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Kačerauskas, Justas. Rokiškio baseinui pirmasis krikštas – laukia tarptautinės varžybos / Justas Kačerauskas // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 2.
Rokiškio baseine vyks pirmosios tarptautinės plaukimo varžybos, kurias organizuoja kūno kultūros ir sporto centras kartu su baseino administracija. Pasak KKSC direktoriaus A. Kriukelio, plaukimo varžybos „Vandens purslai“ yra vienas iš pirmųjų „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginių.

Pratęskime šventines akimirkas / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 2.
Rokiškio krašto muziejuje vyks respublikinės mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų konkursinės parodos „100-mečio eglutė“ bei vaikų ir jaunimo kūrybos konkurso „Kalėdų atvirukas“ darbų parodos uždarymas bei nugalėtojų apdovanojimai.

Milaknienė, Reda. Kultūros metai: žiūrovų laukia neeiliniai įvykiai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 5.
Turinys: Kultūrinės atostogos – įvairiapusės / Irena Matelienė. Daugybė kultūrinių jubiliejų / Birutė Bagdonienė. Norėtųsi surengti penkis išskirtinius / Daiva Vilkickienė. Suksimės kaip bitės / Ingrida Kujelė. Norėtųsi, kad kultūros dvasią jaustų visi mūsų miesto žmonės / Asta Keraitienė. Man svarbu viskas / Vaiva Kirstukienė.
Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine, kultūros įstaigų darbuotojai apie numatytus renginius rokiškėnams ir svečiams, iškylančias problemas, atsakomybę šiems metams. Tarp pasisakančių ir J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė, kuri apie numatytus svarius renginius, knygos apie bibliotekos istoriją išleidimą.

Bičiūnaitė, Vilma. Metų palydose – nusivylimo šleifas ir praeivių „gaudymas“ / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 7.
Apie Rokiškyje Nepriklausomybės aikštėje bei kultūros centre vykusius Naujųjų metų renginius.

Bičiūnaitė, Vilma. Kas Naujuosius sutiko su Kalėdų rezidencijos šeimininku? / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 7.
Apie Naujųjų metų sutikimą Pandėlyje, miesto centre prie eglės.

Bičiūnaitė, Vilma. Tarmiškai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 7.
Antanašės bendruomenės namuose vyko „Knygų Kalėdų“ renginys „Ar atanaš man saulų vėja runkas“, kuriame pristatyta Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus ir rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ narės G. Pitrėnienės išleista tarmiška knyga „Atadariau lunginyčias“. Renginyje eilėraščius skaitė Obelių bibliotekininkės G. Deksnienė, D. Šimėnaitė. Renginį organizavo Antanašės kaimo bendruomenės centras ir biblioteka.

Bičiūnaitė, Vilma. Kam netrukdo lietus? Vyriausiajam Seneliui Kalėdai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 7.
Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje prie adventinio vainiko eglučių vaikai susitiko su Lietuvos vyriausiuoju Seneliu Kalėda.

Bičiūnaitė, Vilma. Kazliškėnai pradžiugino mažiausius ir vienišus / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 3, p. 7.
Kazliškio kultūros centre prieš Naujuosius metus vyko renginys vaikams, kuriame susitiko su Kalėdų Seneliu ir personažu Kakė Makė. Plačiau apie renginį vyresnioji specialistė kultūrai S. Šerepkienė.

Palydėti senus metus kvietė šventinis metų koncertas „Gražiausios miuziklų meilės istorijos“ / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 4, p. 5.
Rokiškio kultūros centre „Kultūros inovacijų“ kūrybinė komanda parengė šventinį koncertą, kuriame kvietė pasiklausyti miuziklų meilės istorijų teatralizuotame koncerte.

Muziejus uždarė Šimtmečio eglių respublikinę parodą / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 5, p. 3.
Rokiškio krašto muziejuje vyko respublikinės mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodos „Šimtmečio Kalėdų eglė“ uždarymas, geriausiųjų paskelbimas.

Milaknienė, Reda. Rokiškis vėl ieško Kultūros centro vadovo / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 8, p. 1-2.
Rokiškio rajono savivaldybė paskelbė konkursą į Kultūros centro direktoriaus pareigas. Konkurse dalyvauti žada VšĮ „Kultūros inovacijos“ projektų vadovė V. Kirstukienė, Anykščiuose režisieriumi dirbantis J. Buziliauskas.

Lietuvos kultūros sostinei ieškoma kultūros vadovo / „Rokiškio sirenos“ ir rajono savivaldybės inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 8, p. 2.
Rokiškio kultūros centro direktorei I. Matelienei palikus šias pareigas, skelbiamas konkursas, pateikti reikalavimai.

Sausio 13-osios atminties žarijos liepsnos Bajoruose / Muziejaus inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 2.
Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną Bajorų kultūros centre organizuojamas renginys „Atminties žarijos“, kurio metu bus atidengta memorialinė lenta Lietuvos nepriklausomybės gynėjui A. Matulkai, renginyje žada dalyvauti gydytojas, profesorius V. Ostapenko. Prie renginio organizavimo prisidėjo Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose muziejininkai.

Milaknienė, Reda. Kultūros sostinės metais dvaras žada „sprogti“ / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 3.
Apie Rokiškio krašto muziejuje šiais metais vyksiančius kultūros sostinės renginius, tarp kurių išskirtiniausi A. Vasiljevo kolekcijos paroda, išskirtinė kulinarinio paveldo, dailės, drožybos parodos, planuojama organizuoti Baltoji vakarienė su išskirtiniais valgiais, knygos apie žydus išleidimas, bei administracinio muziejaus pastato remontas. Plačiau apie planuojamus renginius, tam skirtas lėšas muziejaus direktorė N. Šniokienė.

Šeimadieniai: formuojama nauja tradicija / Bibliotekos inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje kartą per mėnesį organizuojamas „Šeimadienis bibliotekoje“.

Bičiūnaitė, Vilma. Pasibaigus „Knygų Kalėdoms“ – rūpestis – prireiks naujų lentynų / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 5.
Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ suteikė galimybę bibliotekoms gauti reikalingų knygų. Ši akcija ypač praturtino Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Pandėlio miesto filialą. Aktyvus, jaunas pandėlietis, gyvenantis Vokietijoje V. Adomėnas ne tik pats dovanojo knygų, bet ir subūrė grupę, kuri įsijungė į šią akciją. Plačiau apie akciją, padėką visiems prisijungusiems prie jos Pandėlio bibliotekininkės A. Kiaulėnienė, A. Skaburskienė, J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Vilkickienė.

Milaknienė, Reda. Karina Kazlauskaitė – apie kiaulės pūslę, keistus žaislus, stiklą, gamtą ir meną… / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 6.
Rokiškio krašto muziejuje pristatoma Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dabartinių ir buvusių studentų juvelyrikos ir metalo dirbinių paroda. Plačiau pateikta apie šios parodos iniciatorę, kilusią iš Bajorų, K. Kazlauskaitę, jos kūrybą Norvegijoje.

Gavo dovanų pirmąją gastronominę knygą lietuviškai / Krašto muziejaus inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 10, p. 6.
Rokiškio krašto muziejus dovanų gavo pirmąją gastronominę knygą lietuvių kalba, kurią dovanojo leidykla „Vaga“ ir jos autoriai Andželika bei Rimvydas Laužikai.

Keturi rajono piliakalniai bus saugomi / Rajono savivaldybės inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 11, p. 2.
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba paskelbė ir suteikė teisinę apsaugą bei nacionalinio reikšmingumo lygmenį 4 anksčiau nesaugotiems mūsų krašto piliakalniams: Kraštų, Ažušilių, Grubų, Junkūnų piliakalniams.

Meilutė, Monika. Šeštadienį kultūros centre – nemokamas sveiko kūno kultūros forumas „Nauji metai – naujas Tu“: užsiims meno terapija, joga, degustuos arbatas / Monika Meilutė // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 11, p. 3.
Rokiškio kultūros centre vyks sveiko kūno kultūros forumas „Nauji metai – naujas tu“. Plačiau apie renginio sveikatingumo programas visai šeimai, idėją mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ robotikos bei jogos mokytoja L. Sagaitienė.

Tradicinis romansų vakaras Juodupėje / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 11, p. 4.
Juodupės kultūros centre surengtas tradicinis šventinis romansų vakaras „Jau nuvyto gėlė“, kuriame dalyvavo juodupėnų kolektyvas „Volungė“, rokiškėnai „Saulala“, „Vyžuonta“.

Tapinas, Andrius. „Laikykitės ten“ su Andriumi Tapinu – fenomenalaus populiarumo neprarandantis intelektualios satyros šou: [pokalbis su internetinės televizijos „Laisvės TV“ intelektualios satyros šou „Laikykitės ten“ laidos vedėju A. Tapinu]. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 11, p. 5.

Akcijos „Knygų Kalėdos 2018“ metu rajono bibliotekoms padovanota 580 knygų / Rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 11, p. 5.
Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja už akcijos „Knygų Kalėdos 2018“ metu rajono bibliotekoms padovanotas knygas.

Luckuvienė, Raimonda. Lietuvos kultūros sostinės estafetę iš Marijampolės perėmė Rokiškis / Raimonda Luckuvienė. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2019, Nr. 1 (saus. 12), p. 6-7.
Informuojama, kad gruod. 8 d. Marijampolė iškilmingai Lietuvos kultūros sostinės titulą perdavė Rokiškio rajono savivaldybei; pasakojama apie 2018 m. kultūros renginius Marijampolėje bei planuojamus sumanymus Rokiškyje.

Mokymai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia į nemokamus kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio kursus suaugusiesiems.

Mūsų kraštietei Dianai Varnaitei – naujos pareigos. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 2.
Kraštietė, Rokiškio krašto ambasadorė istorikė D. Varnaitė, Kultūros paveldo departamento buvusi direktorė pradėjo eiti Vyriausybės kanceliarijos patarėjos religijos klausimais pareigas.

Literatų kūrybos mozaika / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks literatūros popietė „Literatų kūrybos mozaika“, kurioje bus apžvelgta literatų klubo „Vaivorykštė“ veikla, pristatytos D. Mažeikienės, V. Papaurėlienės, G. Pitrėnienės, S. Varnecko naujausios knygos.

Milaknienė, Reda. Agnė Žagrakalytė į spektaklį žada atvykti iš Briuselio / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 3.
Rokiškio kultūros centre liaudies teatras rodys naujausią savo spektaklį „(ne)Patenkintų mergelių pakalbėjimai“, kuriame žada dalyvauti ir jo tekstų autorė poetė A. Žagrakalytė, gyvenanti Briuselyje. Taip pat bus rodomas spektaklis „Varnalėšos“.

Keturiems rajono piliakalniams – teisinė apsauga / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 3.
Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nacionalinio reikšmingumo lygį ir apsaugą suteikė keturiems Rokiškio rajono piliakalniams: Kraštų, Ažušilių, Grubų, Junkūnų.

Asmenukių muziejuje diena / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 3.
Sausio 16-ąją Rokiškio krašto muziejus siūlo švęsti Tarptautinę asmenukių muziejuje dieną.

Milaknienė, Reda. Justina savo piešinių parodą skyrė Sausio 13–ajai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 1, 7.
Bajorų kultūros centre Sausio 13-ajai skirtame renginyje bus pristatyta Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos moksleivės Justinos Keliuotytės pirmoji piešinių paroda.

Augutis, Arūnas. Mokytojų „laisvas laikas“ / Arūnas Augutis // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 8.
Mokytojas ekspertas apie rajono mokytojų kūrybiškai palydėtus 2018-uosius ir sutiktus 2019-uosius, kuriais miestas tapo Lietuvos kultūros sostine, apie Seimo narių S. Skvernelio, S. Malinausko, R. Karbausko išsakytas netinkamas mintis apie pedagogus, vykusius mokytojų ir mokinių renginius Rokiškio kultūros įstaigose.

Tarptautinis projektas – miuziklas „Baltican Carmen Show“. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 12, p. 10.
Rokiškio kultūros centre vyks tarptautinio projekto – miuziklo „Baltijos Karmen“ – premjera.

Vaivorykštė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 15, p. 1; saus. 17, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks literatūros popietė „Literatų kūrybos mozaika“, kurioje bus pristatytos naujausios D. Mažeikienės, V. Papaurėlienės, G. Pitrėnienės, S. Varnecko knygos.

Bičiūnaitė, Vilma. Laisvės gynėjų diena: tradiciniai laužai, įgyvendintas planas. Neapsieita be šaukšto deguto / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 15, p. 4.
Apie Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, vykusius renginius Rokiškyje bei Bajoruose, kur lankėsi tą dieną A. Matulkai pagalbą suteikęs gydytojas, profesorius V. Ostapenko, bibliotekoje veikė šiai dienai skirta spaudinių paroda, LGGRTC darbuotojos V. Kolonaitienė ir D. Urbonienė bibliotekai dovanojo knygų. Ant Bajorų bendruomenės namų atidengta A. Matulkai atminti skirta atminimo lenta, prisiminimais pasidalino Vilniuje, Sausio 13-osios įvykiuose dalyvavęs A. Uldukis.

Bičiūnaitė, Vilma. Ar forumas „užaugs“, parodys laikas – organizatoriai rankų nenuleidžia / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 15, p. 5.
Rokiškio kultūros centre vyko sveiko kūno kultūros forumas „Nauji metai – naujas Tu“, kuris skirtas sveikatos produktų mėgėjams ir šeimoms su vaikais. Tai projekto „Rokiškis – kultūros sostinė 2019“ vienas iš renginių. Renginyje dalyvavo trenerė J. Bartaškienė, vaistininkas-žolininkas M. Lasinskas, etnopsichologas L. Balsys, minerologijos specialistė J. Gliaudelytė.

Sausio 13–oji – atminties laužai ir garbaus svečio vizitas / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 15, p. 1-2.
Apie Sausio 13-osios renginius Rokiškyje ir Bajoruose, kur prie kultūros namų atidengta atminimo lenta čia gyvenusiam A. Matulkai. Renginyje dalyvavo A. Matulkos gelbėtojas, gydytojas V. Ostapenko.

„Gyvybės ir mirties keliu“ bėgo ir rokiškėnai / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 15, p. 5.
Vilniuje Sausio 13-ajai paminėti vyko tradicinis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, kuriame dalyvavo ir rokiškėnai.

Dovanos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 1.
Per prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos 2018“ rajono bibliotekoms padovanota 580 knygų.

Rokiškėnai kviečiami į Nacionalinę viktoriną / J. Keliuočio viešosios bibliotekos inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 2.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Nacionalinė viktorina, kurią organizuoja naujienų portalas 15 min.

Dvare – katalogo pristatymas ir parodų atidarymas / GR inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 4.
Rokiškio krašto muziejuje vyks katalogo „Tapytojas primityvistas Antanas Kliauga“ pristatymas ir rajono tautodailininkų jubiliatų bei „Pomėgių studijos“ kūrybos darbų parodos atidarymas. Trumpai pateikta A. Kliaugos biografija.

Milaknienė, Reda. Premijas prakartėlių parodos nugalėtojams įsteigė amerikietė / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 4.
Rokiškio krašto muziejuje vyks XVI respublikinės prakartėlių parodos uždarymas ir dalyvių apdovanojimas, premijų steigėja yra Monika Sabalis iš JAV.

Keliuotytė, Rasa. Apie gamtą, žoles ir žolininko taisykles / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 17, p. 6.
Rokiškio kultūros centre vyko susitikimas su farmacijos išsilavinimą turinčiu žolininku, lektoriumi, knygelės mažiesiems „Vaikai vaistažolių pasaulyje“ autoriumi, Žolinčių akademijos viceprezidentu M. Lasinsku.

Meilutė, Monika. Vyrų vokalinis ansamblis: „Emocijos ir įspūdžiai svarbiau nei prizinės vietos“ / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 18, p. 4.
Apie Rokiškio kultūros centre vadovo A. Bagdono suburtą vyrų ansamblį, jo dalyvavimą įvairiuose renginiuose. Vienas svarbiausių pasirodymų buvo Joniškio baltojoje sinagogoje vykusiame respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Laisvė – Lietuvos širdis“, skirtame Laisvės gynėjų dienai.

Meninės kūrybos paroda „Piešiu laisvę Lietuvai“ / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 18, p. 5.
Rokiškio kultūros centre Sausio 13-ajai, Laisvės gynėjų dienai, atidaryta Kauno dailės gimnazijos mokinių meninės kūrybos paroda „Piešiu laisvę Lietuvai“.

J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje – Nacionalinė viktorina / Organizatorių inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 18, p. 5.
40-yje Lietuvos ir užsienio miestų, tarp jų ir Rokiškyje, vyks žinių pasitikrinimo konkursas apie Lietuvą – Nacionalinė viktorina, kurią organizuoja naujienų portalas 15 min.

Baronienė, Daiva. Nauja Kretingos biblioteka pagaliau atvėrė duris / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2019, saus. 18, p. 6.
Rašoma, kad lankytojus pradėjo priiminėti dešimt su puse metų statyta Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. Iki įsikuriant šiose patalpose, kultūros įstaigai iš vietos į vietą teko kraustytis septyniskart. Rokiškio r. savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos dir. pavaduotoja D. Vilkickienė pasidžiaugė, jog šiemet, Rokiškiui tapus Lietuvos kultūros sostine, planuojamas šiuo metu baigiamos rekonstruoti šio miesto bibliotekos atidarymas. Šiuo metu rekonstruojama ir Kupiškio r. savivaldybės viešoji biblioteka, įsikūrusi buvusioje šio miesto sinagogoje. Bibliotekos vadovas A. Venckus tikino, kad rekonstruota biblioteka duris atvers 2020-aisiais.

Joteikaitė, Evelina. Rokiškėnė menininkė kurs miesto istorijas / Evelina Joteikaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2019, saus. 18, p. 17.
Rokiškį paskelbus 2019-ųjų metų Lietuvos kultūros sostine, šiam įvykiui paminėti rokiškėnė menininkė Eglė Kurlavičienė žada sukurti seriją tapybos darbų „Miesto istorijos“

Milaknienė, Reda. Į Kultūros centro direktorius – viena kandidatė / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 2.
Konkursui į Rokiškio kultūros centro direktorės vietą dokumentus pateikė viešosios įstaigos „Kultūros inovacijos“ projektų vadovė, buvusi Kultūros centro direktorės pavaduotoja V. Kirstukienė.

Milaknienė, Reda. Gal čia tyla prieš audrą?: Akcentai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 2.
„Gimtojo Rokiškio“ korespondentė apie Rokiškį, tapusį kultūros sostine, A. Tapino išsakytą kritiką Masiulio atžvilgiu, menininko, Rokiškio krašto garbės piliečio R. Z. Bičiūno požiūrį į politiką, kultūros ministro M. Kvietkausko vizitą Rokiškyje.

Milaknienė, Reda. Rokiškyje lankėsi naujasis kultūros ministras / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 3.
Rokiškyje – Lietuvos kultūros sostinėje – lankėsi naujasis kultūros ministras M. Kvietkauskas, kurio vizitas sutapo su A. Tapino laidos filmavimu kultūros centre. Ministras aplankė kultūros įstaigas, su jų vadovais aptarė šių įstaigų reikalus, atlyginimų problemas.

Skardinskienė, Gintarė. Žiobiškyje – šaškių ir šachmatų turnyras Laisvės gynėjų dienai paminėti / Gintarė Skardinskienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 8.
Sausio 13-osios įvykiams paminėti Žiobiškyje vyko šaškių ir šachmatų turnyras. Įvykius priminė ir tylos minute pagerbti žuvusius pakvietė bibliotekininkė G. Skardinskienė, sveikino bendruomenės pirmininkė V. Ardavičienė.

Kačerauskas, Justas. Kultūros centras skendėjo ironijos vakare / Justas Kačerauskas. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 1, 6.
Rokiškio kultūros centre buvo filmuojama interaktyvioji laida „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu“. Filmavimo metu laidos vedėjas, žurnalistas A. Tapinas kalbino naująjį kultūros ministrą M. Kvietkauską ir dailininkę keramikę, televizijos laidų vedėją N. Marčėnaitę.

Minkevičienė, Aldona. Kur gyventi saugiausia: saugiausiosios titulo nusipelnė Rokiškio kaimiškoji seniūnija / Aldona Minkevičienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 19, p. 6.
2018 m. saugiausia rajono seniūnija pripažinta Rokiškio kaimiškoji seniūnija, kurios titulas ir apdovanojimai seniūnei D. Janulienei bus įteikti vyksiančio rajono policijos komisariato ataskaitinio susirinkimo metu. Pateikti Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje vyksiantys renginiai, išskirtinumas plačia veikla.

Praturtėjo prakartėlių kolekcija / ŪP informacija. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, saus. 22, p. 16.
Rokiškio krašto muziejuje vyko XVI respublikinės prakartėlių parodos uždarymas ir dalyvių apdovanojimas. Pirmąją vietą laimėjo A. Teresius iš Garliavos.

Bičiūnaitė, Vilma. Išdalinti prakartėlių konkurso prizai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 22, p. 5.
Rokiškio krašto muziejuje vyko XVI respublikinės prakartėlių parodos uždarymas ir dalyvių apdovanojimas. Vykusią parodą apžvelgė Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkas S. Kronis, menotyrininkė A. Počiulpaitė, krašto muziejaus direktorės pavaduotoja M. Mieliauskienė. Pirmoji vieta skirta A. Teresiui iš Kauno rajono, antroji A. Araminienei iš Utenos rajono, trečioji Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios bendruomenės moterims. Pinigines premijas skyrė Monika Sabalis iš JAV.

„Adventur“ parodoje supažindins su Rokiškio kraštu / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 22, p. 6.
Sausio 25–27 d. Vilniaus „Litexpo“ parodų rūmuose vyks tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“, kurioje dalyvausiantys ir rokiškėnai muziejininkai, kultūrininkai, rajono savivaldybės, „Tyzenhauzų paveldo“ atstovai bandys sudominti mūsų kraštu.

Meilutė, Monika. Darbai bažnyčiose tęsis – laukiama kultūros ministro patvirtinimo / Monika Meilutė // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 22, p. 1-2.
Pernai pradėtos renovuoti Rokiškio dekanato šv. apaštalo evangelisto Mato bei Salų bažnyčios, kuriose ir šiemet turi būti tęsiami remonto darbai, tačiau kol kas projektams dar negautas kultūros ministro patvirtinimas.

Į Kultūros centro direktoriaus postą – viena kandidatė / „Rokiškio sirenos“ inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 22, p. 1-2.
Skelbtam konkursui Rokiškio kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti dokumentus pateikė vienintelė kandidatė V. Kirstukienė.

J. Keliuočio bibliotekoje – veltinių paroda „Pajausk širdies šilumą“ / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 22, p. 5.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos filiale veikia J. Deksnienės ir M. Aleksiejienės vilnos veltinių darbų paroda „Pajausk širdies šilumą“.

Kultūros ir meno projektams paskirstyta daugiau nei 3 mln. eurų // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 22, p. 10.
Apie Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno projektams skirtas lėšas, jų paskirstymą.

Kviečiami į viktoriną / Viešosios bibliotekos inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 24, p. 2.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Nacionalinė viktorina, kurią antrus metus organizuoja naujienų portalas 15 min.

Milaknienė, Reda. Rokiškis kviečia į kultūrines atostogas / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 24, p. 5.
Rokiškio kultūros ir turizmo sričių specialistės I. Matelienė bei I. Kujelė siūlo pasinaudoti suplanuotomis kultūrinėmis atostogomis. Pateikti Rokiškyje vyksiantys kultūriniai renginiai pagal mėnesius, tarp jų ir Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Meilutė, Monika. Rokiškio dvaro kieme „šepkiška“ eglė nebestovės / Monika Meilutė // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 25, p. 1-2.
Rokiškio krašto muziejaus kieme stovėjusi kalėdinė eglė išardyta, eglutės puošmenas, atributiką pasilieka muziejus.

Meilutė, Monika. Adolfo Ramanausko-Vanago garbei – keliaujanti paroda Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 25, p. 1, 3.
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje atidaryta keliaujanti paroda „Adolfas Ramanauskas-Vanagas gyvenime, kovoje ir dokumentuose“. Parodą atvežė Obelių laisvės kovų muziejaus vadovas V. Kazlauskas, žodį tarė istorijos mokytoja D. Meškauskienė, parodą aplankė rajono partizanas K. Siniauskas.

Pirmasis vizitas simboliškas – į Lietuvos kultūros sostinę. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2019, Nr. 2 (saus. 26), p. 8.
Pasakojama apie kultūros ministro M. Kvietkausko lankymąsi Rokiškyje, kur susitiko su kultūros ir meno bendruomenės nariais, kultūros įstaigų vadovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, išklausė jų nuomonės, kaip turėtų būti skatinama regionų kultūra, aptarė aktualius klausimus dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo 2019 m.

Milaknienė, Reda. Kūryba, kaip suvoktas būtinumas / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 26, p. 8.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyko popietė „Literatų kūrybos mozaika“ – literatų renginys, skirtas Kultūros sostinės Rokiškyje metams. Renginio metu pristatytos rajono literatų naujai išleistos knygos: V. Papaurėlienės knyga „Išdygo žodis“, D. Tumonytės-Mažeikienės „Jei galėčiau Tau kelią nuausti…“, G. Degutytės-Pitrėnienės „Atadariau lunginyčias“, S. Varnecko publicistinių humoreskų knyga „Pašilių naujienos“.

Bičiūnaitė, Vilma. Kada bus atnaujinti apšiurę riboženkliai? Atsakymui biurokratai reikalauja „oficialių raštų“ / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 1-2.
Rokiškiui tapus šių metų Lietuvos kultūros sostine, kviečiama į kultūrines atostogas, kurios pristatytos Vilniuje vykusioje tarptautinėje turizmo mugėje „Adventur“. Tačiau susirūpinta ir miesto bei rajono įvaizdžiu, kuris priklauso ir nuo rajono ribas žyminčių ženklų, jų išvaizdos, dėl ko kreiptasi į rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyrių.

Kliauga, Algimantas. Algimantas Stanislovas Kliauga: „Jei pradėčiau girtis pasiekimais, kūrybai baigta…“: [pokalbis su kraštiečiu dailininku, kuriam bus suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas] / [kalbėjosi] Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 1, 3.

Dauguma „Adventuro“ lankytojų žino: Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė / GR inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 5.
Vilniuje vykusioje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“ dalyvavę rokiškėnai pristatė savo krašto istoriją, tradicijas, bandė sudominti Lietuvos kultūros sostinei parengta kultūrinių atostogų programa.

Mažosioms šokėjoms – prizinės vietos / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 29, p. 2.
Rokiškio kultūros centro pramoginių šokių kolektyvas, kurio vadovė A. Skruodienė, dalyvavo Lietuvos pramoginių šokių asociacijos pramoginių šokių reitingo varžybose „Žiemos harmonija“ Vilniuje, kur buvo apdovanotos I-III vietų medaliais ir padėkomis.

Rokiškio Rotary klubas žiūrovams dovanoja spektaklį! // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, saus. 29, p. 3.
Kvietimas nemokamai kultūros centre pasižiūrėti J. Krisiūno režisuotą spektaklį „Kapinių klubas“.

Bičiūnaitė, Vilma. Nacionalinėje viktorinoje jėgas išbandė ir rokiškėnai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 5.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyko Nacionalinė viktorina, kurią organizavo naujienų portalas 15 min. Plačiau apie viktoriną jos vedėja, bibliotekininkė S. Galvelienė.

Minkevičienė, Aldona. Bajorų kaimas – austrų fotomenininko nuotraukose / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 29, p. 6.
Kriaunų bibliotekoje atidaryta austrų menininko fotografo Klauso Richter nuotraukų paroda „Bajorai“ ant medžiagos skiaučių, atspindinti Kriaunų seniūnijos, Bajorų kaimo žmones, jų buitį, aplinką.

Kūrybinė jėga nepaiso metų naštos / parengė Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, saus. 29, p. 16.
Rokiškio krašto muziejus išleido katalogą „Tapytojas primityvistas Antanas Kliauga“, supažindindamas visuomenę su dar vienu savamoksliu menininku rokiškėnu, gimusiu Vilkolių k.

Tautodailė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 1.
Panemunio bibliotekoje eksponuojama personalinė Rokiškio rajono tautodailininko R. Gavenavičiaus tapybos darbų paroda.

Kinas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos miesto filialas kviečia į pusryčius su kinu „Mergina su perlo auskaru“.

Vanagas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks knygos apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą „Aš esu Vanagas“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos sudarytojas, istorikas, Seimo narys A. Anušauskas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai tobulinosi užsienio šalyse. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 10.
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras kartu su krašto muziejumi, rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, asociacija „Veiklus pilietis“, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Juozo Keliuočio viešąja biblioteka 2017-2019 m. įgyvendino „Erasmus+ KA1“ programos projektą „Rokiškio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų kompetencijų tobulinimas“. Plačiau pateikta apie šio projekto tikslus, galimybes pasitobulinti užsienio šalyse.

Milaknienė, Reda. Kultūrininkai laukia konkurso baigties / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 2.
Rokiškio kultūros darbuotojai nesulaukia skelbiamos Kultūros centro direktoriaus konkurso datos, kuriame dalyvauti dokumentus pateikė VšĮ „Kultūros inovacijos“ projektų vadovė V. Kirstukienė.

XXXV profesionaliųjų teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ kovo 5–24 d. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, saus. 31, p. 4-5.
Pateikti Rokiškio kultūros centre vykstančio XXXV profesionaliųjų teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ metu numatyti parodyti spektakliai, trumpas jų pristatymas.

PRIE NEMUNĖLIO
Matiukienė, Alicija. Gerbiami skaitytojai, / Alicija Matiukienė. - Portr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 2.

Viskaitienė, Rita. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kaitos kelias / Rita Viskaitienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 3-11.

Černiauskaitė, Ieva. Rokiškėnai Steigiamajame Seime (1920–1922 m.) / Ieva Černiauskaitė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 12-20.
Apie 6 iš Rokiškio apskrities kilusius Lietuvos Steigiamojo Seimo narius K. Bieliūną, V. Lašą, A. D. Popelį, A. Purėną, P. Rusecką ir A. Tumėną ir jų parlamentinę veiklą Seime

Juozaitis, Arvydas. Tėvo Stanislovo žvakė ir šviesa / Arvydas Juozaitis. - Portr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 21.

Žukas, Vaidotas. Juozo Keliuočio artumoje / Vaidotas Žukas. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 22-23.
Dailininko ir žurnalisto atsiminimai apie pažintį su profesoriumi, žurnalistu, vertėju, redaktoriumi J. Keliuočiu.

Žukas, Vaidotas. Juozo Keliuočio portretas. 1981 m., tapyba: [spalvota reprodukcija] / Vaidotas Žukas // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), II virš.p.

Mačiekus, Venantas. Venantas Mačiekus labiausiai brangina žodžio laikymąsi, sąžiningumą, toleranciją: Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja Reda Kiselytė kalbina Venantą Mačiekų. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 24-27.

Mačiekus, Venantas. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos indėlis į Rokiškio miesto kultūrinį gyvenimą / Venantas Mačiekus. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 28-34.

Kiselytė, Reda. Senojo elementoriaus istorija: esė / Reda Kiselytė // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 35-36.

Kujelis, Giedrius. Rokiškio žydų bendruomenė. Nuo pirmųjų paminėjimų iki holokausto / Giedrius Kujelis. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 37-49.

Danienė, Neringa. Nutildytos mūzos: Šis pasakojimas - paminklas gyvenimui. Ne mirčiai: [pjesė] / Neringa Danienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), P. 50-64.
Pjesė apie Panemunėlio žydų šeimų Jofių ir Olkinų bei jaunosios poetės Matildos Olkinaitės tragišką likimą.

Morkvėnas, Rimantas. Istorijos ir diplomatijos sankryžose: [pokalbis su kraštiečiu mokslininku ir diplomatu Rimantu Morkvėnu] / [kalbėjosi] Indra Drevinskaitė-Žilinskienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 65-69.
Apie diplomatinį darbą, prisiminimai apie pažintį su poetu Jonu Meku, diplomatu S. Lozoraičiu, operos soliste V. Urmanavičiūte-Urmana, Lietuvos Sąjūdžio judėjimo gimimą, 2001 m. rugsėjo 11-osios dienos teroro aktą Niujorke.

Morkūnaitė, Miglė. Rokiškio langinių fenomenas / Miglė Morkūnaitė-Vervečkienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 70-72.
Apie Rokiškyje nuo 2003 m. rengiamus langinių tapymo plenerus.

Klemkaitė, Emilija. Autobiografija / Emilija Klemkaitė. - Portr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 73.

Mieliauskienė, Marijona. Rokiškio muziejaus lankytojo paveikslas 1933-1942 / Marijona Mieliauskienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 74-79.

Genys, Arvydas. Nauji Josifo Brodskio eilėraščių vertimai / Arvydas Genys. - Iliustr // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 80.

Бродский, Иосиф Александрович (Brodskis, Josifas). Po dvejų metų; Sonetas; Debesys; Anos Achmatovos šimtmečiui; „Apglėbęs tuos pečius žvelgiau, kas tai…“; Plėtojant Platoną: [eilėraščiai] / Josif Brodskij; iš rusų kalbos vertė Arvydas Genys; [su vertėjo prierašu apie autorių]. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 80-83.

Varnienė, Irena. Kuo mums svarbus Ričardas Gavelis? / Irena Varnienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 84-87.
Rokiškėnė pedagogė, Kaimo rašytojų sąjungos narė apie R.Gavelio kūrybą

Sarulienė, Vilė. „Žmogus, pralenkęs laiką“: Alfonso Krasausko, buvusio Rokiškio kraštotyros muziejaus direktoriaus, atminimui / Vilė Sarulienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 88-98.

Mieliauskienė, Marijona. Dailininko Antano Kairio gyvenimas ir kūryba / Marijona Mieliauskienė. - Iliustr. // Prie Nemunėlio. - ISSN 1822-6221. - 2018, Nr. 2 (41), p. 99-102.
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Bradesių kaimo istorija, legenda, gyventojų atsiminimai.
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