurkime, bendraukime, dalin-
kimės“ pirmasis etapas, kūrinių paroda veiks Vb vaikų ir jaunimo lite-
ratūros skyriuje]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, spal. 21, p. 4.

Puteikytė A. pasakų knygos… pažymėtos n14 ženklu: [Vb gavo 
Leu leidyklos prašymą ant n. dangvydės pasakų knygos „Gintarinė 
širdis“ užklijuoti lipdukus, kurie rekomenduoja knygą skaityti skaity-
tojams nuo 14-os metų]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, spal. 23, 
p. 8.

Pirmadienį prasideda šiaurės šalių bibliotekų savaitė: [renginiai ir 
parodos Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2014, lapkr. 8, p. 3.

Zibolienė D. šviesuoliai pedagogai stasys ir adelė naginskai – 
lietuvybės puoselėtojai, tarpukario inteligentai: [minima, kad jų kūry-
binio palikimo dalis saugoma ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2014, lapkr. 8, p. 10–11.

Kalpokaitė S. „Europrotai“ Rokiškyje: [VB vaikų ir jaunimo lite-
ratūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2014, lapkr. 13, p. 8.

Paroda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje eksponuojama 
Krašto muziejuje vykusio sociokultūrinio renginio „Kurkime, ben-
draukime, dalinkimės“ metu sukurtų darbų paroda] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2014, lapkr. 15, p. 1.

Kalpokaitė S. Knygų Kalėdos: dovanokime lietuvių autorių knygas 
bibliotekoms!: [akcijos „Knygų Kalėdos“ metu rokiškėnai kviečiami 
padovanoti naujų arba perskaitytų nesenų knygų VB ir filialams] // 
Gimtasis Rokiškis. 2014, lapkr. 15, p. 7.

Knygų Kalėdų šventę pasveikino seimo pirmininkė: [akcijos 
„Knygų Kalėdos“ atidaryme Vb dalyvavo bibliotekos globėja, kraš-
tietė, seimo pirmininkė L. Graužinienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2014, lapkr. 27, p. 2.

Prieš adventą – šventinis darbo partijos rinkimų maratono star-
tas: [Rokiškyje viešėjo seimo vadovė, darbo partijos pirmininkė 
L. Graužinienė, kuri lankėsi Vb kaip bibliotekos globėja, atidarė 
Knygų Kalėdų šventę]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, gruod. 
2, p. 3.

Kalpokaitė S. Baigėsi intelektualus žaidimas „Europrotai“: [VB 
vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2014, 
gruod. 6, p. 7.

Dievui, parapijai, Lietuvai: [J. ir a. Keliuočių palikimo studijų 
centro pirmininkės a. Matiukienės iniciatyva išleista panemunė-
lietės mokytojos o. Levandavičiūtės parengta biografinė apybraiža 
apie J. Katelę]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, gruod. 11, p. 8.

Puteikytė A. Juozas dapšauskas: „Mūsų priklausomybės kažkam 
neša didžiulę naudą“: [sveikos gyvensenos mokytojas J. dapšauskas 
neįgaliųjų draugijoje ir Vb pristatė savo knygą „sveikata, kuri mus 
saugo“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2014, gruod. 20, p. 4.

2015
Matiukienė A. Mieli Skaitytojai,: [įžanginis straipsnis]. – Portr. // 

Prie Nemunėlio. 2015, Nr. 1 (34), p. 2.
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Vilkickienė D. Neeiliniai pasimatymai: In memoriam Romualdui 
Ozolui (1939-2015). – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2015, Nr. 1 (34),  
p. 3–6.

Kalpokaitė S. Vytautas Cinauskas – sudėtingo likimo poetas. – 
Nuotr. // Prie Nemunėlio. 2015, Nr. 1(34), p. 7–10.

Viskaitienė R. Netikėtas hobis – vertimas: [apie rokiškėną peda-
gogą, vertėją, liaudies teatro aktorių Juozą Butėną (1920–2000)]. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2015, Nr. 1 (34), p. 44–49.

Čerškutė J. Laudacija Kristinai sabaliauskaitei: [apie Krašto 
muziejuje vykusias Vb organizuotas L. dovydėno literatūrinės pre-
mijos įteikimo iškilmes rašytojai, menotyrininkei K. sabaliauskaitei 
už šiuolaikinį romaną „silva rerum iii“]. – iliustr. // prie nemunėlio. 
2015, nr. 2 (35), p. 3–7.

Vilkickienė D. Eglės kelias: nuo vaikiškų potėpių iki prakalbinto stiklo 
alchemijos: [apie rokiškėnę dailininkę vitražistę E. Mažuknaitę]. – Iliustr.,  
spalv. įkl. tarp 24–25 p. // Prie Nemunėlio. 2015, Nr. 2 (35), p. 25–32.

Kuliešis A. apie žmogų, sujungiantį žodį ir vaizdą: [pokalbis su 
ukmergės fotomenininku ir poetu, 9-osios J. Keliuočio premijos lau-
reatu a. Kuliešiumi] / [kalbėjosi] Reda Kiselytė. – iliustr. // prie ne-
munėlio. 2015, nr. 2 (35), p. 40–44.

Vilkickienė D. Pauliaus Širvio 95-ojo gimtadienio aidas Rokiškio 
krašte: [apie VB ir Aleksandravėlės filialo renginius]. – Iliustr. // Prie 
Nemunėlio. 2015, Nr. 2 (35), p. 65–70.

2015 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2015, Nr. 2 (35), p. 87–92.

Zibolienė D. išskirtinė dovana saloms – knygos, kurių pavadini-
muose yra žodis „sala“: [akcijos „Knygų Kalėdos“ Vb fondai ir filialai 
papildyti 237 knygomis, salų biblioteka gavo 23 knygas]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2015, saus. 10, p. 2.

Pilipavičiūtė-Baltrūnė I. Inga Pilipavičiūtė-Baltrūnė: „Į aktorystę 
žiūrėjau skeptiškai…“: [pokalbis su bibliotekininke, Rokiškio liaudies 
teatro spektaklio „Bernardos Albos namai“ pagrindinio vaidmens 
atlikėja I. Pilipavičiūte-Baltrūne] / [kalbėjosi] Reda Milaknienė. – 
Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, saus. 22, p. 8.

Kalpokaitė S. Skaitymo gurmanų ketvirtadienyje – jaunieji bib- 
liotekos lankytojai: [VB vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko tra-
dicinis skaitymo rytmetys „Metų knygos rinkimai“, organizuota edu-
kacinė valandėlė „Pažinkime knygų pasaulį“]. – Iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2015, saus. 29, p. 8.

Zibolienė D. šeimos dueto paroda: medis plius vilna: [Vb Vai-
kų ir jaunimo literatūros skyriuje atidaryta žiobiškėnų tautodailininkų 
danutės ir dano stočkų darbų paroda]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2015, vas. 7, p. 3.

Kalpokaitė S. Bendravo su knygos „Laimės formulė“ autore: 
[VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje viešėjo rašytoja, žurnalistė  
V. Šukytė-Genienė su nauja savo knyga]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiš-
kis. 2015, vas. 14, p. 5.

Pristatytas naujas „prie nemunėlio“: [Vb eksponuojama dailės 
paroda „tik tapyba“] // Gimtasis Rokiškis. 2015, vas. 19, p. 8.

Kalpokaitė S. Dalyvaukime rašinio konkurse „Mano sukurta isto-
rija“: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, literatų klubas „Vai-
vorykštė“, laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ redakcija skelbia rašinio 
konkursą] // Gimtasis Rokiškis. 2015, kovo 7, p. 7.

Zibolienė D. Jaunoji poetė Matilda olkinaitė: „širdy nepasakytą 
žodį aš nešu“: [minima, kad M. olkinaitės dienoraščio kopijos sau-
gomos Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, vas. 28, p. 10–11, 
kovo 7, p. 10–11.

Rokiškio leidiniai – italijoje: [palermo „Le balate“ bibliotekoje 
vyks renginys „Knygnešiai“, atidarytas lietuviškų knygų skyrius, bus 
galima susipažinti su Rokiškio krašto kultūros žurnalu „prie nemunė-
lio“, leidiniu „Rokiškio krašto knygnešiai“, rokiškėnų poetų kūrybos 
leidiniais, kuriuos perdavė Vb] // Gimtasis Rokiškis. 2015, kovo 14, 
p. 2.

Vilkickienė D. Biblioteka – bendruomenei: [recenzija knygai apie 
Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešąją biblioteką ir jos filialus]. – 
Iliustr. // Tarp knygų. 2015, Nr. 4, p. 14.

Letukytė N. popietės „Gerumas nesveria“ įspūdžiai: [Vb Vai-
kų ir jaunimo literatūros skyriuje atidaryta rajono mokinių tarybos 



542 543

tarptautinio demokratiškumo projekto „i see you working“ fotogra-
fijų paroda]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, bal. 4, p. 7.

Minkevičienė A. Jonavos kaimo žiburys ir metraštininkas, techni-
kos mokslų daktaras pranas Žagarys: „po savo istorija aš nebijau pa-
sirašyti, nes rašau tiesą“: [minima, kad knygos „Jonavos kaimas. tarp 
istorijos ir memuarų“ rankraštis saugomas Vb].– iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2015, bal. 4, p. 10–11; bal. 11, p. 10–11.

Kiselytė R. „Visada jaučiausi masių žmogus…“ : [minima ir 
2009 m. rašytojui V. Girdzijauskui Vb įteikta J. Keliuočio premija]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, bal. 11, p. 7.

Kriaunų biblioteka – kūrybiškiausia Lietuvoje: [savivaldybių 
viešųjų bibliotekų asociacijos paskelbtame konkurse Kriaunų bib- 
lioteka pelnė kūrybiškiausios bibliotekos nominaciją, o Vb direktorei 
a. Matiukienei įteiktas kultūros ministro š. biručio padėkos raštas už 
2015-ųjų metų viešųjų bibliotekų Metų nominaciją – europietiškiau-
sia biblioteka]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, bal. 11, p. 3.

Knyga „ biblioteka – bendruomenei“: [Vb išleido informacinį lei-
dinį, kuriame pristatomos 39 rajono bibliotekos] // Gimtasis Rokiškis. 
2015, bal. 28, p. 2.

Kiselytė R. Gyvenimo šventė, apipinta kraštiečių poezija: [Vilniu-
je popietėje „Į gyvenimą pašaukė knygos“, skirtoje kraštietei biblio-
tekininkei, socialinių mokslų daktarei d. Kastanauskaitei-Kulbienei, 
dalyvavo ir Vb atstovai]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, geg. 
23, p. 7.

Tarptautinis „poezijos pavasaris“ – Rokiškyje: [Vb vyko tarp-
tautinis „poezijos pavasaris“, kūrybos skaitymai vyko Margėnuose 
prie paminklinio akmens a. strazdui, buvo parodytas spektaklis pagal  
s. Gedos poemą „strazdas“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015,  
geg. 30, p. 3.

2014 m. „Metų nominacijų“ laureatės savivaldybių viešųjų bib- 
liotekų padalinių (filialų) kategorijoje: sveikiname: [„Kūrybiškiausia 
biblioteka: už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje“ apdo-
vanotas Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio bibliotekos Kriau-
nų filialas]. – iliustr. // tarp knygų. 2015, nr. 6, p. 5–6.

Šurmuliuos lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“: [Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje vyks tradicinė XiX aukštaitijos regiono 
šventė] // Gimtasis Rokiškis. 2015, birž. 2, p. 2.

Milaknienė R., zibolienė d. poetai eiles skaitė skirtingose bib- 
liotekos erdvėse: [Vb vyko tarptautinis „poezijos pavasaris“, poezijos 
skaitymai vyko Margėnų k. prie paminklinio akmens a. strazdui]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, birž. 2, p. 5.

Nuotrauka: Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešo-
sios bibliotekos darbuotojai su šeimomis Vii šiaurės Rytų Lietuvos 
regiono bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje, vykusiame šį 
savaitgalį zarasų ežero didžiojoje saloje. – d. Vilkickienės nuotr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2015, birž. 16, p. 8.

Zibolienė D. „prie nemunėlio“ – antano strazdo jubiliejui pami-
nėti: [Vb pristatytas krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ naujas 
numeris] // Gimtasis Rokiškis. 2015, birž. 30, p. 1, 4.

Bajoruose – „aukso paukščių rojus“: [Vb lėlių teatras „padau-
žiukai“ dalyvavo lėlių teatrų sąskrydyje „aukso paukščių rojus“ bei 
bajorų lėlių teatro čiz 15-ajame gimtadienyje]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2015, liep. 9, p. 5.

Vailionytė N. savanoriavimas Rokiškyje. Kodėl, kur ir kaip: [apie 
jaunimo savanoriavimą Rokiškyje, tarp keturių es projekto „Jaunimo 
savanoriška tarnyba“ akredituotų organizacijų yra ir Vb]. – iliustr. // 
Rokiškio sirena. 2015, liep. 10, p. 3.

Minkevičienė A. skemų dvaras ir kaimai: istorijos, kraštiečių rū-
pesčiu „suguldytos“ į rankraščius: [minima, kad knygos rankraštinė 
medžiaga saugoma Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, liep. 18, 
p. 10–11; liep. 25, p. 10–11.

Zibolienė D. naujoji vietos veiklos grupė iš sąstingio budins 
miestą: [įsteigta Rokiškio miesto vietos veiklos grupė, išrink-
ta devynių asmenų asociacijos valdyba, jai priklauso Vb darbuo-
toja d. Vilkickienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, liep. 25,  
p. 2.

Budreikaitė G. Knyga vaiko rankose: [Vb Vaikų ir jaunimo lite-
ratūros skyriaus bibliotekininkė s. tvirkutienė apie skaitymo naudą, 
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skaitančius vaikus ir jų požiūrį į knygas].– iliustr. // Rokiškio sirena. 
2015, rugpj. 7, p. 5.

„Kristinai sabaliauskaitei skirta 2015 metų Liudo dovydėno li-
teratūros premija…“: [renginys Rokiškio Vb]. – iliustr. // Lietuvos 
rytas. 2015, rugpj. 8, p. 26.

Budreikaitė G. Literatūrinė Juozo Keliuočio premija bus skirta 
8-ąjį kartą: [apie J. ir a. Keliuočių palikimo studijų centro, esančio 
Vb, įsteigtą literatūrinę J. Keliuočio premiją, jos laureatus]. – iliustr. // 
Rokiškio sirena. 2015, rugpj. 14, p. 5.

Literatūrinė premija: [L. dovydėno premija paskirta rašytojai  
K. sabaliauskaitei už romaną „silva Rerum iii“ ir istorinę trilogiją 
„silva Rerum“, Vb organizuoja premijos įteikimo iškilmes] // Rokiš-
kio sirena. 2015, rugpj. 14, p. 5.

Milaknienė R. Viena solidžiausių literatūrinių premijų įteikta 
Kristinai sabaliauskaitei: [Rokiškio krašto muziejuje Vb surengė  
L. dovydėno literatūrinės premijos įteikimo iškilmes rašytojai, meno-
tyrininkei K. sabaliauskaitei už šiuolaikinį romaną „silva Rerum“]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, rugpj. 20, p. 1, 2.

Liudo dovydėno premijos įteikimo iškilmės: [rašytojai K. saba-
liauskaitei už šiuolaikinį romaną „silva Rerum iii“ Krašto muzieju-
je]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2015, rugpj. 21, p. 1.

Kalpokaitė S. Skaitymo skatinimo konkursas „Skaitome kraštiečių 
vaikų rašytojų knygas“: [VB vaikų ir jaunimo literatūros skyrius kartu 
su Panevėžio apskrities bibliotekomis dalyvauja projekte „Vasara su 
knyga kitaip“, skaitymo skatinimo konkurse 3–5 kl. mokiniams „Skai-
tome kraštiečių vaikų rašytojų knygas“] // Gimtasis Rokiškis. 2015, 
rugpj. 22, p. 7.

Kačerauskas J. Laukiama pasiūlymų dėl neformaliojo vaikų švie-
timo: [rajono taryba patvirtino neformaliojo vaikų švietimo lėšų sky-
rimo ir naudojimo tvarką, minima, kad programas gali teikti ir biblio-
tekos] // Rokiškio sirena. 2015, rugpj. 28, p. 5.

Matiukienė A. Pro atvertą „Langą į širdį“ kūrėjai sveikino įžymųjį 
poetą: [apie Ukmergės r. Toliūnų k. fotografo A. Kuliešio gimtinėje 
prie Siesikų ežero vykusią poezijos, muzikos ir kitų menų šventę poeto 

P. Širvio 95-osioms gimimo metinėms paminėti]. – Iliustr. // Vilkmer-
gė. 2015, Nr. 21 (rugs.), p. 24–25.

Minkevičienė A. širvio tėviškėje – jausmų ir meilės puota: [de-
gučiuose Vb surengė meilės, poezijos ir prisiminimų vakarą poeto  
95-osioms gimimo metinėms paminėti]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2015, rugs. 1, p. 1, 4.

Ivanova N. „Padaužiukai“ – dvidešimt metų drauge su pasako-
mis: [pokalbis su VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresniąja 
bibliotekininke, lėlių teatro „Padaužiukai“ įkūrėja ir režisiere N. Iva-
nova] / [kalbėjosi] Nijolė Vailionytė. – Iliustr. // Rokiškio sirena. 2015, 
rugs. 8, p. 1, 2.

Ivanova N. Rokiškio jaunieji skaitytojai – projekte „Vasara su 
knyga kitaip“: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius dalyvauja pa-
nevėžiečių projekte „Vasara su knyga kitaip“ ir skaitymo skatinimo 
konkurse „Skaitome kraštiečių vaikų rašytojų knygas“] // Gimtasis 
Rokiškis. 2015, rugs. 10, p. 3.

Kalpokaitė S. Paauglių ir jaunimo dėmesiui: [VB Vaikų ir jauni-
mo literatūros skyrius dalyvavo leidyklos „Alma littera“ paauglių ir 
jaunimo literatūros konkurse ir laimėjo po vieną konkursinių knygų 
komplektą, rengia šių knygų pristatymus] // Gimtasis Rokiškis. 2015, 
rugs. 12, p. 7.

Katinauskienė M. Grafų tyzenhauzų palikimas aptartas tarptau-
tiniu lygiu: [Krašto muziejuje vyko konferencija „tyzenhauzų kultū-
ros kelias 2015–2017“, dalyvavo Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2015, rugs. 19, p. 3.

Šventinis savaitgalis – geras oras ir puiki nuotaika: [apie Rokiškio 
miesto gimtadienio ir baltų vienybės dienos renginius, yra nuotrauka iš 
Vb vykusių J. Keliuočio literatūrinės premijos įteikimo fotografui, po-
etui a. Kuliešiui iškilmių]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2015, rugs. 22,  
p. 1, 2.

Viešnios: [rajone viešėjo kraštietės rašytojos a. Rūtos dukra ver-
tėja V. arbas ir destino miesto bibliotekos direktorė J. burns, buvo 
derinama renginių, vyksiančių ir Vb, detalės] // Gimtasis Rokiškis. 
2015, rugs. 24, p. 1.
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Rokiškio bibliotekai – keturios auksinės žvaigždutės: [vykdant bi-
bliotekų indekso tyrimą, tarp 60 šalies Vb Rokiškio Vb visose ketu-
riose grupėse įvertinta geriausiai] // Gimtasis Rokiškis. 2015, spal. 3,  
p. 2.

Rokiškyje vyko seimo nario knygos pristatymas: [istoriko, LR 
seimo nario a. anušausko knygos „KGb. Visiškai slaptai“ pristaty-
mas Vb]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2015, spal. 9, p. 4.

Dūdaitė L. prisiminimai apie Kiprą petrauską: žvaigždžių kultas 
XX a. pradžioje, vienintelės Lietuvoje kontrabosinė ir bosinė fleitos 
bei jaudinantis maestro Virgilijaus noreikos koncertas: [konferenci-
joje K. petrauskui atminti obeliuose pranešimą skaitė ir Vb direktorė  
a. Matiukienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, spal. 20, p. 4.

Kalpokaitė S. Svečiavosi rašytoja Kristina Gudonytė: [VB ir Vaikų 
ir jaunimo literatūros skyriuje vyko rašytojos knygos „Jie grįžta per 
pilnatį“ pristatymas] // Gimtasis Rokiškis. 2015, spal. 24, p. 13.

Pasveikino: [rajono taryba bei meras a. Vagonis pasveikino Vb 
direktorę a. Matiukienę, kurios vadovaujama įstaiga pernai pagal bi-
bliotekų veiklos vykdytą tyrimą visose keturiose kategorijose įvertinta 
geriausiai ir apdovanota keturiomis aukso žvaigždėmis]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2015, spal. 31, p. 1.

Už keturias auksines žvaigždutes – padėka: [rajono tarybos po-
sėdyje meras a. Vagonis pasveikino Vb direktorę a. Matiukienę su 
puikiu bibliotekos įvertinimu]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2015,  
lapkr. 3, p. 1.

Minkevičienė A. išėjęs per čiobrelių kiemą. panemunio krašto 
augintas poetas Vytautas šavelis: [minima, kad poeto ir bibliotekinin-
ko kūrybos palikimas saugomas Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2015, lapkr. 7, p. 10–11.

Pyragų pyragai pyragėliai…: [Vb pakvietė rokiškėnus paminėti 
pyragų dieną ir pristatė knygas, pretenduojančias į Metų knygos titu-
lą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, lapkr. 7, p. 16.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „draugystė šiaurės šalyse“ prasi-
deda: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus renginiai] // Gimtasis 
Rokiškis. 2015, lapkr. 7, p. 3.

Vilkickienė D. Dangaus ašaromis paženklintas 95-asis Poeto ju-
biliejus: [renginys VB, Aleksandravėlės kaimo bibliotekos ir bendruo-
menės iniciatyva Degučiuose, P. Širvio tėviškėje]. – Iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2015, lapkr. 7, p. 7.

Zibolienė D. atsiskaityti už elektrą – į paštą arba biblioteką: [mi-
nima, kad Lesto savitarnos svetaine galima nemokamai pasinaudoti 
Vb] // Gimtasis Rokiškis. 2015, lapkr. 17, p. 2. 

Budreikaitė G. Knygų Kalėdos: [šių metų iniciatyva – „Knygų 
Kalėdų“ savanoriai, kurie galėtų savanoriauti bibliotekose] // Rokiš-
kio sirena. 2015, lapkr. 27, p. 4.

Ivanova N. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. Draugystė su knyga: 
[renginiai VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2015, lapkr. 28, p. 7.

Ivanova N. Laisvalaikis su stalo teniso rakete: [Bajoruose vyko 
kaimo bendruomenės surengtas stalo teniso turnyras]. – Iliustr. // Ro-
kiškio sirena. 2015, gruod. 4, p. 5.

Budreikaitė G. „pasauliu netikiu, bet pasaka tikiu“: [aktorių  
G. arbačiausko ir a. bialobžeskio poetinė muzikinė programa Vb]. – 
iliustr. // Rokiškio sirena. 2015, gruod. 8, p. 1.

Sausakimšoje skaitykloje aktoriai ragino patikėti pasaka: [aktorių 
G. arbačiausko ir a. bialobžeskio poetinė muzikinė programa „pa-
sauliu netikiu, o pasaka tikiu“ Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2015, gruod. 8, p. 5.

Iš specialistų lūpų – pagiriamieji žodžiai muziejui: [Krašto mu-
ziejuje vyko panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos išplėstinis posė-
dis, dalyvavo Vb direktorė a. Matiukienė] // Rokiškio sirena. 2015, 
gruod. 8, p. 1.

Ivanova N. Aktyvus bendradarbiavimas dovanoja renginius jaunie-
siems skaitytojams: [VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius dalyvavo 
leidyklos „Nieko rimto“ projekte „Mūsų mažoji biblioteka“, surengė 
skaitytojams seminarą „Kita forma bibliotekose“]. – Iliustr. // Gimta-
sis Rokiškis. 2015, gruod. 12, Reklamos ir laisvalaikio priedas, p. 1.

Zibolienė D. Veiklios mamos susirinko į šeimų šventę: [Krašto 
muziejuje vyko „Veiklių mamų klubo“ sambūris „Veikli ir laiminga 



548 549

mama – laiminga visa šeima“, dalyvavo ir Vb darbuotoja V. Viskai-
tytė-skardžiuvienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, gruod. 15, 
p. 5.

Biblioteka paminėjo alės Rūtos šimtmetį: [konferencija Vb „alės 
Rūtos kūrybos aukštupiai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, 
gruod. 17, p. 2.

Kalpokaitė S. „Knygų Kalėdų“ skaitymai: [VB Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriuje tradiciniai literatūriniai skaitymai „Kartą Knygų 
Kalėdų karalystėje…“]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2015, gruod. 
19, Reklamos ir laisvalaikio priedas, p. 1.

Matiukienė A. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio bi-
bliotekos direktorė A. Matiukienė: „Dirbame bendruomenei ir kartu 
su bendruomene“ / kalbėjosi Nijolė Vailionytė. – Iliustr. // Rokiškio 
sirena. 2015, gruod. 22, p. 4.

Rugsėjo 16–22 d. Rokiškis minėjo 516-ąjį miesto gimtadienį ir 
baltų vienybės dieną: [minima ir Vb vykusi J. Keliuočio literatūrinės 
premijos įteikimo šventė fotografui, poetui a. Kuliešiui]. – iliustr. // 
Rokiškio sirena. 2015, gruod. 29, p. 5.

Skirtos premijos: [minimos L. dovydėno literatūrinės premijos 
įteikimo rašytojai K. sabaliauskaitei ir J. Keliuočio literatūrinės pre-
mijos menininkui iš ukmergės a. Kuliešiui iškilmės Vb]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2015, gruod. 31, p. 6.

2016
Bibliotekų metų iššūkis – pastato renovacija: [Vb 47-ąjį kartą mi-

nėjo bibliotekininko dieną]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, saus. 
7, p. 7.

Milaknienė R. išbandyti sėkmę „antrininkų“ konkurse Vilijai pa-
siūlė kolegės: [bibliotekininkei V. Viskaitytei-skardžiuvienei, kuri pa-
naši į Rusijos tV laidų vedėją, žurnalistę Kseniją sobčak]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2016, saus. 19, p. 1, 4.

Vailionytė N. naujų leidinių pristatymas: [knygos „alfonsas Ke-
liuotis. Kūrybos rinktinė“ ir naujausio žurnalo „prie nemunėlio“ nu-
merio Vb] // Rokiškio sirena. 2016, saus. 22, p. 5.

Ivanova N. Renkama geriausia 2015 metų knyga vaikams: [VB 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2016, saus. 
23, p. 8.

Milaknienė R. Kraštiečiai susitiko sostinėje: [Vilniaus įgulos ka-
rininkų ramovėje vyko Vilniaus rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ na-
rių visuotinis susirinkimas, dalyvavo Vb direktorė a. Matiukienė]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, saus. 26, p. 5.

Vilniaus rokiškėnų klubo „pragiedruliai“ nariai aptarė prabėgusius 
metus: [dalyvavo ir Vb direktorė a. Matiukienė]. – iliustr. // Rokiškio 
sirena. 2016, saus. 26, p. 1, 2.

Biblioklubas: [Vb ir miesto filiale startavo „biblioklubas“, ku-
riame planuojama kompiuterinio raštingumo mokymai, dailės ir de-
kupažo terapijos, rankdarbių užsiėmimai] // Gimtasis Rokiškis. 2016, 
vas. 6, p. 1.

Popietė: [„Žodis, kalba ir knyga – visada greta“ Vb Vaikų ir jauni-
mo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2016, vas. 13, p. 1.

„Rokiškio veiklių mamų klubo veidas 2016“: socialinis konkur-
sas: [dalyvių tarpe Vb darbuotojos V. Viskaitytė-skardžiuvienė ir  
a. Žukauskienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, vas. 18, p. 12.

Kalpokaitė S. Meninio skaitymo konkursas „Mūs šventas lietuviš-
kas žodi!“ laukia dalyvių // Gimtasis Rokiškis. 2016, vas. 20, p. 5.

Apie iššūkius ir galimybes – su buvusiu ambasadoriumi: [susiti-
kimas su buvusiu Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriu-
mi JaV ir Meksikai, politikos mokslų daktaru Ž. pavilioniu Vb]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, vas. 25, p. 2.

Ar žinojote, ar girdėjote?!: [Vilniaus knygų mugėje, kurioje Vaikų 
stende bus pristatomi edukaciniai renginiai ir smagios veiklos vaikams 
bei šeimoms, dalyvaus ir Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius] // 
Gimtasis Rokiškis. 2016, vas. 25, p. 2.

Susitikimas-diskusija su Žygimantu pavilioniu [Vb]. – iliustr. // 
Rokiškio sirena. 2016, vas. 26, p. 2.

Lietuvių kalbos dienos: [dainuojamosios poezijos atlikėjo p. Gir-
denio literatūrinis-muzikinis vakaras Vb]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 
2016, kovo 4, p. 4.
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Kalpokaitė S. Lietuvių kalbos dienos mūsų bibliotekoje: [renginiai 
iš ciklo „Žodis, kalba ir knyga – visada greta“] // Gimtasis Rokiškis. 
2016, kovo 5, p. 8.

Puteikytė A. išrinktas Rokiškio veiklių mamų klubo veidas: [an-
trąją vietą pasidalino V. spundzevičiūtė-navikė ir Vb bibliotekinin-
kė V. Viskaitytė-skardžiuvienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, 
kovo 8, p. 1, 3.

Kalpokaitė S. Bibliotekininkių įspūdžiai sugrįžus iš Vilniaus knygų 
mugės. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, kovo 8, p. 5.

Kalpokaitė S. „Ak, neklauskit, kam nešioju…“: [apie VB bi-
bliotekininkių R. Viskaitienės ir A. Tupalskienės sudarytą ir išleistą  
A. Keliuočio kūrybos rinktinę]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, 
kovo 12, p. 5.

Pavasarinis dvelksmas bibliotekoje: [„Keliuotiškų Juozinių“ 
metu aktorė o. dautartaitė atliks literatūrinę-teatrinę programą „Ke-
liuotiškų Juozinių pavasarinis dvelksmas“] // Gimtasis Rokiškis. 
2016, kovo 17, p. 6.

Kalpokaitė S. Meninio skaitymo konkursas – lyg dovana Knygne-
šio dienos proga: [konkurso „Mūs šventas lietuviškas žodi!“ rezul-
tatų suvedimas VB]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, kovo 19, 
p. 3.

Literatams: [popietė pasaulinei poezijos dienai Vb Vaikų ir jauni-
mo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2016, kovo 22, p. 1.

Knygos puslapiuose – Rokiškio mokyklų istorija: [į sudarytą dar-
bo grupę planuojamai 2018 m. išleisti švietimo įstaigų istorijai įeina 
ir Vb direktorės pavaduotoja d. Vilkickienė]. – iliustr. // Rokiškio 
sirena. 2016, kovo 25, p. 2.

Milaknienė R. nijolei šniokienei – garbingiausias Lietuvos kul-
tūros apdovanojimas: [kultūros ministro š. biručio padėka įteikta ir 
Vb direktorei a. Matiukienei]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, 
kovo 26, p. 1–2.

Geriausi 1993–2015 metų bibliotekininkai: [1995 m. Metų bib- 
liotekininke tapo Rokiškio Vb direktorė z. Jodeikienė]. – portr. // 
tarp knygų. 2016, nr. 4, p. 4.

Milaknienė R. ačiū, nijole!: [kultūros ministro šarūno biručio 
padėka įteikta ir J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorei a. Ma-
tiukienei]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, bal. 1, p. 1.

Zibolienė D. antram gyvenimui prikelti daiktai sužibo naujomis 
spalvomis: [paroda Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje „an-
tras daiktų gyvenimas“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, bal. 2,  
p. 7.

Barauskas T. Garbės ženklo laureatė – Rokiškio krašto muziejaus 
direktorė: [kultūros ministro š. biručio padėka įteikta ir Vb direktorei 
a. Matiukienei]. – iliustr. // savivaldybių žinios. 2016, nr. 10 (bal. 9),  
p. 12.

Vaizdo konferencija: [nMa tiesioginė transliacija iš Lnb „2016 m.  
žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas“] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2016, bal. 12, p. 1.

Kultūros darbuotojams – V. šekspyro skaitymai // Gimtasis Ro-
kiškis. 2016, bal. 12, p. 4.

Lietuviškiausia: [Vb įteikta metų nominacija „Lietuviškiausia 
biblioteka 2015“ už „įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje 
ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas“] // Gimtasis 
Rokiškis. 2016, bal. 19, p. 1.

Dūdaitė L. susitikime su ambasadoriumi – nepagražinta tiesa iš 
profesionalo lūpų: [susitikimas su europos sąjungos ambasadoriumi 
Rusijos federacijoje V. ušacku Viešojoje bibliotekoje]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2016, bal. 19, p. 2.

Milaknienė R. šekspyras – įvairiomis kalbomis: [Kultūros dienos 
proga Vb vyko kultūros žurnalo „naujoji Romuva“ naujo numerio 
pristatymas ir V. šekspyro sonetų skaitymai]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2016, bal. 19, p. 2.

Budreikaitė G. Žurnalo „naujoji Romuva“ pristatymas: [Kultūros 
darbuotojų dienos proga Vb]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, bal. 
19, p. 3.

Budreikaitė G. diskusija su es ambasadoriumi: [paskaita-dis-
kusija Vb su europos sąjungos ambasadoriumi Rusijos federacijoje  
V. ušacku]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, bal. 19, p. 3.
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Bibliotekų savaitė: [„stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“] // 
Gimtasis Rokiškis. 2016, bal. 23, p. 1.

Penketuke: [britų tarybos kvietimu Vb bibliotekininkės dalyva-
vo renginyje Lietuvos prezidentūroje „šekspyras gyvas biblioteko-
se“] // Gimtasis Rokiškis. 2016, bal. 26, p. 1.

Padėkos: [nacionalinės bibliotekų savaitės atidarymas ir konfe-
rencija „stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“] // Gimtasis Rokiš-
kis. 2016, bal. 26, p. 1.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka – lietuviškiausia: [Vb 
įteikta metų nominacija „Lietuviškiausia biblioteka 2015“ už „įdo-
mias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei 
literatūros puoselėjimo tradicijas“]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, 
bal. 26, p. 2.

Keliaujantis „Molinuko teatras“ šiemet apsistojo Rokiškyje: [XXi 
regioninėje Lietuvos lėlių teatrų konkursinėje šventėje „Molinuko tea-
tras“ pasirodė ir Vb vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus lėlių teatras 
„padaužiukai“]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, bal. 26, p. 3.

Rokiškio krašto šviesuolio knyga – skaitytojų teismui: [Vb prista-
tyta kraštiečio iš Jonavos k., dabar Kaune gyvenančio p. Žagario kny-
ga „Jonavos kaimas. tarp istorijos ir memuarų“]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2016, bal. 30, p. 2.

Europos dieną – susitikimas prie lietuviškų ąžuolų: [Vb kiemely-
je vyko renginys, skirtas europos dienai paminėti „europietiški susi-
tikimai prie lietuviško ąžuolo“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, 
geg. 7, p. 2.

Europos diena: bibliotekos kiemelis dainavo ir judėjo zuMbos 
ritmu. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, geg. 10, p. 4.

Nuotr. europos diena Rokiškyje, Juozo Keliuočio viešosios bib- 
liotekos kiemelyje // Gimtasis Rokiškis. 2016, geg. 10, p. 12.

Zibolienė D. Knygnešystė Rokiškio rajone: lietuvišką žodį skleidė 
ir kunigai, ir prasčiokai: [nuotraukoje Vb bibliografijos ir informaci-
jos skyriaus bibliotekininkė a. tupalskienė pristato leidinius knygne-
šiams ir daraktoriams]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, geg. 10, 
p. 4–5.

Nijolė narmontaitė rokiškėnams atvežė antrąją savo knygą: [Ro-
kiškio dvaro menėje aktorė n. narmontaitė rokiškėnams pristatė an-
trąją savo knygą „aktoriai, režisieriai ir studentai. Ko nematė žiūro-
vai“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, geg. 14, p. 2.

Kalpokaitė S. Nomeda Marčėnaitė – apie laimę ir stebuklus: [susi-
tikimas VB Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje]. – Iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2016, geg. 21, p. 3.

Seime pagerbtos rokiškėnės, perskaičiusios daugiausia knygų: 
[seime pagerbti daugiausia knygų per praėjusius 2015 metus per-
skaitę šalies bibliotekų lankytojai, jų tarpe – rokiškėnės G. budrytė ir  
o. baršauskienė] // Gimtasis Rokiškis. 2016, geg. 28, p. 2.

Minkevičienė A. seimo pirmininkė nepriklausomybės aikštėje 
sutikta teatralizuotai: [Vb globėja, seimo pirmininkė L. Graužinie-
nė dalyvavo nepriklausomybės aikštėje vykusiame vaikams skirta-
me renginyje, atidarė knygų lentyną „Mano vaikystės biblioteka“]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, birž. 2, p. 1, 3.

Nepriklausomybės aikštėje atgijo lėlės: [Vb surengta XX aukš-
taitijos regiono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“]. – iliustr. // Gim-
tasis Rokiškis. 2016, birž. 2, p. 7.

„Poezijos pavasaris“ Velniakalnyje: [prie Lurdo koplytėlės Rokiš-
kio šv. Mato parapijos dekano e. noviko ir J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos direktorės a. Matiukienės iniciatyva vyko „poezijos pava-
saris“, kurį surengė rajono literatų klubas „Vaivorykštė“]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2016, birž. 2, p. 7.

Kačerauskas J. seimo pirmininkė miesto širdyje nestokojo geros 
nuotaikos: [Vb globėja, seimo pirmininkė L. Graužinienė dalyvavo 
nepriklausomybės aikštėje vykusiame vaikams skirtame renginyje, 
atidarė knygų lentyną „Mano vaikystės biblioteka“]. – iliustr. // Ro-
kiškio sirena. 2016, birž. 3, p. 2.

Devintoji L. dovydėno premija – rašytojai b. Jonuškaitei: [už ro-
maną „Maranta“] // Gimtasis Rokiškis. 2016, liep. 14, p. 2.

Zibolienė D. Liudo dovydėno premija – už romaną, kurį reikia 
skaityti daug kartų. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, liep. 28,  
p. 1–2.
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Duokiškyje – svajingų baladžių vakaras: [duokiškyje vyko šešta-
sis „duokiškio baladžių“ vakaras, skaitovė Vb direktorės pavaduotoja 
d. Vilkickienė]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, liep. 29, p. 5.

Balandytė S. po simboliniu ritualu – visų mūsų troškimai: [Ro-
kiškio Vb buvo įteikta kraštiečio L. dovydėno premija rašytojai  
b. Jonuškaitei]. – iliustr. // panevėžio kraštas. 2016, liep. 30, p. 7, 9.

Bibliotekoje – Liudo dovydėno premijos įteikimo šventė. –  
iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, rugpj. 2, p. 4.

Kalpokaitė S. Literatų klubo trisdešimtmečio proga – trečiasis kū-
rybos almanachas // Gimtasis Rokiškis. 2016, rugpj. 6, p. 8.

Juozo Keliuočio dešimtoji premija – garsiam aktoriui [f. Jakšiui]. –  
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, rugpj. 18, p. 3.

Zibolienė D. širviško ilgesio džiaze – siūlymas statyti paminklą 
legendiniam poetui: [degučių kaime vyko Vb surengtas penktasis 
„širvynių“ vakaras]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, rugpj. 23, 
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Poezijos mylėtojus sukvietė „širvynė“. – iliustr. // Rokiškio sire-
na. 2016, rugpj. 23, p. 2.

Juozo Keliuočio literatūrinė premija – aktoriui ferdinandui Jak-
šiui. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, rugpj. 26, p. 4.

Puteikytė A. aleksandravėlėje paminėtas bažnyčios jubiliejus: 
[10-oji J. Keliuočio literatūrinė premija įteikta kraštiečiui aktoriui ir 
režisieriui f. Jakšiui]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, rugpj. 30, 
p. 6.

Juozo Keliuočio literatūrinės premijos teikimo iškilmės [Vb]. – 
iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, rugpj. 30, p. 3.

Vienužis: [Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų cen-
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polyje] // Gimtasis Rokiškis. 2016, rugs. 15, p. 1.

Diskusija: [Vb Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyks diskusija 
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skatinimo partneriai“, skirta bibliotekų metams] // Gimtasis Rokiškis. 
2016, rugs. 17, p. 1.

Kalpokaitė S. Lai amžinai šviečia mūsų „Vaivorykštė“: [rajono 
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J. tūbelio progimnazijos 3 b klasės mokiniai]. – iliustr. // Rokiškio 
sirena. 2016, rugs. 20, p. 3.

Kalpokaitė S. Apie lėles, teatrą ir žmones: [apie Rokiškio J. Ke-
liuočio viešosios bibliotekos lėlių teatrų šventes „Kai atgyja lėlės“]. –  
Iliustr. – Bibliogr.: 9 pavad. // Prie Nemunėlio. 2016, Nr. 1 (36),  
p. 23–27.

Matiukienė A. Rokiškio kontekstai Vatikano apaštalinėje bibliote-
koje: [apie Rokiškio J. Keliuočio viešajai bibliotekai ir Kamajų filialui 
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Paroda: [Rokiškio dailiųjų amatų klubo narių R. sarajevienės, 
L. Jegorovos ir i. stasikėlienės tapybos darbų paroda Vb Vaikų ir 
jaunimo literatūros skyriuje] // Gimtasis Rokiškis. 2016, spal. 15, 
p. 1.

Zibolienė D. „Jausmų paveiksluose“ – kraštiečio rudeniška viltis: 
[poeto R. V. Graibaus knygos pristatymas Vb]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2016, spal. 20, p. 3.

Zibolienė D. albumo sutiktuvės: autorių pavadavo jo bendražy-
giai: [fotomenininko, dailininko R. dichavičiaus albumo „Laisvės pa-
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Žiliūtė I. Kelias prie knygos – per žaidimus: [aukštaitijos regiono 
bibliotekų mugėje panevėžyje pristatyti ir Rokiškio Vb teatralizuoti 
skaitymai „Lėlė – raktas į vaiko širdį“]. – iliustr. // panevėžio kraštas. 
2016, spal. 22, p. 9.
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Šulcienė N. Literatų „Vaivorykštei“ – trisdešimt metų. Rodos, ir 
vargo nebuvo: [minėjimas Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2016, 
spal. 25, p. 5.

Bibliotekų savaitė: [20-oji šiaurės šalių bibliotekų savaitė „ateitis 
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Spalvos: [popietė „spalva dailėje ir literatūroje“ Vb Vaikų ir jau-
nimo literatūros skyriuje ] // Gimtasis Rokiškis. 2016, lapkr. 17, p. 1.
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tekėlė 2016“ renginys, organizuojamas a. Mamontovo ir R. Karbaus-
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L. bieliūnienės ir jos mokinių atliekama muzika] // Gimtasis Rokiškis. 
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Kačerauskas J. bajorų kaimo lėlių teatras nusitaikė į Lietuvos 
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liotekininkė n. ivanova]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2016, gruod. 23, 
p. 4.
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Rokiškis. 2016, gruod. 29, p. 2.
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Laiškas: [Vb skelbia rašinio „Laiškas lietuvių kalbai“ konkursą, skirtą 
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renginiai: [Vb vyks skaitovų konkursas „Kalba gimtoji lūposna įdė-
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kalba“ renginys – „protmūšis“] // Gimtasis Rokiškis. 2017, kovo 30, 
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Kalpokaitė S. Biblioteka – vaikų draugas: [VB Vaikų ir jaunimo sky-
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geg. 11, p. 6.
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tietei rašytojai alei Rūtai ir mecenatei a. Kalvėnaitei-Kazickienei, 
tarp konkurso partnerių ir Vb]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2017,  
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Ivanova N. Lėlių teatras vilioja vaikus į bibliotekas: [VB Vaikų 
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birž. 9, p. 3.

Sąskrydis: [Vb komanda dalyvaus iX aukštaitijos regiono biblio-
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Praeities atodangų ir atminties popietė: [Vb Krašto muziejuje 
surengė popietę kraštiečio poeto V. cinausko atminimui, pristatyta  
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Rakauskaitė I. Liudo dovydėno literatūrinės premijos įteikimo 
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Paroda II: [Vb Vaikų ir jaunimo skyriuje veikia rokiškietės J. Gri-
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p. 41.

Bičiūnaitė V. Rašytojas, ironiškai besišnekantis su maistu: iš šir-
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Matiukienė A. Startavo Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendra-
darbiavimo per sieną programos projektas: [LLI-131 „Verslo para-
mos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir 
šiaurės Lietuvoje“]. – Iliustr. // Rokiškio sirena. 2017, liep. 21, p. 5.

Bičiūnaitė V. „širvynė“ degučių kaime: [poeto p. širvio tėviškėje 
degučių kaime vyko poeto poezijos skaitymai, dainuojamosios poe-
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Rokiškis. 2017, rugs. 21, p. 1.
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jektą „Verslo paramos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemga-
loje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2017, rugs. 30, p. 3.

Kalpokaitė S. „Už gimtąją kalbą, knygą, skaitymą“: [šventė „Už 
gimtąją kalbą, knygą, skaitymą“ Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibli-
otekos Vaikų ir jaunimo skyriuje]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2017, 
spal. 5, p. 10.

Lukštaraupytė V. „Rokiškio krašto garbės piliečiai“: [Rokiškio 
rajono savivaldybės J. Keliuočio viešoji biblioteka, vykdydama pro-
jektą „Rokiškio krašto garbės piliečiai“, parengė ir išleido kompakti-
nio disko apie rajono garbės piliečius antrą dalį]. – Iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2017, spal. 19, p. 3.
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Rakauskaitė I. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje –  
knygos, kurioje sudėtos nusižudžiusiųjų artimųjų istorijos, pristaty-
mas: [seimo nario M. Majausko knygos „nusižudžiusiųjų artimųjų 
istorijos, padedančios išgyventi“]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2017, 
spal. 24, p. 3.

Kalpokaitė S. Biblioteka ne tik knygos, bet ir etno -, teatras bei 
šiuolaikinės IT: [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir 
jaunimo skyriaus vedėja apie įgyvendinamas įvairias edukacines pro-
gramas] // Gimtasis Rokiškis. 2017, spal. 26, p. 5, 7.

Vilkickienė D. „Per pasaulį aš keliauju ir sapnuoju keistą sapną“: 
[apie tragiško likimo žydų poetės Matildos Olkinaitės atminimo įam-
žinimą Rokiškio krašte, vykdant VB projektą „Bibliotekos tradicijos 
ir inovacijos laiko sūpuoklėse]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2017, Nr. 11, 
p. 32–35. 

Bičiūnaitė V. pirmoji laureatė: [Rokiškio krašto muziejaus menėje 
vyko rašytojos alės Rūtos ir a. Kazickienės vardų esė konkurso re-
zultatų paskelbimas ir premijos įteikimas, pagrindinė premija skirta 
a. Valantinavičienei, renginį vedė J. Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorė a. Matiukienė] // Gimtasis Rokiškis. 2017, lapkr. 7, p. 1, 3.

Kalpokaitė S. Skaitymo malonumui…: [Rokiškio J. Keliuočio vie-
šosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus organizuotas fotokonkur-
sas „Skaitau su šeima“] // Gimtasis Rokiškis. 2017, lapkr. 9, p. 2.

Milaknienė R. bibliotekos renovacija stringa // Gimtasis Rokiš-
kis. 2017, lapkr. 28, p. 2.

Bibliotekos pašonėje – miesto paveldo paieškos: [šalia renovuo-
jamos Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos archeologai atkasė 
seno namo pamatus ir rado XVii–XX a. eksponatų, kurie bus perduoti 
Rokiškio krašto muziejui. – iliustr. – „Rokiškio sirenos“ inform. // 
Rokiškio sirena. 2017, gruod. 8, p. 2.

Popietė: [adventinė popietė „Jau artinasi šventė, palaimą nešda-
ma“ Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos renginių svetainėje]: 
Vakar šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. 2017, gruod. 14, p. 1.

Radiniai: [archeologai atlikdami tyrimus prie Rokiškio J. Keliuo-
čio viešosios bibliotekos pastato, kur numatyta statyti priestatą, atka-

sė XVii–XX a. radinių]: Vakar šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. 
2017, gruod. 16, p. 1.

Milaknienė R. Ką archeologai rado prie bibliotekos?: [šalia Ro-
kiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos, kuri šiuo metu renovuojama, 
archeologai atkasę seno namo pamatus, rado XVii–XX a. eksponatų, 
kurie bus perduoti Rokiškio krašto muziejui]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2017, gruod. 23, p. 10.

Matiukienė A. Mieli skaitytojai: [pratarmė] // Prie Nemunėlio. 
2017, Nr. 1 (38), p. 2.

Kalpokaitė S. Žvilgsnis į tolumas: ką mums mena Ažušiekščio vien-
sėdis: [apie Ažušiekščio viensėdį (Rokiškio rajonas) ir ten gyvenusią 
Antano Inčiūros (1874–1951) ir Karolinos Šiliūnaitės-Inčiūrienės 
(1883–1959) daugiavaikę šeimą]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, 
Nr. 1 (38), p. 97–102.

Matiukienė A. Mieli skaitytojai,: [pratarmė] / Alicija Matiukienė. –  
Portr. // Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 2.

Vilkickienė D. Jei mes visi apkabinsime lietuvių kalbą, galbūt ji 
neišeis…: [Lietuvių kalbos dienos (vasario 16 – kovo 11 d.) 2017-ai-
siais Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio Viešojoje bibliote-
koje ]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 63–69.

Kalpokaitė S. Emigranto dalia XX amžiaus ir šiuolaikinėje litera-
tūroje: [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
literatūros skyriaus vedėja apie emigraciją lietuvių literatūroje]. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 73–77.

2017 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 114–120.

2018
Bičiūnaitė V. finišavo „Knygų Kalėdos“: dosnieji bus įvardinti 

ir jiems padėkota: [apie Viešojoje bibliotekoje bei kaimuose šiuo 
laikotarpiu vykusius renginius, edukacines programas J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, „Knygų Kalėdų“ ku-
ratorė d. Vilkickienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, saus. 6,  
p. 7.
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Keliuotytė R. Lietuviai verslininkai nusiteikę optimistiškiau nei 
latviai: [Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje Latvijos mokslų 
akademijos ekonomikos instituto direktorė n. Lindė pristatė instituto 
atliktą verslo paramos sistemos galimybių Latvijoje ir Lietuvoje tyri-
mą, jo rezultatus]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, saus. 20, p. 4.

Bičiūnaitė V. „Knygų Kalėdų“ tendencija – dovanoti perskai-
tytas knygas: [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos fondų 
organizavimo skyriaus vedėja a. stučinskienė apie akcijos „Knygų 
Kalėdos“ metu skaitytojų dovanotas knygas] // Gimtasis Rokiškis. 
2018, saus. 25, p. 2.

Kalpokaitė S. Literatūrinis konkursas „Čia žydi vardas Lietuvos“: 
[Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir 
jaunimo skyriaus, rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ ir „Gimtojo Rokiš-
kio“ redakcijos konkursas] // Gimtasis Rokiškis. 2018, saus. 30, p. 2.

Bičiūnaitė V. nacionalinė viktorina: rezultatai tik preliminarūs: 
[Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje 
vyko nacionalinė viktorina, skirta valstybės šimtmečiui]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2018, saus. 30, p. 5.

Vilkickienė D. Jei mes visi apkabinsime lietuvių kalbą, galbūt ji 
neišeis…: [Lietuvių kalbos dienos (vasario 16–kovo 11 d.) 2017-ai-
siais Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio Viešojoje bibliote-
koje]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 63–69.

Kalpokaitė S. Emigranto dalia XX amžiaus ir šiuolaikinėje litera-
tūroje: [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
skyriaus vedėja apie emigraciją]. – Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, 
Nr. 2 (39), p. 73–77.

2017 metais išleisti rokiškėnų leidiniai / sudarė Rita Viskaitienė. – 
Iliustr. // Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 114–120.

Matiukienė A. Mieli skaitytojai, / Alicija Matiukienė. – Portr. // 
Prie Nemunėlio. 2017, Nr. 2 (39), p. 2.

Minkevičienė A. šventinis posėdis: apdovanoti už nuopelnus, pa-
gerbti koncertu, nustebinti ironijos: [apdovanotųjų rajono mero garbės 
raštais tarpe J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo sky-
riaus vyresn. bibliotekininkė V. Ruželienė bei Kriaunų filialo vyresn. 

bibliotekininkė a. telšinskienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, 
vas. 20, p. 5.

Keliuotytė R. Į mugę aizkrauklėje – vietos amatininkai ir smulkie-
ji verslininkai: [apie projekto inteRReG – verslo paramos sistemos 
kūrimo Žiemgaloje, Kuržemėje ir šiaurės Lietuvoje dalį jo koordina-
torė R. Vingelienė (Juozo Keliuočio viešoji biblioteka)] // Gimtasis 
Rokiškis. 2018, vas. 27, p. 2.

Vilkickienė D. „Gabalėlis Lietuvos“ Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose: Rokiškis: [apie Rokiškio viešosios bibliotekos surengtą popietę 
susitikimą kavinėje „Senas grafas“ su vilniečiais keliautojais entu- 
ziastais A. ir A. Žemaičiais]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2018, Nr. 2, p. 41.

Grybauskaitė V. džiaugiamės ne tik atkurta valstybe, bet ir uni-
kalia kalba: [baigiamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje kovo  
14 d. dvylikai aktyviausių Lietuvių kalbos dienų organizatorių įteikti 
seimo švietimo ir mokslo komiteto padėkos raštai. tarp pdovano-
tųjų Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė a. Matiu-
kienė]. – iliustr. // tarp knygų. 2018, nr. 3, p. 34–35.

Vilkickienė D. Virtuali viktorina ir ekskursija: [Rokiškio J. Keliuo-
čio viešoji biblioteka, minėdama Lietuvių kalbos dienas, keliavo po 
rajono bibliotekas, pristatydama virtualią viktoriną „Pažinkime Ro-
kiškio krašto literatūrinio krašto kūrėjus“ ir virtualią ekskursiją „Ro-
kiškio krašto kūrėjų keliais“] // Tarp knygų. 2018, Nr. 3, p. 36.

Milaknienė R. Kultūros sostinės renginiams daugiau pinigų neža-
dama: [į projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ progra-
mą įtrauktas Rokiškio krašto kultūros žurnalo „prie nemunėlio“ 30-
metis bei Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 15 metų 
gimtadienis]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, kovo 6, p. 1–2.

Bibliotekos simbolis [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliote-
kos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja] salvinija Kalpokaitė palie-
ka darbą. – iliustr. – „Rokiškio sirenos“ inform. // Rokiškio sirena. 
2018, kovo 16, p. 5.

Milaknienė R. salvinija – pareigos ir atsakomybės žmogus – bai-
gė profesinę veiklą: [apie salviniją Kalpokaitę]. – iliustr. // Gimtasis 
Rokiškis. 2018, kovo 17, p. 1–2.
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Keliuotytė R. Rokiškio amatininkai išbandė sėkmę pas kaimynus: 
[apie projekto inteRReG verslo paramos sistemos kūrimo Žiem-
galoje, Kuržemėje ir šiaurės Lietuvoje dalį. projektą vykdo Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka, koordinatorė R. Vingelienė]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2018, kovo 22, p. 3.

Kalpokaitė S. Salvinija Kalpokaitė: „Svarbu ne tai, kuo tave laiko, 
o kas tu esi iš tikrųjų…“: [pokalbis su bibliotekininke, Viešosios biblio- 
tekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja] / [kalbėjosi] Reda Milaknie-
nė. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, kovo 24, p. 1, 6.

Meilutė M. „Misija sibiras’17“ ekspedicija: kapinėse – karvės ir 
ožkos, o tremtinių lūpose – lietuviški žodžiai; [Rokiškio Juozo Ke-
liuočio viešojoje bibliotekoje viešėjo „Misija sibiras’17“ dalyvis  
L. Kasperavičius]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2018, bal. 10, p. 1, 3.

Milaknienė R. nuspręsta įamžinti Rokiškio kultūros šviesulius: 
[istorikai, architektai, bibliotekininkai, Kultūros centro atstovai spren-
dė klausimą dėl žmonių, formavusių Rokiškio kultūrinį veidą, įamži-
nimo]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, bal. 21, p. 7.

Mūsų bibliotekoms – dvi nominacijos: [Rokiškio Juozo Ke-
liuočio viešoji biblioteka gavo 2017-ųjų lietuviškiausios bibliote-
kos nominaciją už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje 
ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo tradicijas, sėlynės 
biblioteka gavo bendruomeniškiausios bibliotekos nominaciją už 
įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo ben-
druomenę]. – iliustr. – „G. R.“ inform. // Gimtasis Rokiškis. 2018, 
bal. 21, p. 1, 7.

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos konkurse 
Rokiškio krašto bibliotekininkai gavo dvi nominacijas: [Rokiškio  
J. Keliuočio viešoji biblioteka paskelbta Lietuviškiausia biblioteka 
už įdomias iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje ir gimtosios kal-
bos bei literatūros puoselėjimo tradicijas, o sėlynės kaimo filialas 
pripažintas kaip bendruomeniškiausia biblioteka už įvairiapusiš-
ką veiklą ir iniciatyvas telkiant miestelio/kaimo bendruomenę]. –  
iliustr. – „Rokiškio sirenos“ inform. // Rokiškio sirena. 2018, bal. 24,  
p. 3.

Ivanova N. Knygių varžytuvės: [apie Tarptautinės vaikų knygos 
dienos paminėjimą Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų 
ir jaunimo skyriuje]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2018, Nr. 5, p. 39.

Sutkevičienė D. pagerbti viešųjų bibliotekų 2017 metų nominacijų 
laureatai: [Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka gavo 2017-ųjų 
lietuviškiausios bibliotekos nominaciją už įdomias iniciatyvas skaity-
mo skatinimo srityje ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimo 
tradicijas, sėlynės biblioteka gavo bendruomeniškiausios bibliotekos 
nominaciją už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas, telkiant miestelio/
kaimo bendruomenę]. – iliustr. // tarp knygų. 2018, nr. 5, p. 34–35.

Minkevičienė A. europos dieną struvės punkte – daugiakalbės 
poezijos, muzikos šventė, perpinta istorijos ir šimto balionų: [apie Ro-
kiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos organizuotą europos dienos 
minėjimą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, geg. 10, p. 1–2.

Europos dieną panemunėlio padangę nuspalvino balionai: [apie 
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos organizuotą europos die-
nos minėjimą]. – iliustr. – „Rokiškio sirenos“ inform. // Rokiškio si-
rena. 2018, geg. 11, p. 1–2.

„Poezijos pavasaris – 2018“: [Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblio-
teka, Juozo ir alfonso Keliuočių palikimo studijų centras, rajono lite-
ratų klubas „Vaivorykštė“ rengia „poezijos pavasario – 2018“ šventę 
Rokiškio šv. Juozapo koplyčioje]. – „G. R.“ inform. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2018, geg. 24, p. 3.

Lietuviškų pasakų pažinimas – tradicinėje lėlių teatrų šventėje: 
[Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos XXii aukštaitijos re- 
giono lėlių teatrų šventė „Kai atgyja lėlės“]. – iliustr. – J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus inform. // Gimtasis 
Rokiškis. 2018, birž. 12, p. 3.

Šulcienė N. Mūsų bibliotekininkai – tarp stipriausiųjų: [pasvalio 
rajono Ąžuolpamūšio kaime vyko dešimtasis aukštaitijos biblioteki-
ninkų kultūros ir sporto sąskrydis „spindulys esti begalinės šviesos“, 
skirtas Vydūno metams, kuriame Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblio- 
teka užėmė trečiąją vietą]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, birž. 
16, p. 6.
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Bičiūnaitė V. bajoruose teatralai kėlė bangas: [J. Keliuočio viešo-
sios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus lėlių teatras „padaužiukai“ 
suvaidino Justino Marcinkevičiaus „Greitąją pagalbą“]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2018, birž. 19, p. 5.

Nepasiturinčių Rokiškio rajono šeimų vaikams – moderniausios 
technologijos, užsiėmimai bei saviraiškos galimybės bibliotekose:  
[J. Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotoja, projekto Lietuvoje ko-
ordinatorė R. Vingelienė apie socialinę atskirtį patiriančių šeimų vai-
kams skirtus užsiėmimus]. – Rubrika: interreg Latvija – Lietuva // 
Rokiškio sirena. 2018, birž. 29, p. 3.

Matiukienė A. Mieli skaitytojai, / Alicija Matiukienė. – Portr. // 
Prie Nemunėlio. 2018, Nr. 1 (40), p. 2.

Kalpokaitė S. Vytauto Šavelio poetiniai eskizai. – Iliustr. // Prie 
Nemunėlio. 2018, Nr. 1 (40), p. 89–97.

Ivanova N. Keliaujanti vasaros skaityklėlė vilioja vaikus knygo-
mis: [apie Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo sky-
riaus įgyvendinamą projektą „Vaikystė, knygų lydima“, kurio metu po 
rajoną keliauja mobilioji skaityklėlė ir kviečia vaikus kartu skaityti, 
klausytis, kurti, žaisti]. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, liep. 28, 
p. 6.

Bičiūnaitė V. „duokiškio baladės“: sutilpo „proza“ ir poezija: 
[skaitovų tarpe ir J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pava-
duotoja d. Vilkickienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, liep. 31, 
p. 4.

Keliuotytė R. L. dovydėno premija – Markui zingeriui: [už ro-
maną „aš sėdėjau stalinui ant kelių“]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 
2018, rugpj. 14, p. 4.

Milaknienė R. naujas sigito parulskio knygos įsikūnijimas – an-
gliškai: [2017 m. Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje s. pa-
rulskiui įteikta dešimtoji L. dovydėno literatūrinė premija]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2018, rugpj. 25, p. 7.

Bičiūnaitė V. Vasaros sausra neišdžiovino literatų kūrybinės vers-
mės: [Rokiškio L. šepkos parke vyko priešpaskutinis „Vasaronės“ 
renginys, kurį pradėjo J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės 

pavaduotoja d. Vilkickienė V. šavelio eilėmis, literatų „Vaivorykštės“ 
klubo pirmininkė s. Kalpokaitė pristatė klubo veiklą, bibliotekos di-
rektorė a. Matiukienė pristatė naujausią krašto kultūros žurnalą „prie 
nemunėlio“, kūrybą skaitė rajono literatai]. – iliustr. // Gimtasis Ro-
kiškis. 2018, rugpj. 28, p. 6.

Minkevičienė A. Į širvio degučius – su jausmų atodangomis: 
[degučiuose, dainiaus p. širvio gimtinėje, vyko septintoji „širvynė“ 
„palik tik dainą man“, kurią rengia Rokiškio J. Keliuočio viešoji bi-
blioteka kartu su aleksandravėlės kaimo biblioteka, kultūros centru ir 
bendruomene]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, rugpj. 28, p. 4.

Tradicinė premija – Markui zingeriui: [Rokiškio krašto muziejuje 
įteikta Liudo dovydėno premija eseistui, poetui, vertėjui, prozininkui 
M. zingeriui už romaną „aš sėdėjau stalinui ant kelių“]. – iliustr. // 
Gimtasis Rokiškis. 2018, rugpj. 30, p. 1.

Liudo dovydėno premija – už romaną, prie kurio driekiasi rokiš-
kėnų eilės: [Rokiškio krašto muziejuje įteikta L. dovydėno premija 
poetui, prozininkui, vertėjui M. zingeriui už romaną „aš sėdėjau sta-
linui ant kelių“]. – iliustr. – „Rokiškio sirenos“ inform. // Rokiškio 
sirena. 2018, rugpj. 31, p. 1, 4.

Milaknienė R. Rokiškyje – premija už geriausią romaną: [Rokiš-
kio krašto muziejuje įteikta L. dovydėno premija poetui, prozininkui, 
vertėjui M. zingeriui už romaną „aš sėdėjau stalinui ant kelių“]. – 
iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, rugs. 1, p. 7.

Integruotos bibliotekos paslaugos verslui: interreg Latvija – Lie-
tuva: [apie Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos įgyvendi-
namą 2014–2020 m. „interreg V-a“ Latvijos ir Lietuvos bendradar-
biavimo per sieną projektą „Verslo paramos sistemos kūrimas ir pri-
einamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir šiaurės Lietuvoje“]. – iliustr. //  
Gimtasis Rokiškis. 2018, rugs. 25, p. 2.

Naujas projektas „prisijungusi Lietuva“ padės internete jaustis 
saugiai: [Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė a. Ma-
tiukienė apie rajono bibliotekose esamus viešuosius interneto priei-
gos taškus, interneto lankytojus] // Gimtasis Rokiškis. 2018, rugs. 29,  
p. 4.
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Keliuotytė R. bibliotekos pastatą planuojama „nurengti“ dar šiais 
metais: [Rokiškio rajono savivaldybės statybos ir infrastruktūros plė-
tros skyriaus vyr. specialistė K. Gačionienė apie vykstančią Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos rekonstrukciją. plačiau apie tai šios 
įstaigos direktorė a. Matiukienė]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, 
spal. 13, p. 2.

Milaknienė R. „pragiedruliai“: pildo svajones, dūzgia kaip bitės ir 
švenčia: [apie Vilniuje veikiantį rokiškėnų klubą „pragiedruliai“, ku-
rio dvidešimtmečio renginyje įteikta J. Keliuočio literatūrinė premija 
kraštotyrininkui V. Mačiekui]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, 
spal. 20, p. 1, 6.

Šulcienė N. dvidešimtojo jubiliejaus proga – sveikinimai ir lin-
kėjimai sutikti drauge dar ne vieną jubiliejų: [Vilniuje vyko rokiškė-
nų klubo „pragiedruliai“ 20-ies metų jubiliejus, kurio metu 2018 m.  
J. Keliuočio literatūrinė premija įteikta Rokiškio krašto garbės pilie-
čiui V. Mačiekui]. – iliustr. // Gimtasis Rokiškis. 2018, spal. 23, p. 5.

Meilutė M. Vilniaus rokiškėnų klubo dvidešimtmečio šventėje – 
sveikinimai, poezija ir paskaita apie lyderystę: [Vilniuje vyko rokiš-
kėnų klubo „pragiedruliai“ 20-ies metų jubiliejus, kurio metu 2018 m.  
J. Keliuočio literatūrinė premija įteikta Rokiškio krašto garbės pilie-
čiui V. Mačiekui]. – iliustr. // Rokiškio sirena. 2018, spal. 23, p. 1–2.

Vilkickienė D. „Širvynėje“ liejosi dainos ir poezija: Rokiškis: 
[apie Degučiuose vykusią tradicine tapusią šventę „Širvynė“ – „Palik 
tik dainą man“]. – Iliustr. // Tarp knygų. 2018, Nr. 10, p. 41.
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abazoriuvienė danguolė 249, 
250

abramavičienė sigita (sigutė 
ach) 165, 489

abromaitytė a. 462
abukevičius Ramūnas 326
adomaitytė česlova 65, 344, 

345, 362, 363
adomavičius danielius 392
adomėnas Mantas 154
adomonis t. 356
agafanovienė daiva 301
aischilas 40
akelaitis M. 414, 415
akstinienė aurelija almonė 330
Alaunis S. 370
alė Rūta (žr. Rūta alė)
aleinikova Gražina 345
aleinikovaitė 43
alekna Viktoras 144, 306, 325
aleknienė Violeta (žr. Kepalaitė 

Violeta)

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

aleksandravičius egidijus 154
aleksandravičius V. 65, 344, 

345
aleksandravičiūtė M. 345
aleksandras (kunigaikštis) 14
algutis z. 371
Ališanka Eugenijus 235
ambrazovičius Juzefas 166
andersenas Hansas Kristijanas 

(andersen Hans christian) 
300, 419, 471

andrijauskas Gintaras 227
andrikienė Laima 528
andriulionis danas 328, 334
antanavičiūtė Viltė 265, 280, 

318, 345
anušauskas arvydas 546, 559
Anušauskas Zenonas 197
apanskaitė s. 365
aputytė Vida  345
andrijauskaitė a. 353
arbačiauskas Giedrius 547
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arbas Vijolė 253, 272, 332, 545, 
561

ardžiūnienė Jonė 127
arendsas Leopoldas (arends 

Leopold) 325
areška Vitas 84, 200, 201, 320, 

326–328, 333, 406, 411, 510, 
514

armanavičius darius 235, 302
arsobaitė brigita 188
astrauskas Henrikas 345
astrauskienė Valė 345
atkočiūnienė z. 353
Augulis Z. 378
augutis arūnas 146, 240, 307, 

315, 327, 328, 532, 534
aukštuolytė d. 422
aušrėnas R. 391
babenskaja adelė 46, 54, 58, 

345, 360, 363, 365, 382, 387, 
394

babonaitė-paplauskienė 
Virginija 332

bagdonaitė a. 414
Bagdonas K. 408
bagdonavičius stanislovas 310
bagdonienė Laima 368, 370
bagdonienė ona 64, 345
Baguška P. 487
baironas džordžas (byron 

George) 25
Bajoras J. 358
bajorienė L. 66, 345
balaišis Jonas 152, 213

balandytė saulė 554
balašaitienė danuta 198, 332, 509
balbata Juozapas 105
balbierienė Regina 103
balčikonis Juozas 144, 306
balčiūnienė aldona 130, 208, 

288, 516
balčiūnienė audronė 345
balčius Jonas 500
balkevičius J. 414
baliūnas Vytautas 144, 306
balsienė Janina 131
baltaduonis a. 361
baltakis algimantas  52, 375, 407
baltakytė z. 395
baltrėnas Vilius 326
baltrūnas aleksas 52, 387
baltrūnienė Regina 345
baltušis audrius 346
baltušis Juozas 82, 390, 394
baltušytė Valė 346
baltuškaitė a. 415–421, 424, 

430, 432, 434, 435, 437, 440, 
443, 445–447, 450, 454, 455, 
461–463, 466, 469–471, 474, 
475, 487

balvočiūtė Jadvyga 187, 188, 
508

banionis donatas 145, 329, 527
baniulaitis V. 38, 346
banys J. 361
barabanovienė Laimutė 345, 

346, 378, 384, 393, 397, 398, 
400, 404–406

baranauskas antanas 267, 369, 
559

baranauskas tomas 197
baranauskas Vladas 267, 269, 

559
baranauskienė deimantė 325, 

333
barasienė i. 379
Barauskas Tadas 551
barauskienė Valentina 225
bareišytė 42
baronienė daiva 530
baršauskienė olga 264, 553
baršienė eleonora 473
baškienė Regina 124, 130,153
bataitienė zita 481
baublienė birutė 430
bendorius V. 360
beniulis petras 458
bernatonienė Renata 255, 323
bernotėnas Vaclovas 68
bialobžeskis andrius 547
bičiūnaitė Vilma 558, 560–562, 

564, 565, 570
bičiūnas a. 21, 26
bičiūnas Mindaugas 346
bičiūnienė angelina 22, 24, 28, 

29, 31, 344, 346
bičiūnienė Monika 162, 309
bielinis Jurgis 298, 304
bieliūnienė Laima 263, 556
bielskytė V. 431
bikulčiūtė stanislova 442
biliūnas Jonas 369

bilotaitė d. 402
Binkis Kazys 33
birbilas algimantas 197
birgelis sigitas 143
birutis šarūnas 249, 250, 283, 

542, 550
biržiška Vaclovas 111
bizauskas Kazys 16
byčienė dalia 522
byčkovskaja dalia (žr. zibolienė 

Dalia)
byčkovskis norbertas 512, 514, 

515, 519, 522, 525, 528, 529
blaževičius petras 16, 22, 23, 

120, 264, 320, 417, 418, 421, 
450, 487

blažys almantas 508
blažytė danutė 15, 32, 37
bliksen Karen (blixen Karen) 

425
Blinda Tadas 511
blinkevičiūtė Vilija 560
bliūdžiūtė stefa 346, 373, 394, 

395, 399, 400, 470
bratkauskienė alvida 300
Brazauskas Algirdas Mykolas 

149, 156, 309, 428, 528
brazauskas J. 563
brazdžionis bernardas 116, 419, 

431, 483
braziūnas Vladas 284
braziūnienė alma 119
bražėnas petras 188
bražėnas s. 381
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breigelis piteris (bruegel pieter) 
14

brenčienė nijolė 255
brenčytė-Žindulienė 353
brenšteinas Mykolas (brensztein 

Michal) 330
briedienė Rita 513, 523
bružas bronius 324, 328
bružienė danutė 130
bubnys Vytautas 151, 169, 392, 

395
bučius algimantas 41, 327, 534
bučiūtė diana 177, 222, 333, 

527, 531
bučiūtė-Malcienė alina (žr. 

Malcienė alina)
budreikaitė Goda 543, 544, 547, 

551
budrytė Gabrielė 264, 553
būga Kazimieras 25, 261
bugailiškienė Valda 208, 288, 

301, 305
bugailiškis Modestas 204
bukelienė elena 325
burakovienė Vida 324
Burbulas P. 395
burnickas J. 379
Burns J. 454
Burokas Marius 211
busilas antanas 15, 106, 407, 

500
bušma simonas 502
bušmienė stasė 381, 389, 391, 

392, 400

butėnaitė dovilė 479
butėnas Juozas 419, 540
butkevičienė birutė 117
butkytė V. 353
butkus tomas s. 187, 235
buziliauskas Jonas 266
cegelskienė G. 560
chmielevskis Mykolas 62, 360
chošnau alanas 184
cicinskienė aleksandra 65
cinauskas Vytautas 108, 323, 

540, 562
cvirka petras 35, 44, 357
čechovas antonas 25
čečenina stasė 346, 415
čečeninas Jurijus 346
čeičytė Jolita 327
čeičytė Juzefa 162, 309, 328
čekuolis algimantas 154
čelutkaitė Vilija 346
čepelytė a. 450
čepoveckis Jefimas 302
čerauskienė L. 491
čeredejevaitė aurelija 486
černiauskaitė Laura sintija 187, 

327
černienė J. 529
černius Jonas 298
černytė f. 359
černytė G. 371
čerškutė Jūratė 251, 273, 325, 

540
česnaitis Kęstutis 326
četkauskas Vytautas Laimutis 330

čilinskas Kęstutis 154
čiplytė Joana Viga 516
čirūnienė nijolė 300, 302, 305, 

450, 474
čiužauskaitė ilona 331
čižas e. 437, 440
čižauskienė R. 436, 439
čižinauskas paulius 188
dagienė elena 346
dagys bronius 346
dagytė i. 440
dainius J. 362
dainys Gintautas 307, 310
dambrauskaitė-Galvelienė 

Ksavera (žr. Galvelienė 
Ksavera)

dambrauskas antanas 331
damijonaitienė palmyra 163, 

309
Danauskas Jonas 499
dangvydė neringa 538
danienė neringa 271, 324, 562
danys alfonsas 84, 125
dapkutė a. 461
dapšauskas Juozas 539
dargytė a. 372
daščioraitė stanislava 346, 558
daščioras Vytautas 179
daškevičius Valdas 211
daugėla s. 372, 373, 376, 384, 

389, 393, 434
daugelienė agnė 265, 347
daugirdaitė solveiga 212
Daugnora Eligijus 330

daugnorienė Genovaitė 212
dauguvietis borisas 119
dauguvietytė Galina 455
daujotis J. 360
Daukša Audrius 177
daukša s. 375, 389
daunienė Raimonda 189, 190, 

333
daunys Vaidotas 170, 189, 284, 

332, 491, 508
daunytė s. 372
dautartaitė olita 177, 212, 223, 

225, 259, 550
degterenkienė Jūratė Genovaitė 

152, 492
deksnienė dalia 324, 333
deksnienė Gražina 415
Deksnys A. 505
deksnys bronius 204, 326, 330
Deksnys M. 425
deksnys Vytautas 152, 201
deksnytė Gabija 327
dereškevičienė o. 69, 347
dichavičius Rimantas 104, 213, 

214, 270, 328, 329, 334, 337, 
519, 555, 563

didžiulienė-Žmona Liudvika 
107, 193, 257, 298, 301, 317, 
319, 323, 331, 409, 410

didžiulis Jurgis 248
didžiulis stanislovas 193, 298, 

301
dijokevičiūtė-Matiukienė alicija 

(žr. Matiukienė alicija)
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dilienė Raminta 346
dimitrovas Georgijus 397
donelaitis Kristijonas 235, 300, 

301, 538
Donskis Leonidas 154
dovydėnas Jonas 189, 200, 210, 

212, 223, 232, 251, 259, 
283,313, 537

dovydėnas Liudas 99, 106, 151, 
188, 189, 200, 210, 211, 223, 
224, 233, 251, 257, 259, 260, 
270, 273, 283, 284, 312, 313, 
316, 317, 319, 323, 330, 331, 
407, 422, 510, 517, 524, 530, 
537, 561

dovydėnas Rimantas 83, 394
dragūnaitė Janina 59, 60, 62–64, 

69, 346, 353, 373
Driskius Jonas 213
Driskius Juozas 330
dromantienė Gema 251
drungytė erika 223
Dubauskas 353
dūdaitė Lina 463, 465, 487, 

499, 519, 523, 524, 538, 546, 
551

dulkė Vladas 401
dulksnienė nijolė 346
dumčius s. 375
dundaitė J. 346
durdevič Milošas (djurdjevič 

Miloš) 327
dzūkaitė i. 403, 404
džiaugytė Gintarė 324

eglėnaitė V. 358
eigminaitė M. 346
eigminas Kazimieras 436
eigminas pranciškus 120
eimantas V. 410
emeljanova olesia 301
fainbliumienė M. 45, 344, 346
filimonovas Grigorijus 346
Gabienė audronė 330
Gačionienė Kristina 572
Gadliauskaitė L. 413
Gailiūnas antanas 255
Gailiūnas Raimondas 328
Gaižiuvienė elena 261
Gaja Guna eklė 268
Gajauskas tomas 265, 346
Gajauskienė inga 280, 346
Galinis a. 440
Galinytė-Kliaugienė b. 353
Galvelienė Ksavera 64, 345, 

346, 366, 369, 372, 373, 378, 
379, 382, 383, 385, 386, 388, 
391, 394, 395, 397, 399, 401, 
402

Galvelienė snieguolė 26–28, 32, 
35, 37, 43, 44, 47, 49, 79, 
98–100, 148, 219, 237, 240, 
275, 345, 348, 405, 412, 433, 
443

Galvelytė Laima 346
Garastienė V. 346
Garnelytė Janina 346
Garuolis alfonsas 346
Gasiūnas povilas 120

Gasiūnas Vytautas 189, 369, 371, 
394, 400–403, 404, 449, 506, 
530

Gaška alfonsas 83, 89, 330, 395
Geda sigitas 542
Geitsai bilas ir Melinda (Gates 

bill, Melinda) 168, 287, 291
Geležauskas 371
Genys arvydas 212, 327
Gernienė Ritė 244
Gesevičienė aušrelė 304
Giedraitis p. 366
Giedrys Kazys 79, 384
Gintautas saulius 142, 475, 479
Gira Liudas 35
Girčienė adelė 346
Girdenis povilas 263, 549
Girdzijauskas Vytautas 189, 306, 

326, 332, 477, 503, 504, 524, 
542

Girgždytė danguolė 347
Giriūnaitė V. 347
Giriūnas J. 366, 383, 394
Giriūnienė dalia 255
Gylienė Liuda 244, 347, 442, 

536
Gylys antanas 126
Gylys Jonas 131, 430
Glėbienė s. 432
Glinskas Marius 326
Gluosnienė z. 362
Gluosnis K. 356
Gogolis nikolajus 25
Grabnickas antanas 251

Graibus Rimgaudas 84, 125, 
139, 151, 188, 212, 258, 327, 
406, 416, 424, 425, 498, 508, 
525, 537, 538

Grajauskas Rokas-Jama 248
Grašytė birutė 235
Graužinienė Loreta 236, 251, 

262, 291, 304, 535, 539, 553
Graužinis cezaris 188
Gravickas s. 356
Gražys bronius 328, 329, 435
Grekovas G. 520
Grigaitienė Jūratė 326
Grigalionytė nijolė 347
Grigaliūnaitė-breivienė J. 562
Grigiškis V. 396, 397, 399, 400, 

402, 403
Grigonis Matas 106
Grinkevičiūtė-Lukošienė 

Kristina 332, 509
Griškevičienė Rasa 475, 482
Griškevičius Kęstutis 481
Grybauskaitė dalia 226, 232, 

532, 533
Grybauskaitė Vaidenė 567
Grubinskas L. 432
Gruodis Juozas 444
Grušas Juozas 143, 158, 336
Gudaitis-Guzevičius aleksandras 

357
Gudauskas Renaldas 160
Gudonytė Kristina 546
Guntulytė-Rutkauskienė Regina 

201
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Guoga antanas 258
Gustaitytė G. 440
Guzaitė V. 347
Herbačiauskas Juozapas albinas 

323, 557
Hugo Viktoras (Hugo Victor) 35
iešmantas Gintautas 327
ikamas saulius 94, 95
inčiūrai antanas ir Karolina 323, 

565
inčiūraitė Valerija 84, 108, 125, 

327, 413
inčiūrienė Rita 221
indrelienė Ksavera 347
inis Laimonas 326
irmaitė G. 399, 401, 405
ivaškevičienė G. 439
ivanauskienė palmira 164
ivanova nadiežda 116, 228, 297, 

298, 301, 303, 347, 409, 423, 
427, 429, 447, 449, 455, 460, 
461, 462, 479, 498, 526, 529, 
531, 535, 536, 545, 547, 550, 
558, 561, 569, 570

ivanovas p. 449, 528
ivaskai astridė ir ivaras 499
Jagaitė Rasa 494
Jakniūnienė zita 414
Jakšys ferdinandas 178, 260, 

326, 333, 501, 554
Jakštas petras 150, 308, 451, 

461, 468
Jakubauskas V. 388
Jakubonienė alma 347

Jakubonis Jonas 347
Jakulis Erdvilas 325
Jakulytė elinga 327
Jakutis Kazimieras-pagulbis 

166, 169, 177, 178, 221, 222, 
482

Jakutytė d. 390
Jankauskienė elena 347
Jankeliūnienė Leonora 327
Janukevičiūtė Jūratė 228
Janulaitis augustinas 25
Janulienė dalia 212
Janulionis Juozas 66
Januševičius benediktas 327
Januška Žilvinas 214, 525
Januškevičiūtė-Kondratienė 

Regina 347
Januškis A. 443
Jasaitytė Monika 510
Jasėnas Justas 507
Jasikevičienė bronė 347
Jasinevičius Kostas 108
Jasinevičius Vilius 329
Jasinevičius p. 397
Jasiulionis aloyzas 328, 329
Jasiūnaitė irena 121, 123, 162, 

309, 433
Jasiūnienė-pilipavičiūtė Regina 

133, 349
Jasiūnienė stasė 69, 347
Jaskonienė dalia 408, 412, 424, 

434, 441
Jasukaitytė Vidmantė 235
Jaunius M. 367, 386

Jegorova L. 555
Jegorova zinaida 347, 395
Jerginienė Regina 194
Jeslinkova Jeroslava 130, 131, 

429
Jočienė L. 396
Jočys Venecijus 153
Jodeikienė zita 28, 40, 46, 50, 

59, 62, 64, 65, 76, 96–98, 
102, 106, 111, 128, 129, 132, 
209, 245, 320, 344, 347, 367, 
368, 370, 372, 373, 376–381,  
383–390, 391, 393, 394–398, 
401, 402, 404–409, 411, 413, 
414, 423, 427, 428, 431, 445, 
508, 515, 550

Jokšaitė n. 67, 344, 347, 360
Jonaitytė J. 379
Jonas paulius ii 187, 509
Jonynas antanas 52
Jonynas antanas a. 201, 202, 

212, 223, 251, 252
Jonušas Kazys 83
Jonušas L. 391, 393
Jonušas petras 176
Jonuškaitė birutė 198, 223, 

259, 260, 273, 283, 332, 
509, 553

Jovaiša Marius 499
Juknaitė Vanda 125, 170, 214, 

332, 336, 473, 496
Juknevičius d. 363
Juknevičius J. 362
Juknys J.362

Jukonis Kazys 45, 65, 344, 347, 
357, 358, 359, 360

Junokienė Rasa 219
Juodakis petras 21
Juodelytė V. 383, 386, 390
Juodišius Paulius 278
Juodvalkė eglė 187
Juozaitis arvydas 144, 238, 306, 

325, 333, 537
Juozonis Leonas ernestas 323
Jurevičienė ona 347, 415
Jurevičius darius 247, 363
Jurevičiūtė nijolė 204
Jurgelionis Rimantas 84, 425, 

426, 432, 433, 434, 438, 442, 
448

Jurgelionytė z. 354, 365
Jurkupis s. 358
Jurkus a. 364
Juškaitė-sunklodienė 354
Juškevičienė Marija 347
Juškevičiūtė Rasa 327
Juškienė stanislava 325
Juzonis Leonas ernestas 527
Kačerauskas Justas 544, 553, 556
Kairaitienė anelė 147
Kairiūkštienė M. 347
Kairiūkštytė anastazija 127
Kairys danas 152, 201, 327, 

430, 481, 535
Kairys L. 391
Kairienė b. 537
Kajokas donaldas 212, 213, 

223–225, 526, 529, 530, 563
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Kalnietienė Rasa 208, 288
Kalnietis b. 361
Kalpokaitė salvinija 11, 132, 

149, 159, 215, 257, 301, 323, 
338, 345, 347, 354, 376–378, 
380–389, 411, 412, 414, 415, 
417, 419, 421, 422, 424, 425, 
427, 428, 430, 433, 434, 436–
439, 440–450, 454–458, 461, 
464–476, 479, 480, 482–485, 
488, 489, 491–495, 497, 501, 
503, 506, 507–515, 517–518, 
522, 524, 527, 529, 530, 531, 
533, 534–536, 539–541, 544, 
546, 548–550, 553–555, 557, 
560, 563, 568, 570, 571

Kalpokas a. 372
Kaluškevičius benjaminas 151
Kalvaitis J. 356
Kalvaitis Vladas 211, 212, 524
Kalvelis Jonas 36, 39, 344, 347, 

356
Kalvėnaitė-Kazickienė 

aleksandra 272, 561
Kamarauskaitė o. 442
Kanapeckaitė R. 407
Kancevičius antanas 125, 440
Kančauskas L. 356
Kandroškaitė aldona 125
Kanopa Vidmantas 201, 512, 514
Kanopienė Laima 211, 223
Kanovičius Grigorijus 536
Kantoras peteris (Kantor peter) 

211

Karaliūnaitė-petrušonienė stasė 
88

Karaliūnas a. 21
Karavadžas (Michelangelo 

Merisi da caravagio) 14
Karbauskis Ramūnas 252, 253, 

556
Kareiva L. 395
Karmalavičius Ramutis 199
Karosaitė alma 116
Karpavičienė M 354
Karpova Virginija 347
Karpovienė aurelija 304
Kasner Malgožata (Kasner 

Małgorzata) 149
Kasparas bruno 464
Kasparavičius Kęstutis 169, 235, 

511
Kasperavičius L. 568
Kastanauskaitė-Kulbienė danutė 

254, 354, 542
Kaškelytė Vilija 114
Kaškevičienė J 444 
Katelė Jonas 105, 106, 210, 232, 

240, 241, 272, 327, 330, 509, 
510

Katelė Juozas 324
Katelytė dalia 347
Katiliškis Marius 192
Katinauskienė Miglė 545
Kaubrys Saulius (n.) 15
Kaukėnas danas 151
Kaukienė-Jakulienė audronė 

325

Kaulakienė Vida 327
Kaunas domas 209, 214, 435, 

440, 441, 461, 467, 525
Kaunietis Romas 535
Kavaliauskaitė b. 445
Kavaliauskaitė Janina 64, 347, 

365, 380 
Kavaliauskas s. 376
Kavoliūnas artūras 347
Kavoliūnas Jonas 403, 406
Kazakevičiūtė K. 494
Kazakovas anatolijus 31
Kazanavičiūtė o. 347
Kazickaitė-altman Jūratė 272, 

561
Kazickas Juozas 272
Kaziela Vytautas 327
Kazinavičienė saulė 480, 489
Kazlauskaitė-Lapienienė 

algimanta (žr. Raugienė 
algimanta)

Kazlauskienė Reda 325
Kazragytė doloresa 169, 214, 

329, 336, 518
Kažemėkas Rimantas 347
Keys Kerry shawn 327
Keliuotis alfonsas 102, 103, 

108, 124, 145, 150, 195, 196, 
198–200, 204, 213, 218, 228, 
232, 237, 240, 255, 306, 316, 
319, 320, 321, 330, 331, 333, 
334, 411, 451, 476, 485, 510, 
513, 514, 515, 516, 536, 544, 
548

Keliuotis Juozas 102, 108, 142, 
145, 150, 157, 161, 164, 167, 
168, 170, 177, 178, 180, 
185–188, 194, 195, 200, 201, 
204, 207, 209–211, 213, 215, 
218, 221, 222, 226, 227, 229, 
232, 233, 235, 237, 240, 246, 
261, 266, 267, 270, 306, 314, 
315, 331, 332, 412, 463, 483, 
485, 488, 489, 508, 535, 536, 
544

Keliuotytė aušra 199, 200
Keliuotytė eglė 347
Keliuotytė Rasa 416, 562, 566–

568, 572
Kepalaitė Violeta 127, 324, 385
Keraitienė asta 328, 514
Keraitis Ligitas 328
Kesiūnas povilas 106, 413
Kiaulėnas petras 328
Kilienė ieva 267
Kirlienė M. 360
Kirstukas benjaminas 120
Kirstukienė aleksandra 347
Kirstukienė Liucija 221, 254, 

323, 479, 522
Kiselytė Reda 130, 324, 327, 

330, 333, 335, 338, 354, 
417–419, 421, 422, 424, 425, 
427, 428, 435, 437, 444, 447, 
451, 460, 468, 470, 481, 483, 
486, 488, 489, 491, 494, 496, 
498, 500, 501, 504, 506, 507, 
511, 527, 530, 540, 542
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Kisinas Izidorius 28
Kiškiai Ž. ir K. 511
Kišūnienė birutė 347
Kiukienė dalia 324
Kiukytė-petrylienė 354
Kizis p. 362
Klasinskienė Laimutė 228
Kliauga algimantas 83, 395
Kliauga Bronius 347
Kliauga Pranas 408
Kliaugienė b. 393
Klimas a. 42, 45, 65, 344, 347
Klimka Libertas 325
Klimkaitė Ligita 211
Klimkienė Janina 347, 383, 398
Klumbys egidijus 470
Kmita Rimantas 247
Kochanskytė Virginija 143, 178, 

264, 333, 334, 437, 454
Kolevinskienė Žydronė 332
Komorovskis bronislavas Marija 

(Komorowski bronisław 
Maria) 323, 557

Kondraškienė stefanija 347
Kondratas bronius 439
Kondrotas saulius tomas 40
Konickis andrius 144, 150, 161, 

164, 169, 189, 198, 306, 325, 
331, 332, 485, 488, 489, 500 

Kontrimas Vytautas 188
Korenka Jonas 119
Korenkienė Ramunė 347, 395, 

396, 401
Koroliova A. 359

Korsakas Kostas 35
Korsakienė H. 360
Kotov sava 347
Kotova uljanija 348
Kozlovas Vasilijus 31
Kozulis pranas 106, 331
Krasauskas alfonsas 89, 363, 

479
Krasauskas stasys 381
Krasauskas V. 348
Kraupytė irena 431
Kreminskaja elena 299, 301
Krėvė-Mickevičius Vincas 35
Krikščiūnaitė neringa 326, 394
Krikštaponienė aldona 430
Krivickas Henrikas 83, 84, 102, 

400, 402, 404–408, 440
Krivilevičienė onytė 208, 288
Kronkaitis Jonas 154
Kubilas A. 400
Kubilinskas Kostas 68, 104
Kubiliūtė Marcelė 127, 445
Kubiliūtė-Galvelienė snieguolė 

(žr. Galvelienė snieguolė)
Kučienė i. 365
Kučingis algimantas 153
Kudaba česlovas 473
Kudarauskaitė Meilė 211
Kudeliovaitė M. 69, 348
Kudirka Vincas 35, 84, 181
Kudirkienė G. 515, 516
Kuizinienė dalia 325
Kujelė ingrida 324
Kujelis Giedrius 318, 324

Kukulas Valdemaras 83, 121, 
139, 511

Kulberkienė Jūratė 187, 188
Kulienė adelė 58, 66, 344, 348, 

359
Kuliešis albinas 189, 203, 211, 

214, 223, 250, 259, 310–312, 
318, 322, 328, 333, 334, 336, 
523, 540, 545, 548

Kuliešis Mantas Kristijonas 315
Kulikauskas andrius 216
Kulikauskas antanas 37, 38, 39, 

344, 348
Kuliukaitė nijolė (n.) 48, 49, 

51, 52, 54–58, 60, 63, 65, 75, 
77–82, 84–86, 88, 89–95, 354

Kumpauskienė dalia 212
Kundelienė Vita 68, 348
Kunskaitė a. 69, 344, 348, 361–

363, 376
Kunskaitė R. 361
Kuolys Darius 154
Kuperis džeimsas fenimoras 

(cooper James fenimore) 35
Kuprinas aleksandras 25
Kuras arūnas 166
Kurklietytė elena 151, 169, 188, 

327, 506
Kurliandčikas š. 359
Kurmytė ona 325, 409
Kurmytė bronė 325
Kurtinaitis Rimas 120
Kusta algis 84
Kuzmickas Valdas 348

Kuznecova o. 45, 344, 348
Kuznecovas anatolijus 40
Kuznecovienė olga 357
Kvaselytė erika 348
Kvedaraitė-Kavaliauskienė Vesta 

264, 348
Kvedaravičius i. 398
Kvedarienė Rasa 266
Kviklys Bronius 13–15
Kviliūnas ignas 258, 395
Kviliūnienė-Melvydienė Violeta 

(žr. Melvydienė Violeta)
Lakis V. 370
Lakiuotis R. 361
Landsbergis Vytautas V. 171, 

499
Lankaitis a. 363
Lapašinskaitė snieguolė 348
Lapašinskas Jonas 83, 84, 380, 

390, 400, 406
Lapienienė algimanta 348
Lapienienė edita 225, 227
Lašas Linas 348
Laškovas Jevlampijus 326
Laurinavičius J. 402
Laurinčiukas a. 359
Lavaste Laima 169, 499
Lazdynų pelėda 35
Lenartaitė Kristina 325
Leninas Vladimiras iljičius 32, 

36
Leonas Xiii (popiežius) 253
Leonavičiūtė M. 400
Leščinskaitė Laurita 327
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Letukytė n. 541
Levandavičiūtė ona 240, 241, 

539
Levickas Juozas 390–393, 

394–396
Liaudanskas Gabrielius-svaras 

184
Liaudanskienė akvilija 348
Likienė Vilma 265, 348
Lindė nina 566
Lindgren astrid 117, 140, 165, 

449, 457, 490
Lingytė-bugailiškienė Valda 

204, 348, 494
Linkevičius J. 389
Liolys Vladas 102, 152, 327, 448
Lipskis stasys 503
Lisovskaja Marita 327
Liugailienė ona 176, 177
Liutkevičius Ramūnas 247
Lizdaitė d. 423
Lymanas Rudolfas 14, 211, 223, 

228, 263, 325, 333, 556
Lomanas Mikalojus 102
Lorentovičius Janas 126, 443
Lukoševičius Vincentas 196
Lukošienė Kristina 198
Lukošiūnas Virginijus 232
Lukošiūnienė ona 348
Lukštaraupytė Vilma 265, 280, 

318, 323, 348, 557, 563
Lu ana 560
Maceika evaldas 197
Macijauskai a. ir J. 507

Macijauskaitė Janina 348
Maciūnaitė Rima 255, 323
Maciūnas a. 359
Mackevič teresa 332
Mackevičienė ona 119, 320, 

324, 330, 390, 396
Mackevičius bronius 82
Mackus algirdas 207, 265, 348
Mačernis Vytautas 410
Mačiekus Venantas 163, 284, 

326, 501, 530, 572
Mačieža almantas 348
Mainelis 22
Mainelytė Vaiva Vida 121, 162, 

309
Maironis (Mačiulis Jonas) 35, 

210, 211
Majauskas Mykolas 268, 564
Majoresku-dimšienė Livija 325
Makselytė Rita 189
Maksimaitienė elvyra 497
Maksimaitis Mindaugas 325
Makšimienė diana 475, 478, 479
Makuškaitė-erslovienė Vida 348
Malakauskaitė-Lindienė stasė 

201, 516
Malcienė alina 346, 530
Maldeikienė aušra 533
Malevičiūtė s. 65, 344, 348, 359
Mamontovas andrius 556
Mančauskaitė adelė 348
Manomaitienė Renata 105, 435
Manteifelis Gustavas 

(Manteuffel Gustaw) 253

Mar birutė 211
Marcinkevičienė R. 354
Marcinkevičius algimantas 332, 

514
Marcinkevičius Justinas 83, 259, 

506, 570
Marčėnaitė nomeda 263, 266, 

553
Marčėnas aidas 189
Mareckaitė Gražina 326
Markelis Kazimieras 324
Markevičienė sigita 426
Markevičiūtė-streckienė Rita 

(žr. streckienė Rita)
Marksas Karlas (Marx Karl) 32
Markuckis antanas 171, 228
Marmaitė-snitkienė Lina 171
Marmokienė austra 529
Martinaitis s. 360
Martinkus Vytautas 188, 273, 

329
Marukas Kazys a. 68, 361
Maselytė Rima 431
Masilionis Vidas 139, 140
Masys adolfas 348
Masiulis Jonas 324, 390
Masiulis Vytautas 123, 426
Mašiotas pranas 104
Matekūnaitė a. 400
Matelienė L. 523
Matiekienė audronė 348
Matiekus Gediminas 139, 140, 

451
Matiukaitė Lina 267

Matiukas a. 407
Matiukas saulius 348
Matiukienė alicija 10, 92, 93, 

132, 133, 144, 148, 158, 162, 
164, 199, 205, 207, 208, 214, 
219, 227, 230, 238, 241, 243, 
244, 246, 249, 250, 254, 256, 
259, 264, 285, 302, 308, 310, 
315, 321–323, 331, 334, 
335–338, 344, 347, 402, 420, 
451, 455, 457, 461, 466, 471, 
476, 483, 484, 491, 495, 498, 
499, 503, 505, 506, 510, 511, 
513, 514, 517, 521, 522, 526, 
527, 531–535, 538, 539, 542, 
544, 546–550, 551, 553, 555, 
557, 558, 562–566, 570–572

Matiukienė Gražina 255, 529
Matkevičienė Jolanta 429
Matonienė Liuda 268
Matukas paulinas 466
Matukienė birutė 123
Matukienė Gražina 123–125
Matulaitė eleonora 303
Matuzonytė-ingelevičienė 

Regina 328
Matutis anzelmas 83, 104, 413
Maziliauskaitė Jolanta 83, 348
Mažeikienė danutė 327
Mažeikienė z. 152, 375
Mažeikis feliksas 107, 123, 152, 

201, 218, 289, 451, 461
Mažeikis Jonas 366, 368, 376, 

384, 394, 395, 424, 457
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Maželis a. 361
Mažylytė d. 82
Mažuknaitė eglė 328, 540
Mažulytė Marija 187
Mažvydas Martynas 16, 101, 

117–120, 134, 145, 183, 207, 
230, 232, 242, 245, 256, 258, 
424

Medytė stasė 400
Medzelas P. 395
Medzelienė G. 439
Meilus J. 348
Meilus stasys 21, 344
Meilutė Monika 568, 572
Meilutytė p.  380
Mekšėnas stasys 244
Mekšėnienė alma 255, 323, 330
Mėlinauskienė eglė 15
Meliūnaitė audronė 348
Melonas Gediminas 348
Melvydienė Violeta 168, 207, 

265, 313, 315, 323, 335, 336, 
345, 348, 387, 389, 392, 399, 
405, 444, 505, 535

Meškauskaitė audronė 524
Meškauskienė aldona 304
Mezginaitė elena 84, 121, 125, 

158, 159, 196, 257, 309, 317, 
319, 323, 331, 410, 426, 434, 
440, 443, 481, 483, 486, 511, 
516

Michalkovas sergejus 304
Mickevičius adomas 40, 437
Mielaikytė V. 367

Mieliauskienė Marijona 324
Mieželaitis eduardas 68
Mikalajūnienė Janina 119
Mikalauskienė R. 410
Mikalkėnas aldevinas 406, 413, 

414, 416, 418, 422, 487
Mikalkėnienė 42
Mikelinskaitė angelė 332, 534
Mikelinskaitė p. 391
Mikelinskas J. 384
Mikėnaitė-siminonienė Veronika 

255
Mykolaitis-putinas Vincas 413
Mikšys 26
Mikšytė Regina 323, 527
Mikštaitė ieva 302
Mikučionis p. 359
Mikutavičius Marijonas 184
Milaknaitė-Viskaitienė Rita (žr. 

Viskaitienė Rita)
Milaknienė Reda 428, 430, 433, 

437–439, 441–443, 445, 446, 
448–451, 454–463, 465, 468, 
470, 471–478, 480, 483, 495, 
496, 500, 501, 503, 505, 507, 
509, 512, 514–517, 520, 
521–522, 526, 527, 531, 535, 
538, 543, 544, 548, 550, 559, 
562, 564, 565, 567, 568, 570, 
572

Milaknis bronislavas stanislovas 
324

Milaknis petras 366
Mildažytė edita 166, 491

Miliauskaitė inga 247
Milkienė dangira 143
Milošas česlovas (Miłosz 

czesłav) 196, 198, 204, 332, 
509, 510, 513, 517, 526

Miltinis Juozas 322, 332, 520
Minkevičienė aldona 427, 433, 

434, 441, 455, 459, 463, 469, 
490, 496, 503, 527, 532, 542, 
543, 546, 553, 558, 560, 566, 
569, 571

Mintautas J. 65, 344, 348
Mironaitė Monika 108
Mironienė zita 517
Misevičius K. 26
Misevičius Vytautas 380
Misiūnas Rimgaudas 120
Misiūnienė bronė 441, 449
Mišeikienė a. 45, 344, 348
Miškinienė aušra 503
Mitaitė donata 223, 513
Mitrikaitė-Vilkickienė daiva (žr. 

Vilkickienė daiva)
Morkūnaitė Miglė 326, 331
Morkūnaitė sigita 328
Morkūnas a. 373
Morkvėnaitė danutė 74, 344, 

345, 349, 354, 381, 384, 387
Mozūriūnas Vladas 52
Mrožekas s. 266
Mulokas petras 105
Musolinis benitas (Mussolini 

benito) 26
Musteikis J. 368, 389

Mušinskas Danielius 223
Muzikevičienė n.  349
naginskai adelė ir stasys 330, 

538
naginskaitė-Vajegienė elena 

419, 433
naginskas stasys 16
namajuškaitė-Kundelienė 

Marytė 349
naprienė Karolina 379
naprys Rimantas 145
naprys ugnius 258
narbutas Jonas 349
narbutas V. 562
narbutienė anelė 349
narkevičienė ilona 266 
narkevičius Konstantinas 105
narkevičius Valdas 299
narmontaitė nijolė 553
narščiuvienė 473
narutis algis 329
natsuishi ban’ya 143
naujalis Juozas 416
nausėda Gitanas 169, 499
navaitis Gediminas 166
navickaitė Greta 199
navikaitė Janina 66, 67–69, 75, 

344, 349, 354, 366, 367, 369, 
370–372, 376–378

neniškienė Jūratė 130, 349
nenortas ina 105
nėris salomėja 35, 159, 418
nitaitė Gailutė 349
noreika Laimonas 150
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noreika Virgilijus 546
norkus 26
norkus K. 42, 359
novikas eimutis 259, 553
Novikas Saulius 197
novikevičiūtė evita 327
Novikovas Vasilijus 349
olkinaitė Matilda 271, 319, 331, 

333, 541, 562, 564
Orvidai 129
ostrauskas Kostas 178, 501
ostrovskis nikolajus 360
ozolas Romualdas 161, 189, 

325, 331, 540
padegimas bernardas Gytis 211, 

329, 333, 525
pagirys R. 360
pajarskas b. 361
pajarskas e. 65, 344, 349, 360, 

361
pajedaitė ingrida (n.) 14
pakalnytė s. 361
pakėnas alfas 161, 169, 177, 

327, 331, 485, 490, 492, 496, 
500, 513, 514

palčinskaitė Violeta 165, 484, 
485

paleckis Justas 35
papaurėlienė Vida 83, 103, 152, 

327, 429, 498
papievis orestas 327
papievis Valdas 202, 329, 513
parulskis sigitas 212, 213, 270, 

273, 561, 562, 570

paškevičienė Janina 399
paškevičius antanas 386
paukštis Romualdas 349
Paulauskas K. 357
pauliukaitis Vytenis 194
paunksnis Kazimieras 324
paurytė odeta 513
pavilionienė Marija aušrinė 475
Pavilionis Rolandas 475
pavilionis Žygimantas 262, 549
pavilionienė e. 560
pažemeckaitė elvyra 235
pekeliūnas alfredas 384, 406, 414
pero šarlis (perrault charles) 492
peršonytė R. 423
Pesse Megana 251
petiukonienė Vida 326, 529
petit Paskale (petit pascale) 143
petkevičaitė-bitė Gabrielė 149, 

192, 198, 227, 230, 242, 261, 
529

petkevičius Jonas 327
petkevičius Vytautas 82, 83, 380, 

388, 394
petraičiai elvyra ir skirmantas 

385
petraitis skirmantas 76
petraitytė e. 357
petraitienė elvyra 76
petrauskas a. 364
petrauskas Kipras 254, 330, 546
petrauskienė Virginija 532
petreikis tomas 214, 525
petrikienė Klementina 194

petryla Kastytis 211, 221
petrylienė pranutė 130, 323, 415
petronis J. 384, 414
petrovas edmundas 328
petrulis Juozas 105, 409
pikturna ignas 399
pilipavičienė dalė 219, 349
pilipavičienė elena 349
pilipavičius Kęstutis 219, 280, 

349
pilipavičius R. 426
pilipavičiūtė-baltrūnė inga 349, 

508, 540
pilvelienė angelė 423
pipinytė Regina 349
pipirienė Janina 436
piskarskaitė Milda 474, 487, 488
pitrėnas J. 31, 344, 349
pladis Jonas 82, 357, 381, 385, 

388, 389, 396
pladžiai J. ir p. 378
plaušinaitytė irena 187
plečkaitis eduardas 330
pliuškienė tatjana 462
Pliuškis Vilius 232
polikevičienė L. 561 
povilaitis J. 387, 388, 396, 402
povilavičius-Vykintas stepas 422
povilavičiūtė V. 385
Povilonis Juozas 331
požėra Juozas 52, 82
pranckūnas J. 42, 380
pranckūnas V. 416
pranskūnas salvijus 120, 445

pranskūnas Vygandas 373, 444
prascienius p. 393
prievelienė nijolė 219, 349
prievelis sigitas 349
procenka V. 33
pročkaila L. 31, 344, 349
Prunskis Juozas 437
pšezdzieckis 14, 46
pučinskaitė-tupalskienė 

audronė (žr. tupalskienė 
audronė)

pučinskienė audronė 349
pučinskienė Janina 64, 132, 349, 

383, 410
pučinskienė Marijona 349
puidokaitė aistė 327
puipaitė-narbutienė irmina 302
puluikis b. 368
pumputis antanas 349
pupelis Rimvydas 192, 260, 328, 

472
pupienis Jonas 38
pupkova n. 377
purėnas antanas 16
puriuškis antanas 326
puščius stasys 380
Puškinas Aleksandras 357
puteikienė-stučinskienė angelė 

(žr. stučinskienė angelė)
puteikytė agnė (n.) 148, 494, 

496, 502, 504, 507, 508, 531, 
536, 538, 539, 550, 554

Račickas Vytautas 139
Radziukynas Andrius 235
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Radžvilas Vytautas 154
Ragauskas Jonas 363
Ragauskas petras 154
Ragelis antanas 99
Railienė birutė 451, 467
Raišys J. 382
Rakauskaitė aurelija 327
Rakauskaitė ieva 561, 562, 564
Rakūnienė aldona 476
Ramanauskas a. 357
Ramanauskas Romualdas 169, 

499
Rasikienė Regina 127
Rastenienė dalia 169
Rastenis Mingaila 327, 497
Raščius pranas 384
Raščiūtė agnė 532
Raubaitė Vilma 188
Raugas eugenijus 260
Raugienė algimanta 88, 152, 188
Ražinskas algirdas 327
Reimeris Vacys 83, 375
Rein Giedrė 177, 504
Repeikaitė aušrinė 211
Repšienė Ramutė 493
Riauba bronius 326
Ribokas bronius 226
Rimkaitė K. 380
Rimkevičius petras 411
Rimša b. 358
Rimša edmundas antanas 121, 

163, 309
Rimša Vytautas 381, 384, 393, 470
Rimševičius Laurynas 187

Rygiškių Jonas 25
Ryliškis antanas 325
Rochas 13
Roličiūtė Laura 327
Rossi 14
Roščinas p. 386
Rubensas piteris paulius 

(Rubens peter paul) 14
Rudėnienė edita 266
Rudinskas arvydas 260
Rudytė Goda 166, 482
Rudnickas Girmantas 102
Rudokaitė Virginija 397
Rudokas Jonas 169, 326
Rudžianskas Viktoras 212, 223
Rudžionienė J. 354
Rufas Gebertas (Rüfo Gebert) 

135, 148
Ruigys albinas 33, 35, 37, 38, 

344, 349
Ruokis Viktoras 25
Ruseckas petras 414
Rušėnienė Lina 536
Ruzgas V. 29
Ruželienė Vida 207, 221, 250, 

299, 301, 350, 566
Ruželė bronius 349
Ruželė Henrikas 349
Rūta alė (elena nakaitė-

arbačiauskienė) 99, 106, 253, 
257, 272, 273, 316, 317, 319, 
331, 332, 412, 422, 548, 561

sabaliauskaitė Kristina 251, 252, 
283, 540, 544, 548

sadauskas Romas 139
sadauskienė oksana 199, 221, 

228, 333
Salys A. 415
saikovič Jelena 451, 467
sakadolskis Romas 154, 472
sakalnikas Gediminas 460
samanis a. 403, 404
samėnienė olia 266
sarajevienė Renata 555
saredoch a. 349
sargūnienė zita 124, 125, 129, 

433, 434
sarulienė Vilė 225, 324
Sasnauskas Julius 511
saudargas s. 353, 354
saulis Vytautas 232, 254
Saulius J. 423
saulytė R. 440, 441
sausaitis a. 398
savickas pranas 331
savickas s. 455
savukynaitė Jolanta 504
schäferis bodas 142, 475
selelionis eduardas 52, 387
seliukaitė irena 128, 415
semaškaitė Janina 474
Senkus A. 384
Senkus Linas 197
serva pranas 34, 38, 39, 58, 344, 

349, 366, 393
sesickienė elena aldona 349, 

388, 390, 392, 394
schapiro philip 105, 271

sidarienė i. 391
siemaškaitė audronė 349
silickienė Genė 536
siminonytė bronė 69, 349, 371, 

372
simonaitytė ieva 193
simutis Juozas 232
Siniauskas Povilas 510
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šlikas Vytautas 120
šniokienė nijolė 324, 422
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tyzenhauzaitė sofija 267, 559
tyzenhauzas ignacijus 267
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SUMMARY

In 1923, thanks to the initiative of a booklover, stasys 
Meilus, book collecting from the public began. in the same 
year, Rokiškis division of Kaunas state central bookstore 
was established which performed the functions of the library. 
Later, the library was located in the house of stasys Mainelis, 
independence square 3, and after some time it moved to the 
county Municipal facilities, Vytautas street 28. in 1935–1940, the 
library was located in the house of dr.trifskinas, independence  
square 16. 

in 1950, the library was named as the district Library. 
in 1951, the library moved its book stocks to the manor house 

of the former count a. pšezdzieckis. 
in 1950–1975, the district children’s Library functioned as 

a separate unit.
in 1976, after centralization of public libraries, the district 

Library was renamed as the central Library and had 56 branch 
libraries. in the same year, the library moved to new premises 
in independence square 16, while the children’s Literature 
department moved to premises in independence square 3. 16 
years later, in 1992, the children’s Literature department got 
new premises in šatrijos street 5.
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Žemaitytė aldona 326, 423
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Žigulis albinas 38, 58, 385, 393
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Žirgulis Rimantas 198, 332, 510

Žitkus Vitas 444
Živoltas p. 358
Žudienė Rima 259
Žukauskaitė daiva 350 
Žukauskas albinas 375
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Иокшайте Н. 361
Кубилас А. 387
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in 1993, Rokiškis department of the Lithuanian Library 
association was founded. 

in 1995, the puppet theatre “padaužiukai” was established in 
the children’s Literature department.

in 1995, the central Library was renamed as Roki kis district 
Municipal public Library and had 39 branch libraries.

in 1999, having received funding from the open society 
fund, the library launched its first project. since then, over 120 
successful projects have been completed, including  “Libraries 
for innovation“ (the bill & Melinda Gates foundation), 
“Library – community” (LeadeR programme funding), two 
projects “creating of business support system and availability 
in zemgale, Kurzeme and northern Lithuania“ and “interactive 
educational space – efficient way of social integration of children 
from disadvantaged families“ funded by the european union 
under the interreg V-a Latvia – Lithuania programme 2014–
2020. at the beginning of 2001, Roki kis district Municipal 
public Library started to use the Lithuanian integrated Library 
information system (Libis).

in 2002, the children’s Literature department finally moved 
its book stocks to the premises in taikos street 19 and opened 
the public internet center there.

in 2006, the first edition of the cultural magazine of Rokiškis 
region “prie nemunėlio” appeared. the library has been 
successfully performing its publishing activities and can boast 
20 different editions already. 

in 2004, the center of Juozas and alfonsas Keliuočiai 
Heritage study was opened.

in 2007, the public Library was named after the famous 
writer and journalist Juozas Keliuotis. in the same year, the 
literary award of Juozas Keliuotis was established.

in 2012, the public Library won two Republican nominations: 
“the Most Knowledgeable Library” and “for successful 
Representation”.

in 2015 and in 2017, the public Library was given the name 
of the most Lithuanian Library for interesting initiatives in 
the field of promotion of reading and the native language and 
literature preservation traditions.

in 2016, the public Library started providing non-formal 
education services for children. 

in 2017, an infrastructure project of the library building 
renovation and new annex construction was launched.

in 2019, the newly renovated Juozas Keliuotis Roki kis 
district public Library opened its doors to the public.

today, Juozas Keliuotis Roki kis district Municipal public 
Library is an innovative, modern, environmentally friendly, 
and consumer-oriented institution. the Library fulfils cultural, 
information and educational functions. the Library hosts 
exhibitions and other cultural events which are open for all 
visitors. at present, services to the residents of the district are 
provided by the public Library, 3 town and 34 village branch 
libraries. 48% of the population use library services, and there 
are more than 230 000 visitors to the libraries per year. all the 
libraries are equipped with computers and internet access. over 
670 events to library visitors are held per year.
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