 2019 m. VASARIS

Aš esu Vanagas / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 2, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks knygos apie partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą „Aš esu VANAGAS“ pristatymas. Knygą pristatys jos sudarytojas, istorikas, LR Seimo narys A. Anušauskas.

Polonskaitė, Jurgita. Žaidimas kalbomis atvedė į japonologiją: [pokalbis su obeliete, kraštiete, japonų kalbos žinove Jurgita Polonskaite-Ignotiene] / [kalbėjosi] Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 2, p. 1, 4-5.
Pateiktos nuotraukos iš Obelių bibliotekoje vykusių renginių, kuriuose Jurgita susitiko su skaitytojais.

Kino pusryčiai / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 2, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos miesto filialo interaktyviojoje erdvėje vyks kino pusryčiai suaugusiesiems.

Milaknienė, Reda. „Vaidiname žemdirbiams“ – išskirtiniai teatralų reveransai / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 2, p. 6.
Kovo 5-24 d. Rokiškio kultūros centre vyks XXXV Lietuvos profesionaliųjų teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“. Plačiau apie tai kultūros centro kultūros projektų vadovė, festivalio organizatorė B. Bagdonienė.

Šimėnienė, Regina. Edukacinė popietė Suvainiškio bibliotekoje / Regina Šimėnienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 2, p. 8.
Suvainiškio bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Šiuolaikinės močiutės mezga taip!“.

Knyga: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 5, p. 1; vas. 7, p. 1.
Pandėlio miesto bibliotekoje vyks susitikimas su R. Mikutyte – knygos „Kai aš buvau sesele“ autore.

Milaknienė, Reda. Smuikų akcija ir kultūros sostinės naujieji ambasadoriai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 5, p. 1-2.
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla Vasario 16-osios šventei bei Rokiškiui šiais metais tapus kultūros sostine, nutarė surengti akciją „101 smuikas Lietuvai ir Rokiškiui“. Plačiau apie renginį šios mokyklos smuiko mokytoja L. Kanopienė. Taip pat numatyti inauguruoti šeši nauji Rokiškio, kultūros sostinės, ambasadoriai.

Meilutė, Monika. Nematyta, negirdėta akcija – aidės daugiau nei 100 smuikų / Monika Meilutė // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 5, p. 1, 4.
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla vasario 16-ajai ruošia akciją „101 smuikas Lietuvai ir Rokiškiui“, tai sudėtinė šventės, skirtos paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, dalis. Plačiau apie renginį šios mokyklos smuiko mokytoja L. Kanopienė.

Respublikinė prakartėlių paroda Rokiškio krašto muziejuje baigėsi / Rokiškio krašto muziejaus inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 5, p. 5.
Rokiškio krašto muziejuje uždaryta XVI respublikinė prakartėlių paroda, pagerbti ir apdovanoti šios parodos dalyviai, laimėtojai. Muziejaus prakartėlių kolekciją papildė įsigytos bei dovanotos prakartėlės. Žiūrovų prizą laimėjo V. Jackūno kurta prakartėlė, I vietą laimėjo A. Teresius iš Garliavos, II vieta atiteko A. Araminienei iš Utenos rajono, III vieta Ukmergės Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios bendruomenės moterų kurtai prakartėlei.

Filmas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 7, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos interaktyviojoje edukacinėje erdvėje bus rodomas 3D filmas „Vidury vandenyno“.

Kačerauskas, Justas. Prie Kultūros centro vairo stojusi Vaiva Kirstukienė nenori „suvelti“ renginių / Justas Kačerauskas. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 7, p. 2.
Rajono savivaldybės skelbtą konkursą į Rokiškio kultūros centro vadovės pareigas laimėjo VšĮ „Kultūros inovacijos“ projektų vadovė V. Kirstukienė.

Varnaitė, Diana. Rokiškio ambasadorė Diana Varnaitė: „Ant stalo – kalendorius su Rokiškio atributika, atlape – ambasadoriaus ženkliukas, šaldytuve – Rokiškio produkcija“: [pokalbis su Rokiškio ambasadore, Vyriausybės kanceliarijos patarėja religijos klausimais] / [kalbėjosi] Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 7, p. 4-5.

Šeimadienis: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 7, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyks tradicinis šeimadienis, žaislotekoje laukiamos šeimos su vaikais.

Papaurėlienė, Vida. Literatai link Tėvynės, tėviškės, link žodžio stebuklo…: Vaivorykštė / Vida Papaurėlienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 7, p. 10.
Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ pirmininkės pavaduotoja apie literatų dalyvavimą projekte „Neišsemiama kūrybos versmė“ ir renginių cikle, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir būsimoms Kultūros metų Rokiškyje veikloms. Pateikta rokiškėnų literatų V. Papaurėlienės, A. D. Kazlauskienės, A. Žilinsko, V. Liolio, D. Mažeikienės kūryba.

Kultūros centrui vadovaus Vaiva Kirstukienė / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 8, p. 1-2.
Konkursą į Rokiškio kultūros centro vadovo vietą laimėjo V. Kirstukienė, šiuo metu dirbanti projektų vadove VšĮ „Kultūros inovacijos“.

Meilutė, Monika. Kandidatų į merus debatai: ar rajoną išgelbės Krošinskių pilaitė ir kaimas? / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 8, p. 3.
Rokiškio kultūros centre vyko pirmieji vieši kandidatų į rajono merus debatai, kuriuos organizavo iniciatyva „Žinau, ką renku“ kartu su Rokiškio rajono Moksleivių taryba. Debatus vedė žurnalistas, alfa.lt portalo redaktoriaus pavaduotojas A. Manstavičius.

Meilutė, Monika. Pradinukų meilės Lietuvai atspindys – ant savivaldybės sienos / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 8, p. 5.
Rokiškio rajono savivaldybės sieną papuošė 93 pradinių klasių moksleivių piešiniai, pagal pradinių klasių mokytojų tarybos ir švietimo centro inicijuotą projektą „Piešiu Lietuvą“, skirtą artėjančiai Valstybės atkūrimo dienai. Mokinių piešinius apibūdino „Rodos“ klubo narys, mokytojas ir ekspertas A. Augutis, mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogė R. Vanagienė.

Minkevičienė, Aldona. Po debatų – jaunimo vertinimai: pasigedo konkretumo, nuoširdumo ir pagarbos / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 9, p. 2.
Rokiškio kultūros centre vyko kandidatų į rajono merus debatai, kuriuose dalyvavo: R. Godeliauskas, A. Burnickas, D. Lūžienė-Malijonienė, T. Barauskas, A. Vagonis, V. Kazlauskas. Debatus vedė A. Manstavičius, kuris trumpai supažindino su kandidatais, pateikė jiems klausimus.

Šimtmečio aikštėje – istorinė atmintis / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 9, p. 3.
Vasario 16 d. Rokiškio šimtmečio aikštėje bus prisiminti įvykiai, vykę prieš 70 metų, kai Radviliškio rajone, Minaičiuose buvo sušauktas Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas ir pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Jos pasirašyme dalyvavo du rokiškėnai signatarai Vytautas Gužas-Kardas, Leonardas Grigonis-Užpalis.

„Pasivaikščiojimas su dinozaurais“ / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 9, p. 3.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos interaktyviojoje edukacinėje erdvėje rodomi 3D filmai. Vasario 14 d. bus rodomas filmas „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“.

Išrinktos gražiausios 2018 metų knygos / Kultūros ministerijos inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 9, p. 7.
Kultūros ministerijos organizuojamame knygos meno konkurse paskelbtos premijos išrinktoms geriausioms meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo knygoms. Pagrindinė metų premija paskirta S. Chlebinskaitei už estetiką ir konceptualią visumą Icchoko Rudaševskio knygoje „Vilniaus geto dienoraštis. 1941-1943“.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai: „Į Lietuvos valstybės atkūrimo antrąjį šimtmetį įžengus“ // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 9, p. 8.
Pateikti renginiai, vyksiantys Rokiškyje, skirti Vasario 16-ajai. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas.

Kur atvedė valstybinių simbolių pėdsakai? - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, vas. 12, p. 12.
Apie Rokiškio krašto muziejuje saugomą nežinomo autoriaus šalies vėliavos projektą ir Z. Kolbos mozaiką „Vytis“.

Meilutė, Monika. „Rokiškis – kultūros sostinė 2019“: renginys – tik popieriuje? / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 12, p. 2.
Prie Rokiškio krašto muziejaus turėjęs vykti ledo skulptūrų ir šviesų festivalis „Pasaka“, skirtas Lietuvos kultūros sostinės metams neįvyko, duotais kontaktais nepavyko išsiaiškinti detalesnės informacijos.

Filmas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 12, p. 1.
Vasario 14 d. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos interaktyviojoje edukacinėje erdvėje bus rodomas 3D fantastinis filmas „Pasivaikščiojimas su dinozaurais“.

Šulcienė, Nida. Kultūros sostinės virtuvės užkaboriai. Kas meluoja? / Nida Šulcienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 12, p. 1-2.
Rokiškio krašto muziejaus 2019 metų kalendoriuje bei reklaminiuose bukletuose pateiktoje Lietuvos kultūros sostinės renginių programoje buvo įtrauktas ledo skulptūrų ir šviesų festivalis „Pasaka“, kuris neįvyko. Plačiau apie neįvykusį renginį, priežastis kultūros sostinės darbo grupės programų koordinatorė I. Matelienė, krašto muziejaus direktorė N. Šniokienė.

Baronienė, Elena. Tradicinė Šv. Agotos duonos šventė Panemunyje / Elena Baronienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 12, p. 6.
Panemunio bibliotekoje vyko Šv. Agotos duonos popietė, kurią pradėjo bibliotekininkė E. Baronienė, su duonos kepimu supažindino kazliškienė S. Šerepkienė.

Bugailiškienė, Valda. Kino pusryčiai bibliotekoje / Valda Bugailiškienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 12, p. 6.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos miesto filiale, interaktyviojoje erdvėje suteikiama galimybė žiūrėti kino filmus nemokamai.

Prie Nemunėlio: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 14, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas, skirtas Vasario 16-ajai bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 15-osioms įkūrimo metinėms.

Keliuotytė, Rasa. Duonos receptas, aštuonerius metus keliavęs po rajoną, sugrįžo į „Gimtojo…“ puslapius: Sugrįžimai / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 14, p. 4-5.
Apie Kazliškio kultūros centro specialistės S. Šerepkienės kepamą duoną, su kuria arčiau susipažinta Salų dvaro sodyboje vykusioje Šv. Agotos, Duonos šventės metu. Pateikta duonos istorija, jos kepimo subtilybės, receptas.

Milaknienė, Reda. Vienintelės Lietuvoje Šimtmečio aikštės kūrėjai jos viziją palieka jaunimui / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 14, p. 7.
Rokiškio šimtmečio aikštėje, minint Vasario 16-ąją, visuomeninės organizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ iniciatyva vyks edukacinė programa „1949 m. vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos-sąjūdžio deklaracija“ – teatralizuotas spektaklis, kuriame atkurtos pasirašymo aplinkybės, renginį režisuoja N. Danienė. 

Milaknienė, Reda. Smuikininkų pasirodymu Vasario 16–ąją Rokiškis sieks rekordo / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 14, p. 7.
Rokiškio kultūros centre vyksiantį iškilmingą posėdį Vasario 16-ajai nutarė paįvairinti Rudolfo Lymano muzikos mokykla akcija „101 smuikas Lietuvai ir Rokiškiui“, kurios iniciatorė mokyklos mokytoja L. Kanopienė.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 15, p. 3.
Vasario 15 d. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ naujo numerio pristatymas, skirtas Vasario 16-ajai bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 15-osioms įkūrimo metinėms.

Meilutė, Monika. Praėję kandidatų į rajono merus debatai tebekursto rokiškėnų smalsumą / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 15, p. 4-5.
Rokiškio kultūros centre vyko kandidatų į merus debatai. Pateikiami aktualiausi ir svarbiausi debatų klausimai ir dalyvių atsakymai į juos. Debatuose dalyvavo: A. Burnickas, T. Barauskas, R. Godeliauskas, V. Kazlauskas, D. Lūžienė-Malijonienė, A. Vagonis.

Meilutė, Monika. Vasario 16-oji Rokiškyje – neeilinių renginių metas / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 19, p. 1, 3.
Apie Rokiškyje vykusius renginius Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Patvirtino: šimto devynių smuikų orkestras – Lietuvos rekordas / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 19, p. 1, 4-5.
Rokiškio kultūros centre Vasario 16-ajai paminėti vyko šventinis renginys, kuriame pasirodė klaipėdiečių teatras „Taškas“, skambėjo 110 smuikininkų atliekama J. Naujalio „Lietuva brangi“, mero padėkos raštais apdovanoti nusipelnę rokiškėnai, dailininkui A. S. Kliaugai įteiktos garbės piliečio regalijos, Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos laikinai einantysis viršininko pareigas D. Smalinskas inauguruotas Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės ambasadoriumi.

Prie Nemunėlio: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 19, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje pristatytas 41-asis rajono kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ numeris, jame publikuoti straipsniai.

Bičiūnaitė, Vilma. Vasario 16-oji: miesto širdyje – jaunimo žodis ir pernykštės idėjos tąsa / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 19, p. 5.
Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje, vyko renginys Vasario 16-ajai paminėti, kurį pradėjo Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų mokinių seimo performansu „Praėjusio laiko „DATOS“, kuriuo jaunimas priminė svarbiausius šalies įvykius, po to vyko iškilmingas istorinės vėliavos perdavimas krašto muziejui, kuri yra Sėlynės kaimo bendruomenės dovana.

Milaknienė, Reda. Lietuvai ypatingą dieną – nauji titulai ir 110 smuikų / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 19, p. 1, 5.
Rokiškio kultūros centre Vasario 16-ajai paminėti R. Lymano muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai subūrė 110 smuikų, kurie atliko J. Naujalio „Lietuva brangi“. Renginio metu Rokiškio krašto garbės piliečiu paskelbtas dailininkas A.S. Kliauga bei paskelbti Lietuvos kultūros sostinės ambasadoriai.

Bičiūnaitė, Vilma. Bendraminčius suvienijęs renginys sutapo su gera žinia / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 19, p. 5.
Rokiškio Šimtmečio aikštėje Vasario16-ąjai paminėti vyko teatralizuota istorijos pamoka, priminusi 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją, kuria siekta atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Bičiūnaitė, Vilma. Pagerbti savanoriai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 19, p. 8.
Vasario 16-ąją pagerbtas Latvijos Respublikos Červonkos ir Subatės kapinėse žuvusių Lietuvos savanorių atminimas. Plačiau apie savanorių pagerbimą Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose vadovas V. Kazlauskas.

Rušėnienė, Lina. Meilę šaliai griežė net 109 smuikai / Lina Rušėnienė. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2019, vas. 19, p. 2.
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla su bičiuliais ir svečiais ypatingai pasitiko antrąjį valstybės šimtmetį – Vasario 16-ąją kultūros centre vienu metu 109 smuikai griežė Juozo Naujalio kūrinį „Lietuva brangi“.

Žirnis: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 21, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje bus rodomas 3D filmas „Ponas Žirnis ir Šermanas“.

Kinas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 21, p. 1; vas. 26, p. 1; vas. 28, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos miesto filialo interaktyvioje erdvėje trečiadieniais ir šeštadieniais bus rodoma auksinio lietuviško kino kolekcija: „Mano mažytė žmona“, „Gražuolė“, „Riešutų duona“.

Korupcija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 21, p. 1; vas. 23, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks diskusija tema „Politinė korupcija JAV ir Lietuvoje – tie patys modeliai, tos pačios pasekmės?“. Diskusijoje dalyvaus žurnalistas, filosofas, politikos apžvalgininkas dr. K. Girnius.

Milaknienė, Reda. Į kai kuriuos spektaklius bilietai iššluoti. Pirmą kartą festivalio istorijoje – spektaklis kūdikiams / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 21, p. 3.
Rokiškio kultūros centre vyks XXXV respublikinis profesionaliųjų teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“. Plačiau apie festivalį, jame numatytus parodyti spektaklius jo organizatorė B. Bagdonienė.

Rokiškyje – Lietuvos kontūro šimtmečio aikštė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 22, p. 5.
Lietuvos šimtmečio proga Rokiškyje suformuotas Lietuvos kontūrą atitinkantis žemės sklypas, kurio perdavimą neatlygintinai naudotis 99-iems metams Vasario 16-osios išvakarėse pasirašė Rokiškio rajono meras A. Vagonis ir NŽT Rokiškio skyriaus vedėjas A. Šarka.

Milaknienė, Reda. Jau žinomos ir premijos, ir žiuri / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 23, p. 3.
Pateiktos piniginės premijos ir prizai Rokiškio kultūros centre vyksiančio XXXV profesionaliųjų teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ laimėtojams. Plačiau apie tai viena iš festivalio organizatorių B. Bagdonienė.

Milaknienė, Reda. Tautodailininkų parodoje karaliauja tapytojai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 23, p. 6.
Rokiškio krašto muziejuje veikia tautodailininkų kūrybos darbų ataskaitinė paroda, kurioje dalyvauja 29 tautodailininkai, eksponuojama 140 įvairių tautodailės darbų. Plačiau apie veikiančią parodą jos kuratorė G. Spundzevičienė.

Daščioras, Sigitas. Sigitas Daščioras: „Seniai jos norėjau…“: [pokalbis su fotografu apie jo vyksiančią personalinę parodą „Teatro interpretacija“ kultūros centre] / [kalbėjosi] Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 26, p. 1, 4.

Diskusija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 26, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks diskusija tema – „Politinė korupcija JAV ir Lietuvoje – ar galioja tie patys modeliai ir tos pačios pasekmės?“, kurioje dalyvaus žurnalistas, politikos apžvalgininkas, istorikas dr. Kęstutis K. Girnius.

Knygos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 26, p. 1.
Pandėlio miesto bibliotekoje vyks edukacinis užsiėmimas, skirtas Lietuvių kalbos dienai „Nuo molinės iki skaitmeninės knygos“, kurį ves J. Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotoja S. Galvelienė.

Vilniaus knygų mugėje – rokiškėniški akcentai / Rokiškio krašto muziejaus inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 26, p. 1-2.
Vilniuje vykusioje 20-ojoje Knygų mugėje Rokiškio krašto muziejininkai pristatė savo išleistus leidinius bei knygą „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“. Knygą pristatė krašto muziejaus direktorės pavaduotoja M. Mieliauskienė, rajono savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai I. Matelienė, Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus vadovas V. Kontrauskas, Vyriausybės kanceliarijos patarėja religijos klausimais D. Varnaitė.

Vaidiname žemdirbiams: XXXV Lietuvos profesionaliųjų teatrų festivalis // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, vas. 26, p. 10.
Pateikiama Rokiškio kultūros centre vyksiančio XXXV Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams: Teatras ir duona“ programa, numatyti parodyti spektakliai.

Rokiškio biblioteka – Knygų mugėje / Bibliotekos inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, vas. 28, p. 6, 10.
Vilniuje vykusioje knygų mugėje Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pristatė knygą „Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos istorija“, kuri skirta bibliotekos įkūrimo 95 metų sukakčiai, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bei „Rokiškiui – Lietuvos kultūros sostinei 2019“. Bibliotekos istoriją pristatė direktorė A. Matiukienė, sudarytoja – Informacijos kraštotyros ir skyriaus vedėja R. Viskaitienė, Rokiškio krašto garbės pilietis, kraštotyrininkas V. Mačiekus, leidyklos „Margi raštai“ redaktorė G. Savickienė, ištrauką skaitė aktorė J. Vilūnaitė.



                                                                                          Publikuota 2019 04 23

